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Preliminary evaluation of cytotoxicity and genotoxicity, of water from the Tapanhon river basin (SP - Brazil) through Allium
test (Allium cepa)

The present study aimed to verify the genotoxic and citotoxic potential in water samples from the basin of Tapanhon River,
Pindamonhangaba, São Paulo, by using the Allium test. Water samples of the Tapanhon River and its affluents (the Primeira
Água and Segunda Água Streams, the Galega Brook) as well as a sample from the Borba Spring have been collected for
negative control. Six bulbs of Allium cepa have been submitted to each of the samples for 24 hours. The roots have been fixed
in ethanol/acetic acid 3:1; they have also been submitted to the Feulgen reaction, and the meristematic portion has been
crushed in slide for cellular analysis.  As such, 6000 cells have been collected for evaluation of the mitotic index (MI) and
micronuclei (MNC) as well as 300 cells in the metaphase and anaphase phases, to evaluate chromosome aberrations (CA). No
MNC has been found in the samples tested. The MI values have shown to be elevated in all samples tested when compared to
the control with statistical relevance, however, only for the samples from the Primeira Água Stream and the Galega Brook
(p<0,05). Chromosome aberrations have been observed in all samples (p<0,05). These data suggest that along this bay there
are substances which induce the citotoxic and genotoxic effects, which, in turn, have promoted alterations in the organism
tested.
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INTRODUÇÃO

A crescente urbanização e industrialização têm como
conseqüência um maior comprometimento da qualidade das
águas dos rios e reservatórios devido ao aumento da utili-
zação de produtos químicos pela indústria, comércio, agri-
cultura e pela população de forma geral (GROVER e KAUR,
1999). Os problemas mais graves decorrem, entre outros, do
lançamento indiscriminado de esgotos domésticos, contro-
le inadequado dos efluentes industriais e de práticas agrí-
colas deficientes (MORAES e JORDÃO, 2002).

A maioria dos esgotos industriais e municipais pode
ser caracterizada como misturas extremamente complexas
contendo numerosos compostos orgânicos e inorgânicos,

dos quais muitos não sofrem degradação durante o trata-
mento da água (NIELSEN e RANK, 1994; RANK e NIELSEN,
1998; GRISOLA et al., 2005).

Muitos tipos de despejos têm sido responsáveis por
casos de câncer e doenças genéticas em seres humanos
(CABRERA  e  RODRÍGUEZ, 1999; EGITO et al., 2007). Aná-
lises realizadas por OHE et al. (2004), demonstraram que,
rios no mundo, especialmente na Europa, Ásia e América do
Sul, estão contaminados com mutágenos potentes que agem
direto ou indiretamente na indução de mutações do tipo
frameshift e substituição de bases. Há relatos de que esses
rios liberam descargas não tratadas ou parcialmente trata-
das, oriundas de indústrias químicas, petroquímicas, refina-
ria de óleo, derramamento de óleo, destilarias, lixo domésti-
co não tratado, pesticidas. Sabe-se que, a cloração da água
é rica em compostos orgânicos e acaba por produzir uma
mistura complexa de compostos organoclorínicos, incluin-
do substâncias mutagênicas e carcinogênicas, as quais es-
tão relacionadas com o tempo de exposição e casos de cân-
cer (KOIVUSALO  et al., 1997). Todavia, ácidos e compos-
tos mutagênicos presentes na água de beber clorada tem
causado interesse acerca do risco potencial a vários tipos
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de câncer (leucemia, linfomas, câncer no fígado, pâncreas,
estômago, rim, bexiga). A incidência desses tipos de câncer
relacionado à esses compostos foram obtidos de um levan-
tamento de casos de câncer no período de 1966 à 1989. O
risco relativo ao desenvolvimento do câncer foi calculado
pela Regressão de Poisson, ajustado pela idade, gênero,
classe social, urbanização e tempo de exposição
(KOIVUSALO  et al., 1994; KOIVUSALO et al., 1997;
VILLANUEVA et al., 2001).

