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Introdução: A poluição dos recursos hídricos é um problema sério e preocupante.
Atualmente, é crescente essa preocupação em diagnosticar e monitorar a poluição
ambiental aquática. É de suma importância, a realização de testes que avaliem a
genotoxicidade, para verificar as reações dos organismos à poluição, uma vez que
esses poluentes atingem os mais diferentes ambientes, causando mutações que podem
afetar, muitas vezes, não só o indivíduo como também sua geração futura. Objetivo: O
presente trabalho teve como objetivos: fazer uma revisão bibliográfica sobre divisão
celular, mutações cromossômicas e a aplicação do teste de micronúcleo com Allium
cepa; e realizar um teste piloto para comprovar sua eficácia na avaliação dos efeitos de
agentes genotóxicos ambientais em raízes de Allium cepa. Metodologia: Realizou-se
revisão bibliográfica de artigos científicos, livros e manuais de técnicas sobre divisão
celular e o uso do teste de micronúcleo. Preparações histológicas foram feitas
utilizando-se o meristema radicular dos bulbos de Allium cepa dispostos em
recipientes contendo amostras de córregos de Timóteo, MG, para a indução de
anomalias cromossômicas. Em um bulbo controle, utilizou-se agua destilada. Os
bulbos foram dispostos em recipientes onde apenas sua base entrou em contato com a
amostra. Após o crescimento, as raízes foram processadas para análise microscópica,
na qual as anomalias foram identificadas e fotografadas. Resultados: A poluição do
meio ambiente por agentes genotóxicos e mutagênicos, afeta o próprio organismo e
suas gerações futuras. Estudos para detectar o modo de ação desses poluentes merecem
atenção especial por parte da comunidade cientifica. Essas alterações ocorrem durante
a divisão celular e são resultantes da fragmentação e/ou atraso cromossômico. Quando
esses fragmentos cromossômicos ficam fora do núcleo, ocorre a formação de
micronúcleos. Os micronúcleos sinalizam a mutagenicidade e demonstram a
ocorrência de danos genéticos. Para a análise de alterações cromossômicas, o teste
Allium cepa é validado como um eficiente teste para análise e monitoramento in situ
da genotoxicidade de substâncias ambientais. Assim, nas lâminas testes analisadas até
o presente momento foram observadas divisões mitóticas em todas as fases: prófase,
metáfase, anáfase e telófase, além de micronúcleos e diversas mutações
cromossômicas como pontes anafásicas, cromossomos atrasados e quebras
cromossômicas.  Conclusão: O método utilizado é eficiente para a observação de
alterações cromossômicas e determinação do potencial genotóxico de poluentes
ambientais em corpos d´água, e viável por seu baixo custo e facilidade de execução. 
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