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Introdução: Há vários processos que podem alterar um curso d’água como: alterações
climáticas, desmatamento, urbanização e barragens (COELHO, 2009). Devido as
mudanças que ocorrem nos ambientes lóticos como o Rio Doce, faz-se necessário
estudos sobre os efeitos genotoxicos e mutagênicos, uma vez que esses efeitos podem
alterar o DNA (Junior et al., 2006). Objetivo: O objetivo do presente estudo é analisar
índice mitótico (IM), as anomalias do ciclo mitótico (ACM), como cromossomos
perdidos e pontes anafásicas, aberrações cromossômicas (AC’s) e anomalias
interfásicas (AI), de bulbos de cebola (Allium cepa), como forma de avaliar a eficácia
do protocolo. Metodologia: Foram feitas revisões bibliográficas para melhor
compreensão do estudo a ser realizado. Além de conhecer as principais aberrações
cromossômicas e identificá-las, alguns procedimentos como a preparação de orceína
acética foi realizado, pois o corante é utilizado no processo. Após essas etapas, foi
montado um pequeno experimento com água destilada para aplicar o protocolo.
Resultados: Até o momento, foram observadas apenas lâminas testes. Foi observado
nas lâminas teste, algumas anomalias cromossômicas e todas as fases mitóticas foram
observadas.Foram confeccionadas 20 lâminas, com 355 células em prófase,123 em
metáfase, 220 em anáfase, 50 em telófase. Além disso, foi observado em 25 células,
pontes anafásicas e 11 células com quebras cromossômicas e cromossomos atrasados.
Se tratando apenas de testes com água destilada, as anomalias encontradas são
consideradas normais, pois em 773 células, apenas 25 células apresentaram mutações.
Os testes evidenciaram a eficácia do corante preparado (orceína) e o protocolo.
Conclusão: É necessário que haja testes antes do experimento proposto, pois as
lâminas são descartáveis e os índices que serão analisados precisam ser identificados
no momento em que é feito a lâmina. As lâminas testes confeccionadas através do
protocolo, mostraram a eficiência do mesmo para esse tipo ensaio.
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