Os metais pesados (ferro, níquel e cromo) estão entre
os contaminantes comumente encontrados nessas misturas
e agem como agente genotóxico, podendo influenciar o índi-
ce mitótico (IM), induzir aberrações cromossômicas (AC) e
formação de micronúcleos (MNC) em testes realizados com
Allium cepa (RANK e NIELSEN, 1998; CHANDRA et al.,
2005). Certos metais, em solução aquosa, podem atravessar a
membrana celular ou entrar por processos de fagocitose ou
pinocitose podendo causar danos à estrutura da molécula de
DNA (MATSUMOTO e MARIN-MORALES, 2004).

No Brasil, a Agência Ambiental do Estado de São
Paulo, CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento
Ambiental) regula, fiscaliza e monitora a qualidade das águas,
para isso, conta com um amplo aparato bioquímico entre
outros, o que suporta vários testes, o principal deles - en-
saio de mutagenicidade Salmonella, utilizado desde 1979 em
seu programa de biomonitoramento para qualidade das
águas naturais (UMBUZEIRO et al., 2001; CETESB, 2005a).

Portanto, faz-se necessário a utilização de testes sen-
síveis para monitorar a presença de compostos genotóxicos
em águas dos rios e reservatórios. Vários bioensaios po-
dem ser utilizados para este propósito.

Plantas superiores têm se mostrado um sistema teste
muito satisfatório para monitorar a presença de substâncias
mutagênicas, entre elas estão Allium cepa, Tradescantia,
Vicia faba, Crepis capillaris, Hordeum vulgare, Pisum
sativum e Zea mays (SMAKA-KINCL et al., 1996; GRANT,
1999). As raízes das plantas são muito úteis em testes biológi-
cos, pois são elas as primeiras a ficarem expostas às varia-
ções químicas da água e do solo (FISKESJÖ, 1988). Dentre as
variadas classes de contaminantes acusados pela sensibili-
dade do teste Allium estão: metais pesados (NIELSEN e
RANK, 1994; DASH et al., 1988; MARCANO et al., 1998;
MATSUMOTO et al., 2006), esgotos residenciais e industri-
ais (RANK e NIELSEN, 1998; GROVER e KAUR, 1999;
MORAES e JORDÃO, 2002), extratos de aterro sanitário
(CABRERA e RODRÍGUEZ, 1999; CABRERA et al., 1999) e
amostras de rios e lagos, cujas soluções compreendem uma
mistura complexa de substâncias de composição variada
(SMAKA-KINCL et al., 1996; MELLO et al., 2004); assim,
corroborando sua sensibilidade e eficiência para o proposto.

Os testes biológicos de mutagenicidade com plan-
tas consistem em verificar a freqüência de micronúcleos,
aberrações cromossômicas e alterações no índice mitótico
nas células do meristema radicular (FISKESJÖ, 1985; MELLO
et al., 2004). Esses testes fornecem parâmetros significantes
para avaliar a toxicidade de misturas complexas de despejos
sem saber sobre sua composição química (CHANDRA et
al., 2005), podendo servir como primeiro indicador de dano

e poluição ambiental na água, ar, e solo, os elementos es-
senciais à vida (CABRERA et al., 1999).

Entre os sistemas testes adequados para o
monitoramento da toxicidade, o teste Allium é muito conhe-
cido e comumente utilizado em muitos laboratórios. A mitose
no meristema do ápice radicular de A. cepa foi material pio-
neiro (introduzido por Levan em 1938) para estudos de
clastogênese; resultado da ação de agentes físicos e quími-
cos (FISKESJÖ, 1985). Documentos de revisão publicados
pelo U. S. EPA Programa Gene-Tox, mostraram que foram
utilizadas freqüências de aberrações cromossômicas nes-
tes meristemas como indicadores de clastogênese na maio-
ria dos estudos realizados antes da década de oitenta
(GRANT, 1982; MARCANO et al., 1998).

