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RESUMO
Os córregos Coromandel e Samambaia, localizados no município de Coromandel, Minas
Gerais, despejam águas potencialmente poluídas por esgotos sem tratamento nos rios Santo
Inácio e Paranaíba. A avaliação da qualidade da água em trechos dos córregos Samambaia e
Coromandel, na cidade de Coromandel, Minas Gerais foi feita por meio do teste Allium. A
água foi coletada nos trechos designados dos córregos Coromandel e Samambaia para
avaliação de efeitos genotóxicos no material biológico (sementes de Allium cepa). Os
resultados da análise de índice mitótico foram expressivos significativamente em P3 em
relação ao controle negativo. Já taxa de crescimento da raiz, demonstrou que os locais do
grupo de teste apresentaram atraso significativo do crescimento comparado com o grupo de
controle, em especial P2 e P3. Os testes indicaram efeitos citotóxicos sobre o índice mitótico e
crescimento radicular, comprovando a impraticabilidade de consumo de água corrente.
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ABSTRACT
The Coromandel and Samambaia streams, located in the municipality of Coromandel, Minas
Gerais, discharge potentially polluted waters by untreated sewage in the Santo Inácio and
Paranaíba rivers. The evaluation of the water quality in sections of the Samambaia and
Coromandel streams in the city of Coromandel, Minas Gerais was done by means of the
Allium cepa test. Water was collected in the designated sections of the Coromandel and
Samambaia streams to evaluate genotoxic effects on the biological material (Allium cepa
seeds). The results of the mitotic index analysis were significant in P3 relative to the negative
control. At the root growth rate, it was demonstrated that the sites of the test group presented
significant growth delay compared to the control group, especially P2 and P3. The tests
indicated cytotoxic effects on the mitotic index and root growth, proving the impracticability
of current water consumption.
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1 INTRODUÇÃO
A água com o passar do tempo está se tornando escassa devido ao grande consumo da
mesma, consequentemente sua qualidade também está diminuindo. No que se refere à água,
sabe-se o quanto ela é um bem precioso. É normal ter em cada cidade, um ou mais córregos
para despejo de efluentes, porém é mais que certo que essa água seja tratada logo após, para
uma melhor qualidade de vida de todos que tem contato com os rios e córregos em que ela é
despejada (FREITAS; BRILHANTE; ALMEIDA, 2001).
O córrego Coromandel, localizado no município de Coromandel, Minas Gerais
despeja água potencialmente poluída por esgotos sem tratamento nos rios Santo Inácio e
Paranaíba. A população local aponta reclamações de mau cheiro e ocorrência de enchentes
nas proximidades desses córregos, fatos esses associados com a ausência de saneamento
ambiental e inoperância de uma estação de tratamento de esgotos (ETE), ainda em construção.
O despejo direto ou indireto de efluentes residenciais em rios, córregos e lagos
contribuem para aumento de carga orgânica nos reservatórios hídricos, introdução de
compostos químicos ou formação de misturas complexas, além de causar sérios problemas à
saúde humana e a sobrevivência de organismos presentes nessas águas (CHRISTOFOLETTI,
2008; MICHALAKE; SILVA; MOURA; NETO, 2014).
O fator antropogênico, ou seja, a ação humana é responsável por vários tipos de
efluentes que são despejados nos recursos hídricos, entre eles, os metais pesados vindos de
indústrias, a própria natureza do solo, geoquímica, é grande causa da poluição (FREITAS;
BRILHANTE; ALMEIDA, 2001).
Uma das causas que levam a baixa qualidade das águas é a toxidade das mesmas.
Entende-se por toxicidade efeitos manifestados por organismos testes, incluindo
deformidades, imobilidade, vários tipos de alterações genéticas e até letalidade. Lembrando
que, a utilização de testes ecotoxicológicos na avaliação da qualidade de águas e efluentes foi
recentemente regulamentado oficialmente, por meio da Resolução número 357 de 17 de
março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em âmbito federal (CONAMA,
2005). Esse lado da toxicologia, pesquisa sobre organismos aquáticos, de ação do homem ou
naturais, e até mesmo de substâncias químicas.
O potencial mutagênico ou antimutagênico de uma substância pode ser avaliado em
sistemas biológicos diversos, como pelo uso de espécies vegetais como os organismos Allium
cepa.
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O Rio Coromandel passa e corta a cidade de Coromandel, e é utilizado para atividades
diversas pela comunidade local, por isso se faz tão importante a avaliação de qualidade de
água desses recursos, a fim de garantir boa qualidade de saúde para a população. Assim, o
objetivo do presente trabalho foi de avaliar a qualidade da água em trechos dos córregos
Samambaia e Coromandel, na cidade de Coromandel, Minas Gerais, verificando assim o
potencial genotóxico desses reservatórios por meio do teste Allium.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Local de Estudo
O município de Coromandel se localiza na região do Alto Paranaíba. Possui cerca de
3.313 km2 de extensão, e segundo o último censo possui população estimada de 28.398
habitantes, e quanto às suas atividades econômicas destaca-se o agronegócio (IBGE, 2013).
2.2 Material Biológico
As sementes de cebola (Allium cepa L), foram obtidas no comercio local.
Imediatamente após a aquisição. Os bioensaios foram conduzidos no laboratório de citologia
da Fundação Carmelitana Mário Palmério seguindo o protocolo descrito por Fiskesjö (1993)
com modificações.
2.3 Amostras de água para o teste Allium
Foi avaliada a qualidade da água de três pontos diferentes (P1, P2 e P3) ao longo dos
córregos. Cada ponto foi caracterizado e escolhido de acordo com os possíveis efluentes e
potencial genotóxico.
2.4 Exposição dos bulbos a amostras de água
Quando as raízes atingiram de 0,5 a 2cm foram expostas por 72hs para cada amostra,
incluindo o controle negativo.
2.5 Teste de micronúcleo e índice mitótico
Após a exposição, as radículas foram coletadas, fixadas em 3:1 (álcool etílico: ácido
acético) e conservadas por 24 horas em etanol a 70%, sob a temperatura de 4°C, até o
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momento da análise. Para a preparação das lâminas, as radículas foram hidrolisadas em HCL
1 N por 5 minutos (BAGATINI et. al., 2009), posteriormente lavadas em água destilada (3
vezes) e após submetidas a técnica de esmagamento (GUERRA e LOPES, 2002) e coradas
com orceína acética 2%. Para cada lâmina, 2000 células foram analisadas. A frequência de
micronúcleos foi apresentada para cada 100 células analisadas (AYRES e AYRES, 2003).
Para a análise do índice mitótico foram contadas em média 2.000 células (7 lâminas para cada
ponto) em prófase, metáfase, anáfase e telófase por raiz.
2.6 Análise Estatística
A média e o erro padrão (EP) serão obtidos pela contagem de 5 raízes provenientes de
5 sementes germinadas. O índice de micronúcleos (MN) foi avaliado pela análise de 2.000
células/raiz. A análise foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, considerando p<0.05 como
índice de significância (CALLEGARI-JACQUES, 2006).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teste de micronúcleos (MN) em concordância com análises qualitativas físicoquímicas da água mostrou que o ponto P3 diferiu significativamente (p <0,05) do ponto
referência (P1) como apresentado na tabela 1. Assim, os danos citogenéticos detectados neste
estudo são indicativos da presença diferencial de MN nas amostras, mas somente o ponto P3
se comportou como diferente estatisticamente do controle negativo, dessa forma, apenas o
ponto P3 pode ser designado como sítio com ação genotóxica.

