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Introdução: O estudo de águas impactadas é indispensável, visto que as informações
provenientes das avaliações realizadas possibilitam o melhoramento dos ecossistemas
aquáticos. Em função disso, são utilizados bioindicadores de toxidade a fim de detectar
os efeitos provocados pela poluição no corpo d’água nos organismos que compõem
aquele ecossistema. O Allium teste analisa o índice mitótico, que corresponde ao
número de células em divisão, e a presençade micronúcleos, originados pela perda de
fragmentos cromossômicos nas células parentais e podem ser observados nas células
filhas, sendo frequentemente utilizado para avaliar a genotoxidade por sua
sensibilidade e precisão.  Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo realizar
uma avaliação preliminar do potencial genotóxico da água do Rio Doce e Rio
Piracicaba, verificando o índice mitótico e a frequência de micronúcleos em suas
células radiculares. Metodologia: Cada amostra coletada dos rios Piracicaba e Doce e
um grupo controle com água destilada foram submetidos ao enraizamento de três
bulbos de Allium cepa.Após sete dias,as raízes foram retiradas, mantidas em fixador
Carnoy 3:1 por 24h e colocadas em uma solução com álcool 70% para
armazenamento. Tais raízes foram hidrolisadas em HCL 5N por 15 minutos e lavadas
em água destilada. Separou-se região meristemática, colocando-a sobre uma lâmina
com uma gota de ácido acético e realizou-se esmagamento entre lâmina e lamínula,
esta foi retirada com auxilio de nitrogênio liquido e as células coradas com Orceína
Acética.  Resultados: Através da elaboração de bioensaios de teste e estudo de artigos
científicos, a melhor técnica para a execução do experimento foi definida, sendo este, o
método de lâminas permanentes. O sistema de teste Allium cepa apresenta-se como
um bioindicador de grande eficácia, devido sua confiabilidade e é utilizado como uma
forma de estudo de parâmetros: microscópicos; valores de inibição de crescimento;
aberrações celulares. A partir da elaboração do experimento, observou-se que o Rio
Doce, obteve menor quantidade de raízes e o Grupo Controle maior quantidade. Em
contrapartida, as raízes expostas á água destilada, apresentaram um tamanho reduzido
em relação aos outros tratamentos. O alongamento radicular pode ser ocasionado pela
matéria orgânica e nutrientes, disfarçando os possíveis efeitos tóxicos, sendo assim,
para afirmar a inexistência da citotoxicidade é necessário utilizar outros parâmetros,
como Índice Mitótico.  Através das alterações do DNA, é possível visualizar o efeito
da exposição dos organismos a substâncias tóxicas. O aparecimento de micronúcleo
resulta de danos celulares não corrigidos nas células parentais, que podem ser
observados nas células filhas. Para análise de parâmetros citológicos é necessário que a
técnica seja bem realizada de forma que não ocorra sobreposição de células, sendo
possível visualizar claramente as aberrações celulares. Conclusão: O presente estudo
demonstrou que os bulbos expostos á água destilada  apresentaram raízes menores que
os demais tratamentos, relacionado a presença de matéria orgânica e nutrientes. Os
testes de genotoxicidade são de grande importância para avaliar o potencial
mutagênico dos compostos químicos, auxiliando nos planos de controle das atividades

Palavras-chave: Aberrações cromossômicas. Micronúcleo . Bioindicador. 

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Agências de fomento: FAPEMIG, Unileste

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