As cebolas são fáceis de serem armazenadas,
manuseadas e as células da raiz constituem um sistema con-
veniente tanto para parâmetros macroscópicos (crescimen-
to, deformidade), quanto para parâmetros microscópicos
(aberrações cromossômicas). Os resultados com o teste Allium
têm mostrado um bom desempenho em comparação com ou-
tros sistemas, tanto para eucariotos como procariotos
(FISKESJÖ, 1988). Vários autores consideram o teste Allium
um bioensaio simples, sensível, rápido e barato, além disso, o
A. cepa apresenta número reduzido de cromossomos (2n =
16), muitas células em divisão, crescimento rápido da raiz,
disponibilidade durante o ano todo, são vantagens que
viabilizam seu uso para biomonitoramento de contaminantes
ambientais usando vários parâmetros de genotoxicidade
(GRANT, 1982; NIELSEN e RANK, 1994; SMAKA-KINCL et
al., 1996; ATEEQ et al., 2002).  Portanto o teste Allium é capaz
de predizer a ocorrência de toxicidade (FISKESJÖ, 1993).

As aberrações cromossômicas freqüentemente obser-
vadas são stickiness, c-mitose, fragmentos e pontes (DASH
et al., 1988; FISKESJÖ, 1985; FISKESJÖ, 1988; MARCANO
et al., 2004). MNC e AC, foram usados como parâmetros de
genotoxicidade e IM como parâmetro de citotoxicidade para
testes realizados com A. cepa (SMAKA-KINCL et al., 1996;
MARCANO et al., 2004; CHANDRA et al., 2005).

A contribuição das atividades industriais, agrícolas e
domiciliares para com a degradação qualitativa e quantitativa
dos recursos hídricos pela emissão de efluentes contendo
substâncias tóxicas, que afetam diretamente os organismos
que vivem nestes ambientes, bem como os seres humanos
que venham a entrar em contato com a água contaminada,
reflete a necessidade de monitoramento constante de fontes
de água por testes que sejam rápidos, sensíveis e de baixo
custo. Para atender a essa necessidade, este trabalho teve
como objetivo a avaliação preliminar da genotoxicidade e
citotoxicidade de amostras de água da bacia do rio Tapanhon
em Pindamonhangaba-SP através do teste Allium.

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras foram coletadas na bacia do rio
Tapanhon, localizado na cidade de Pindamonhangaba, situ-
ada no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, (22°55´50´´S e
42°27´22´´O). O clima da região é subtropical quente com
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verão chuvoso e inverno seco com baixa pluviosidade
(VALEDOPARAIBA.COM, 2005). O município apresenta alto
índice de industrialização, contando com empresas dos ra-
mos de metalurgia, siderurgia, farmacologia e química
(PINDAVALE, 2005).

A bacia do rio Tapanhon se estende por aproximada-
mente 10,5 km, seu percurso atravessa o município no senti-
do SE-NO até desaguar no rio Paraíba do Sul (Figura 1), sen-
do composta pelos seguintes tributários: córrego Segunda
Água, córrego Primeira Água, ribeirão Galega e rio Tapanhon.

Excluindo-se o rio Tapanhon, os demais têm como
característica, nos trechos observados, pouca profundidade
e leito estreito, cruzam a região urbana da cidade, passando
por bairros residenciais e industriais. O rio Tapanhon é mais
largo e mais profundo que os demais e com maior integridade
das características naturais, apresentando mata ciliar por toda
sua extensão, até o encontro com o rio Paraíba do Sul.

Neste trabalho foram utilizadas amostras de água
da bica Borba como controle, situada às margens da estra-
da municipal do Borba, localizada em Pindamonhangaba-
SP, sendo que a mesma é utilizada para consumo pela po-
pulação local.

Foram coletadas 4 amostras de 20 litros de água, cons-
tituídas de mistura composta (água de ambas as margens
mais a do centro do rio) (CETESB, 2005b) sendo, uma do rio
Tapanhon e uma de cada um de seus três tributários: córrego
Primeira Água, córrego Segunda Água e ribeirão Galega, e
20 litros de água de nascente da bica Borba.

As amostras foram coletadas no mês de novembro
de 2005, período de transição entre a estação seca e a chu-
vosa (CPTEC, 2005). Todas as amostras foram coletadas,
obtendo-se uma mistura composta (das margens e uma do
centro do rio), posteriormente, acondicionadas em frascos
plásticos (galão de 20L), sendo imediatamente transporta-
das e submetidas ao experimento.