Tabela 1 Frequência de micronúcleos (MN) em raízes de Allium cepa nas amostras.
Pontos de Coleta Nº de amostras

Células Totais

Mn Totais

X(%) ± SD
MN

Controle neg.

7

14000

4

0,006±0,015a

Ponto 1

7

14000

9

0,013±0,054a

Ponto 2

7

14000

15

0,021±0,051a

Ponto 3

7

14000

27

0,038±0,096b

a, b

Caracteres distintos na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) de acordo com o teste de
Mann-Whitney.
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Já na Tabela 2, fica evidenciado, que assim como obtido no resultado do teste de
micronúcleo o crescimento de raiz foi influenciado pelos tratamentos, principalmente,
referente aos pontos P2 e P3, que apresentaram baixas taxas de germinação e de crescimento
médio de raiz das sementes que se desenvolveram.

Tabela 2 Taxas de crescimento de raiz de Allium cepa, nos pontos de coleta dos córregos
Coromandel e Samambaia, Coromandel/MG.
Pontos

Taxa de Germinação

Valor Médio (cm) de crescimento de raiz

C

84%

1,71

P1

67%

1,25

P2

40%

1,08

P3

26%

1,18

Quanto às análises do índice mitótico, o Ponto P3 diferiu do ponto referência (CN),
sendo assim as amostras de água dos pontos de coleta sofreram com danos nos mecanismos
de multiplicação celular, que pode afetar diretamente os processos de reprodução dos
indivíduos expostos.

Figura 1 Taxas de Índice mitótico em raiz de Allium cepa.
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*Diferença significativa de acordo com o teste de Tukey (p<0.05) quando comparado ao CN

Assim fica evidenciado ainda pela Figura 1 a taca de índice mitótico que sofreu
consequências significativas exclusivamente no ponto P3, demonstrando que nessa localidade
fatores externos (associados com a poluição aquática) interferiram no processo de divisão
celular dos vegetais, impactando em redução dessa taxa quando comparado à normalidade.
Em conformidade aos resultados obtidos em laboratório por Sang e Li (2004), com
dados oriundos do estudo feito com chorume, fica estabelecida a relação com esse trabalho,
devido a indicação de contaminação ambiental, efeito este que pode levar a danos no genoma,
em células somáticas, resultando em danos genotóxicos. Assim, esses efeitos a longo prazo
podem afetar até mesmo células germinativas, as quais irão interferir na biota exposta.

4 CONLUSÃO
É possível inferir que o descarte irregular nos córregos Coromandel e Samambaia,
afeta diretamente a qualidade da água em certos trechos desses locais, devido a sua indução
genotóxica, a qual causa interferência direta na biota, decréscimo na qualidade ambiental
local e para a população que faz uso desse recurso sem o devido tratamento. Sendo assim,
como elucidaram os bioensaios, os testes estatísticos foram significativos para os parâmetros
analisados, indicando efeitos citotóxicos sobre o índice mitótico e crescimento radicular,
comprovando a impraticabilidade de consumo de água corrente sem tratamento adequado dos
pontos sob influências químicas.
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