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Resumo simples
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Os resíduos das indústrias curtumeiras constituem um dos resíduos mais poluentes ao
ambiente. Entretanto, o estudo sobre a toxicidade desses resíduos, no grupo dos
vertebrados, tem se concentrado nos peixes e mamíferos. Assim, objetivamos avaliar se a
exposição de fêmeas de Coturnix coturnix japonica (codornas japonesas) a efluente de
curtume (EC), em diferentes concentrações (1,4%, 3,1% e 6,5%), pode causar efeito citogenotóxico. Para isso, após 45 dias de exposição, procedeu-se a realização do teste do
micronúcleo e de outras anormalidades nucleares no sangue periférico. As aves expostas
ao EC apresentaram maior somatório total de anormalidades nucleares eritrocitárias.
Além disso, a exposição ao EC causou o aumento de uma variante nuclear raramente
relatada na literatura em núcleos eritrocitários avícolas, ou seja, maior frequência de
núcleos deslocados, formando diferentes ângulos de giro/deslocamento no interior das
células. Em conclusão, nossos dados confirmam o potencial toxicológico do EC e
demonstram, pioneiramente, que C. coturnix japonica expostas mesmo a pequenas
concentrações de EC apresentam anormalidades citotóxicas. Portanto, nosso estudo abre
perspectivas para que variações no formato do núcleo dos eritrócitos circulantes em aves
possa proporcionar uma abordagem importante/complementar na detecção da geno- e
citotoxicidade causada pela ingestão de água contaminada por EC.
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