Nesta mesma época trinta bulbos de A. cepa foram
obtidos no comércio local. O protocolo foi baseado em di-

versas metodologias (FISKESJÖ, 1985; FISKESJÖ, 1988;
RANK e NIELSEN, 1998; EVSEEVA et al., 2003) com algu-
mas modificações. O tamanho dos bulbos foi padronizado
em 3 a 3,5 centímetros de diâmetro. Utilizou-se 6 réplicas
para cada tratamento. Os bulbos foram colocados em con-
tato com água de nascente da bica Borba e, após um perío-
do de 48 h, foi verificada a viabilidade à produção de raízes
observando o surgimento destas, e então submetidas aos
tratamentos, sem nenhuma diluição, em temperatura ambi-
ente e protegidos da incidência direta de luz solar por 24 h.

Decorrido esse período foram retiradas de todos os
bulbos a porção apical das raízes (2 a 3 milímetros) e, cada
conjunto de raízes de um bulbo foi levado a solução de etanol/
ácido acético à proporção de 3:1 por 5 minutos para que ocor-
resse a fixação das células. Destas raízes, 3 de cada bulbo,
foram submetidas à reação de Feulgen (MELLO e VIDAL,
1978), com as seguintes modificações: as raízes foram
hidrolisadas em ácido clorídrico (HCl) a 4N por 1 hora e 15
minutos à temperatura de 25ºC. A hidrólise foi interrompida
por um banho de HCl a 0,1N gelado, as raízes foram submeti-
das por 40 minutos ao reativo de Schiff no escuro. Após esse
período seguiu-se 3 banhos com água sulforosas por 5 minu-
tos e posteriormente submetidas a 3 banhos com água desti-
lada. As lâminas foram confeccionadas esmagando-se cada
raiz entre lâmina e lamínula com 2 gotas de ácido acético a
45%. Depois de secas, as lâminas foram congeladas em nitro-
gênio líquido para a remoção da lamínula. As lâminas foram
imersas em álcool 70% por 5 minutos, secas à temperatura
ambiente e contra-coradas com fast green ácido (pH 2,7) por
30 segundos (MELLO e VIDAL, 1978). Os preparados seca-
ram a temperatura ambiente, foram embebidos em xilol por 5
minutos; a montagem da lâmina permanente foi feita aplican-
do bálsamo do Canadá e lamínula, levados à estufa a tempe-
ratura de 37°C para secarem e utilizados para observações em
microscópio de luz (GRANT, 1982; FISKESJÖ, 1985; EVSEEVA
et al., 2003; MELLO et al., 2004).

As lâminas foram observadas, em ampliação de 400x,



68 Amaral A.M./Revista Brasileira de Toxicologia 20, n.1 e 2 (2007)

2000 células por raiz foram analisadas (6000 por bulbo), para
MNC e IM e 100 células (300 por bulbo) nas fases de metáfase
/ anáfase mitótica para análise AC.

As médias do número de aberrações e do índice
mitótico resultado dos diferentes tipos de água foram com-
paradas através da ANOVA (alfa = 0,05) de um fator sendo
que a premissa de heterocedasticidade foi avaliada pelo teste
de Levene. As médias obtidas foram comparadas entre si
pelo teste de Tukey. A análise foi realizada com os softwares
"Statsdirect" e "Statistica".

RESULTADOS

No presente estudo, não foi observada, a ocorrência
de MNC em todas as amostras testadas. O índice mitótico
mostrou-se alterado em todas as amostras quando compa-
radas ao controle, de modo que, para todas houve
estimulação de mitose. Apenas as amostras Primeira Água e
Galega apresentaram diferenças quando comparadas ao
controle e nenhuma das amostras mostrou diferença signi-
ficativa quando comparadas entre si conforme o teste Tukey
(Tabela 1).

Com relação às aberrações cromossômicas, não hou-
ve diferença estatística significante entre todas as amostras
quando comparadas entre si, porém células aberrantes fo-
ram observadas em todos os tratamentos, apresentando re-
sultados estatisticamente significativos quando compara-
das ao controle (Figura 2). O maior número de ocorrências
foi observado na amostra Tapanhon e o menor na amostra
Segunda Água (Tabela 2). As aberrações observadas com
maior freqüência foram stickiness, pontes, desgarrados, c-
mitoses e, em pequena freqüência, anáfases multipolares
(Figura 3).

