
IDENTIFICAÇÃO DE FASES DA DIVISÃO MITÓTICA EM ALLIUM CEPA

Ana Paula de Almeida CAIXEIRO (Unileste); Lara Cândido PENA (Unileste)

Introdução: A capacidade de crescer e se reproduzir é atributo fundamental de todas as
células. A mitose é um processo em que a célula divide igualmente o seu conteúdo, já
duplicado na interfase, em duas células-filhas. Ela é importante na regeneração dos
tecidos e no crescimento dos organismos pluricelulares. Objetivo: O presente trabalho
teve como objetivo a preparação de lâminas de raízes de Allium cepa e a identificação
de fases da divisão mitótica. Metodologia: Iniciou-se o projeto executando uma revisão
bibliográfica sobre a mitose e suas respectivas fases.  Logo em seguida deu-se início
ao experimento colocando as amostras de Allium cepa em um copo com água destilada
e deixando-as parcialmente submersas. Após o crescimento das raízes (72hrs), as
cebolas foram retiradas, suas raízes cortadas e colocadas em fixador Carnoy 3:1 por
cerca de 20 horas. Depois, foram colocadas em HCl 1N por 20 minutos, lavadas,
colocadas sobre lâminas histológicas e coradas com orceína acética. Posteriormente,
maceradas e esmagas para identificação das fases mitóticas em microscópio de luz.
Resultados: A mitose se inicia com uma célula diplóide, com o número total de
cromossomos da espécie. Em seguida, há um período de grande atividade metabólica,
denominado interfase, em que ocorre a duplicação do material genético. Ocorre então a
prófase, fase em que a cromatina transforma-se em cromossomos, há o
desaparecimento do nucléolo, e, por fim, ocorre o rompimento da membrana nuclear.
Na metáfase, os cromossomos atingem a espiralização máxima e encontram-se na
região central da célula. Logo após, as cromátides-irmãs migram para os pólos opostos
das células, processo denominado anáfase. Por fim, na telófase, termina a divisão do
núcleo e do citoplasma. Os cromossomos voltam a se desespiralizar, a membrana
nuclear e os nucléolos reaparecem, formam-se duas células, idênticas à célula que
originou todo o processo.
As lâminas confeccionadas com células de Allium cepa tornaram possível a
observação das divisões mitóticas em todas as fases: prófase, metáfase, anáfase e
telófase.
 Conclusão: O teste em Allium cepa é eficiente para a observação de cromossomos em
mitose por ser de fácil execução e baixo custo.
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