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Materiais e Métodos
Amostragem: As amostras de água foram coletas em 28/02/2014

nas Lagoas do Armazém, Custódia, Gentil, Laguna de Tramandaí e 
no vertedouro do TEDUT. As amostragens seguiram os padrões 
estabelecidos pela ABNT NBR 9897 e NBR 9898. A norma ABNT 
NBR 9897 recomenda a coleta de amostras em períodos variados 
que não devem exceder 24horas. Assim as coletas foram realizadas 
durante 3 turnos (intervalos de 5 h).

Avaliação da Ação Mutagênica: A avaliação da ação mutagênica
através do teste de micronúcleos em Allium cepa foi realizada de 
acordo com o método proposto por FISKESJÖ com a adaptação 
sugerida por MENEGUETTI et al. Foram utilizados bulbos de Allium
cepa, de tamanho pequeno, uniforme, de mesma origem, não 
germinados e saudáveis, adquiridos em um mercado do Município 
de Tramandaí. As raízes secas foram extraídas e os bulbos foram 
postos a germinar sobre frascos de 100ml, protegidos da incidência 
direta da luz solar, com a parte inferior mergulhada nas águas 
coletadas e 3 bulbos foram postos a germinar em água destilada. 
Para cada amostra foram utilizadas 3 réplicas. Quando as raízes 
atingem o comprimento de 0,5 a 3cm, são coletadas, lavadas em 
água destilada, hidrolisadas com HCl a 1M/10 min a 60 Cº e 
resfriadas. São feitos esfregaços em lâminas histológicas, colocadas 
sobre gelo seco por 30s e mantidas por 30min em temperatura 
ambiente para secagem. As lâminas são coradas com o Kit Panótico
Rápido LB (Figura 2). Posteriormente, as lâminas são lavadas em 
água deionizada (pH 7,0) e secas à temperatura ambiente. A 
avaliação das lâminas consiste na observação da presença de 
micronúcleos em 1.000 células em interfase por bulbo em 
microscopia óptica, com um aumento de 400x. O reconhecimento 
dos micronúcleos obedecerá aos seguintes critérios: (a) devem ter 
um contorno regular, redondo ou oval e estar dentro do citoplasma 
da célula; (b) apresentar coloração semelhante ao núcleo principal; 
(c) seu diâmetro deve ser menor que 1/3 do diâmetro do núcleo 
principal; (d) devem estar no mesmo plano de foco do principal; (e) 
deve estar separado ou marginalmente justaposto ao núcleo 
principal, de modo que haja identificação clara do limite nuclear de 
ambos (Figura  3).

Discussão
As descargas de efluentes industriais, domésticos e de atividades agrossilvopastoris no 

ambiente resultam em poluição desses sistemas, sendo particularmente vulneráveis os 
sistemas aquáticos (Bernet et al., 1999). Um parâmetro utilizado na bioindicação é a 
formação de fragmentos de material genético conhecidos como micronúcleos (MN). 
Esses fragmentos surgem em decorrência da atividade de agentes clastogênicos que são 
agentes que promovem quebras cromossômicas (Berces et al., 1993) . A genotoxicidade
estuda os agentes que induzem à lesão tanto a nível celular ou molecular. É importante 
salientar que a mutagênese descreve uma alteração na sequência de pares de base do 
DNA (Silva; Erdtmann; Henriques, 2003), enquanto que a avaliação da citotoxicidade
permite averiguar os efeitos tóxicos ou anti‐proliferativos da amostra‐teste em culturas 
celulares.

Introdução
As lagoas e lagunas do litoral norte do RS constituem as 

principais fontes de abastecimento de água para os municípios 
situados nessa região, são importantes para a pesca artesanal e 
compõem um ecossistema complexo onde diversas espécies se 
reproduzem e se desenvolvem. Esses ambientes aquáticos têm 
sofrido constantes impactos oriundos da expansão da população 
humana, do agronegócio e do  crescimento tecnológico e 
industrial.

O monitoramento das respostas biológicas pode indicar se os 
níveis de poluentes existentes no ambiente estão excedendo a 
capacidade de degradá‐los. Assim, os dados obtidos com o 
biomonitoramento podem auxiliar os órgãos competentes na 
fiscalização e gerenciamento dos despejos domésticos, industriais e 
agrícolas. Marcadores biológicos indicam a contaminação ou 
intoxicação do ambiente em diferentes níveis de organização 
biológica, sendo os ecossistemas aquáticos considerados 
receptáculos finais dos poluentes. Este estudo tem por finalidade 
avaliar os efeitos mutagênicos e genotóxicos em Allium cepa
cultivadas nas águas coletadas nas lagoas do Armazém, da 
Custódia, Gentil, da laguna de Tramandaí e da saída de efluentes 
do TEDUT (Terminal Petroquímico Almirante Soares Dutra) 
através do teste de micronúcleos (Figura 1). Resultados

Nossos resultados prévios indicam efeitos genotóxicos e mutagênicos no efluente do 
TEDUT (Figura 4). Constatou‐se também um aumento no índice de proliferação celular 
das raízes de Allium cepa tratadas com efluente quando comparadas ao controle negativo, 
o que confere ao efluente potencial citotóxico. Tais resultados levam a conclusão que 
ensaios de toxicidade refletem o efeito da interação de todos os constituintes do efluente 
sobre os organismos‐teste, sendo que, mesmo efluentes perfeitamente enquadrados nos 
padrões químicos de emissão estabelecidos pela legislação, podem apresentar toxicidade. 
As demais amostras estão sendo analisadas. 
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Figura 2: Cultivo de Allium cepa em efluente e água deionizada: A–Preparação do bulbo; B–Germinação das raízes; 
C‐Hidrólise em HCl em banho‐maria; D‐Extração do meristema radicular; E‐Coloração das lâminas.
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Figura 4: Índice mitótico, alterações interfásicas e alterações mitóticas encontradas em células meristemáticas
de raíz de allium cepa em amostras de efluente do TEDUT e controle. *indica diferença significativa em relação 
ao controle (p<0.05), ANOVA de uma via(post hoc TUKEY).

Figura 1: A: Mapa Rio Grande do Sul; B: Área de estudo; C: saída do TEDUT

Figura 3: Alterações nucleares e mitóticas encontradas em células do meristema radicular de Allium cepa: A‐
Micronúcleo; B–Brotamento nuclear; C– Célula binucleada; D–Ponte anafásica;  E‐Atraso cromossômico.
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