DISCUSSÃO

A crescente utilização de substâncias químicas nas
atividades domésticas, industriais e agrícolas somadas ao
seu lançamento indiscriminado no ambiente, expõe todos
os seres vivos a uma grande variedade de compostos
mutagênicos e citotóxicos. É importante então, que se fa-
çam testes de avaliação de mutagenicidade dos corpos
d’água, os principais receptores dos resíduos das ativida-
des antropogênicas para que, através dessa investigação
possam se desenvolver metodologias para diminuir o im-
pacto ambiental.

As misturas complexas apresentam uma imensa gama
de componentes que podem interagir entre si e com os orga-
nismos, causando efeitos genotóxicos e citotóxicos. Assim,
seja analisando misturas complexas (efluentes diversos) ou
determinada substância, as alterações no índice mitótico são
consideradas parâmetros citotóxicos que permitem estimar o
nível de citotoxicidade na amostra estudada.

A citotoxicidade é indicada por alterações no índice
mitótico este efeito foi observado em nosso estudo
(ODEIGAH et al., 1997).

Este parâmetro permite estimar a freqüência da divi-

são celular  e pode ser correlacionado com o padrão de
crescimento da raiz (MARCANO et al., 2004). Assim, a ini-
bição do crescimento da raiz é resultado da inibição de célu-
las à divisão celular  levando à diminuição do índice mitótico
(LIU et al., 1992). Um declínio do índice mitótico abaixo de
22% em relação ao controle pode causar efeito letal ao orga-
nismo (ANTONSIEWICZ, 1990).

No presente estudo, observamos alteração do índice
mitótico nas células expostas às amostras Primeira Água e
Galega. Nossos dados são semelhantes aos encontrados em
outros estudos realizados no Brasil. GRISÓLIA et al. (2005)
obtiveram alteração do índice mitótico nas células de A. cepa
ao analisarem esgoto doméstico proveniente de um efluente

Tabela 1: Análise de variância e comparação entre os valores médios do Índice Mitótico nas
amostras da bacia do rio Tapanhon. ANOVA; F = 3,6; P = 0,02.
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Figura 2: Comparação do número de aberrações cromossômicas em raízes expostas a água da
bacia do rio Tapanhon. * = P < 0,05 (teste de Tukey)

Tabela 2: Número de aberrações observadas em metáfases e anáfases em células de raiz de
Allium cepa depois de submetidas a diferentes tratamentos.
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municipal em Brasília/DF. EGITO et al. (2007) analisaram a
superfície da água do rio Pitimbú/RN em diferentes pontos,
observaram alterações no índice mitótico sendo que, em dois
de seus tratamentos os resultados referentes a este parâmetro
foram maiores em relação ao controle. Em nosso estudo, a
estimulação à mitose observada nos tratamentos acima cita-
dos pode ser devido aos dejetos ricos em fósforo e nitrogê-
nio, são abundantes nos esgotos domésticos e causas co-
muns da eutrofização (WANG, 2006; QUIBLIER et al., 2008).
Os locais amostrados no presente estudo, recebem efluentes
desta natureza, portanto, é possível que ocorra aumento dos
elementos responsáveis pela eutrofização. Embora nosso
estudo não tenha avaliado esses parâmetros, sugerimos que
o aumento do IM possa iniciar uma linha de observação quan-
to aos possíveis efeitos da eutrofização, e que o aumento no
IM pode refletir uma citotoxicidade tão relevante quanto o
efeito mitodepressivo referido na literatura (ODEIGAH et al.,
1997; MARCANO et al., 2004; CHANDRA et al., 2005).
PALÁCIO et al. (2005) pesquisaram a sensibilidade de A.
cepa frente à concentração de determinados metais pesados
sulfatados (cobre, zinco e chumbo) no rio Toledo/DF e con-
cluíram que estes metais foram responsáveis pela toxicidade
observada; a qual influenciou o crescimento das raízes de A.
cepa. Isso indica que, embora alguns elementos, até mesmo
alguns metais, como cobre, sejam essenciais para o metabo-
lismo de plantas e animais, sua concentração e sua combina-
ção com outros elementos podem tornar esses elementos
tóxicos. CHANDRA et al. (2005) estudando a influência de
efluentes industriais em células de A. cepa indicaram altera-
ção dose-dependente no índice mitótico; o que afeta direta-
mente o crescimento e elongação da raiz.

