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Introdução/Objetivos

Partindo do solo, os compostos com potencial tóxico podem atingir os organismos
vivos, incluindo seres humanos, através do contato direto, inalação, ingestão da água
percolada, dos alimentos ou voluntariamente (geofagia) (WATANABE; HIRAYAMA, 2001; VAN DER
WAILE et al. 2004). Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar efeitos tóxicos da exposição a
solos contaminados por diferentes vias, além de avaliar diferentes respostas a solos com
fontes distintas de contaminantes.

Metodologia

Amostras de solo foram coletadas de 2 áreas sob a influência atmosférica do parque
industrial de Rio Grande,sendo uma delas diretamente associada com indústria de refino de
petróleo (Val Porto) e outra influenciada por contaminantes das indústrias de fertilizantes
(Coroa do Boi). Ainda, foi coletado um solo de área não contaminada como controle.
Parâmetros hematológicos, fisiológicos e comportamentais foram obtidos de ratos machos
expostos aos solos contaminados. No experimento 1 para avaliar diferenças no tipo de
contaminação, animais ficaram dispostos diretamente sobre as amostras de solo (Val Porto,
Coroa do Boi e controle) durante 4 dias. No segundo experimento, animais foram expostos (4
dias) aos solos da Coroa do Boi e controle para avaliação de diferenças nas vias de entrada
(contato direto no substrato e ingestão oral).

Resultados e Discussão

Os resultados mostrados na tabela 1 referem-se ao aumento, diminuição ou não
alteração dos parâmetros em relação aos animais expostos ao solo controle. De maneira geral,
a exposição a solos contaminados contribui para alteração de uma série de parâmetros dos
animais expostos, mesmo em um curto período de exposição (4 dias). As diferentes respostas
dos parâmetros avaliados realçam a sensibilidade dos mesmos em detectar diferenças no tipo
de contaminação (refino de petróleo ou indústria de fertilizantes) e nas vias de exposição
(contato direto no substrato e via oral).

Tabela 1. Parâmetros avaliados de animais expostos agudamente a solos contaminados

Parâmetros Diferenças no tipo de
contaminantes

Diferenças na via de
exposição

Coroa do Boi Val Porto Contato direto Via oral
HEMATOLOGIA
Células vermelhas = = = NA
Células brancas ↑ ↓ ↑ NA
Hemoglobina = ↓ = NA
Plaquetas ↑ ↓ ↑ NA
FISIOLOGIA
Peso corporal ↓ = ↓ ↓
Balanço energético ↓ = ↓ ↓
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COMPORTAMENTO
Atividade locomotora = ↓ = ↓
Atividade exploratória ↓ ↓ ↓ ↓
Medo e ansiedade = ↑ = ↑
↑ - aumento em relação ao controle; ↓ - diminuição em relação ao controle; = resultados
similares aos do controle; NA – não avaliado

Considerações Finais ou Conclusão

Compostos tóxicos presentes em solos contaminados são capazes de causar
alterações nos parâmetros fisiológicos de animais expostos agudamente. Os biomarcadores
utilizados neste estudo foram sensíveis a ponto de detectar diferenças nas respostas a
diferentes contaminantes de fontes distintas e também diferentes vias de exposição.

Referências Bibliográficas

VAN DE WAILE, T.R.; VERSTRAETE, W.; SICILIANO, S.D. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
Release from a Soil matrix in the In Vitro Gastrointestinal Tract. Journal of Environmental
Quality, v. 33, p. 1343-1353, 2004.

WATANABE, T.; HIRAYAMA, T. Genotoxicity of Soil. Journal of Health Science, v.47 (5), p.433-
438, 2001.


