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Introdução: A poluição dos recursos hídricos é um problema ocasionado pelo aumento
populacional e a intensificação de ações antrópicas. A crescente modificação nos
ambientes aquáticos e a contaminação por poluentes afetam o equilíbrio natural
ecossistêmico e os organismos que ali habitam. Entre os danos causados por essas
alterações, os efeitos genotóxicos e mutagênicos são relevantes devido à possibilidade
de induzir alterações no DNA. Para avaliar os efeitos adversos sobre os organismos
são empregados vários testes toxicológicos, dentre eles, o cultivo direto de bulbos de
Allium cepa em amostras de água, é considerado um importante teste de toxicidade.
Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre a aplicação do teste utilizando
Allium cepa como organismo modelo; realização de testes pilotos para comprovar sua
eficácia; adequação de protocolos para um método de baixo custo e qualidade; e por
fim, análise genotóxica da água da Lagoa Silvana, situada no médio Rio Doce, MG.
Metodologia: Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o uso do teste de
micronúcleo como teste de toxicidade, então, foram coletadas água de dois pontos da
lagoa: P1 (localizado próximo a plataforma dos barcos) e P2 (localizado em um braço
da lagoa com menor acesso). Para o teste controle, utilizou-se água mineral.
Preparações histológicas foram feitas utilizando-se o meristema radicular dos bulbos
de Allium cepa expostos as amostras coletadas. Após o crescimento, as raízes foram
processadas para análise microscópica, as células em interfase, em mitose e as
anomalias cromossômicas foram contabilizadas para a avaliação do potencial
genotoxico e citotóxico destas águas. Resultados: Os índices mitóticos dos pontos 1 e 2
foram semelhantes entre si, porém, com valores muito abaixo do controle. A
diminuição no Índice mitótico (IM) sugere citoxicidade, ocasionada pela inibição da
divisão celular das células expostas as amostras dos pontos 1 e 2. As frequências de
micronúcleos (MN) e AC foram maiores nos tratamentos, evidenciando o potencial
genotóxico destas águas. Esses resultados sugerem que a Lagoa Silvana apresenta
substâncias com potencialidade de ocasionar danos ao material genético dos
organismos. Uma relação entre o período de escassez e a diminuição do índice
mitótico dos tratamentos foi observada em outros trabalhos, indicando que longos
períodos de estiagem podem potencializar a ação tóxica de substâncias presentes na
água, pelo fato de haver baixo volume de água/solvente na lagoa, tem-se uma maior
concentração destes solutos. 
A presença de barcos também pode ser um agravante da situação, apesar de em menor
escala. Vazamentos de óleos de pequenos barcos podem ter relevância significativa nas
diferenças obtidas nas frequências de MN e AC. O carreamento de grande quantidade
de matéria orgânica, a poluição e a degradação ambiental, além de outros fatores não
observados podem estar relacionados à toxicidade da água. Conclusão: As amostras
coletadas na Lagoa Silvana, apresentam potencial citotóxico e genotóxico no sistema
Allium cepa. Considerando a utilização deste corpo d’água por sócios e pela
comunidade ecológica local, este trabalho pode contribuir como suporte ao controle da
qualidade d’água, auxiliando em ações e medidas futuras para a recuperação deste
ambiente.

Palavras-chave: Toxicologia. Mutagenicidade. Cebola. 

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