As aberrações cromossômicas, parâmetros
indicativos de genotoxicidade, apresentaram níveis
significantemente maiores, em todas as amostras, quando
comparadas ao controle (ODEIGAH et al., 1997; GROVER e
KAUR, 1999; EVSEEVA et al., 2003; CHANDRA et al., 2005).
Resultados semelhantes foram obtidos por GROVER e
KAUR (1999) que, ao analisarem efluentes doméstico e in-
dustrial na Índia observaram níveis significantes de aberra-
ções cromossômicas. Igualmente, SMAKA-KINCL et al.
(1996), avaliaram amostras de água do rio Dava/Eslovênia,
o qual recebe resíduos domésticos e industriais, e detecta-
ram células mitóticas aberrantes a níveis significativos. Os
resultados obtidos por EVSEEVA et al. (2003) ao estudarem
amostras de água de um reservatório natural próximo a uma
indústria produtora de rádio na Rússia mostraram aumento
no número de células aberrantes em todas as amostras tes-
tadas; a observação de alto efeito mutagênico, simultanea-
mente com o aumento da proliferação celular (também ob-
servado em nosso estudo citotóxico) pode ser conseqüên-
cia de uma redução no tempo necessário aos reparos no
DNA.  Opostamente, efeitos altamente tóxicos promovem
um atraso nos checkpoints do ciclo celular ou ainda morte
celular se as lesões no DNA não são reparadas. A ocorrên-
cia de aberrações no estágio mitótico pode ter sido resulta-
do de toxicidade nas fibras do fuso acromático (CHANDRA
et al., 2005). MATSUMOTO e MARIN-MORALES (2004)

ao avaliarem o potencial mutagênico de amostras de água
do rio Sapucaizinho/SP/Brasil, o qual recebe efluente in-
dustrial de curtume, observaram alta taxa de aberrações
cromossômicas, muito provavelmente devido à presença
de resíduos de cromo no tributário oriundos desta ativida-
de. ODEIGAH et al. (1997) ao estudarem efluentes de uma
jazida de óleo na Nigéria, também observaram indução,
estatisticamente significante, de aberrações
cromossômicas. Ao estudarem a citotoxicidade e o modo
de ação do herbicida hidrazida maleica em raízes de  A.
cepa, MARCANO et al. (2004) observaram alta freqüência
de aberrações cromossômicas evidenciando um efeito
clastogênico nas amostras testadas.

As mitoses aberrantes podem ter sido resultado de
fuso anômalo, causado por perturbações durante a mitose
(CHANDRA et al., 2005). A aberração cromossômica mais
freqüente, em todas as amostras, foi stickness; resultado
também observado nos trabalhos de SMAKA-KINCL et al.
(1996) e MARCANO et al. (2004). Este fenômeno tem sido
relatado como indicativo de alta toxicidade com efeito
irreversível podendo levar a célula à morte (FISKESJÖ, 1985;
MARCANO et al., 1998).

A amostra que demonstrou maior nível genotóxico
em relação ao controle (8,52%) foi a coletada no rio Tapanhon
(27,41%), seguido do ribeirão Galega (23,41%), córrego Pri-
meira Água (21,64%) e córrego Segunda Água (19,69%).
Sugerimos que o rio Tapanhon, concentre uma imensa gama
misturas complexas visto que, sendo o último rio a compor
a bacia do rio Tapanhon (Figura 1), recebe efluentes diver-
sos trazidos por seus afluentes (ribeirão Galega, córrego
Primeira Água e córrego Segunda Água), o que aumenta a
complexidade e quantidade de compostos em sua constitui-
ção responsáveis por sua alta genotoxicidade. Caracteristi-
camente, o córrego Primeira Água e o ribeirão Galega, rece-
bem efluentes domésticos visto que parte de seu percurso
ocorre sob bairros residenciais; para estes mesmos pontos
de coleta, foram observados os maiores níveis de alteração
do índice mitótico, o que reforça dados da literatura ao rela-
tarem que os efeitos genotóxicos e citotóxicos estão direta-
mente correlacionados (FISKESJÖ, 1985; NIELSEN e RANK,
1994). Já o córrego Segunda Água parece receber menos
efluentes domésticos já que não percorre por sob bairros
residenciais, entretanto, certamente recebe efluentes agrí-
colas, pois percorre por trechos rurais da cidade, onde há
criação de gado bovino; sua nascente localiza-se próxima a
um bairro industrial e ao aterro sanitário municipal, para os
quais deve haver tratamento de esgoto, fato este que pode
explanar para o baixo nível genotóxico observado. A Empre-
sa de Saneamento Básico da cidade de Pindamonhangaba,
afirmou que, 90% do esgoto recolhido é tratado (SABESP,
2005); entretanto, consideramos razoável inferir que os 10%
restante do esgoto não tratado podem responder por res-
postas mutagênicas, clastogênicas, genotóxicas e
citotóxicas.
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CONCLUSÃO

Embora os resultados obtidos referem-se à apenas
uma campanha de amostragem, os efeitos observados apon-
tam para a necessidade de uma melhor caracterização quími-
ca, microbiológica somada a implantação de um
biomonitoramento constante da bacia do rio Tapanhon. Vale
ressaltar que, o despejo indiscriminado de resíduos diver-
sos lançados aos corpos d’água, observado neste estudo,
mostra a condição degradada do ambiente promovida pela
ação antropogênica; com base nessa observação somada
ao crescente turismo na região, sugerimos que os órgãos
competentes promovam campanhas de conscientização à
conservação ambiental, salientando a importância das águas
fluviais e para futuras dificuldades para obtenção de água
superficial potável.

Em nosso estudo objetivamos analisar possíveis efei-
tos causados por substâncias potencialmente genotóxicas
e/ou citotóxicas, assim, estudos futuros se fazem necessári-
os à detecção específica das genotoxinas e citotoxinas, a
fim de adotar medidas corretivas e preventivas.

O teste Allium para aberrações cromossômicas em
metáfase/anáfase é um bom candidato para este
biomonitoramento. Além disso, um bom indicador de
citotoxicidade é o índice mitótico. Uma análise química das
amostras poderia, em uma segunda etapa, identificar o tipo
de substância causadora da genotoxidade e citotoxidade.

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo verificar o
potencial citotóxico e genotóxico em amostras de água da
bacia do rio Tapanhon, Pindamonhangaba, São Paulo, utili-
zando o teste Allium. Foram coletadas amostras de água do
rio Tapanhon e seus tributários (córregos Primeira Água e
Segunda Água, ribeirão Galega) e amostra de nascente da
bica Borba para o controle negativo. Seis bulbos de Allium
cepa foram submetidos a cada uma das amostras por 24h.
As raízes foram fixadas em etanol/ácido acético 3:1, subme-
tidas à reação de Feulgen e a porção meristemática esmagada
em lâmina para análise celular. Foram contadas 6000 células,
para avaliação do índice mitótico (IM) e micronúcleos (MNC)
e 300 células nas fases de metáfase/anáfase, para a avalia-
ção de aberrações cromossômicas (AC). Não foi observado
MNC nas amostras testadas. Os valores do IM mostraram-
se elevados em todas as amostras testadas quando compa-
rados ao controle, porém com relevância estatística apenas
nas amostras do córrego Primeira Água e ribeirão Galega (p
< 0,05). Aberrações cromossômicas foram observadas em
todas as amostras (p < 0,05). Estes dados sugerem que ao
longo desta bacia há substâncias indutoras de efeito
citotóxico e genotóxico que promoveram alterações no or-
ganismo testado.

Unitermos: Allium cepa, aberrações cromossômicas,
genotoxicidade, citotoxicidade, teste Allium
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