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A avaliação da genotoxicidade de químicos perigosos/danosos tem sido feita há anos, por meio de
testes com vegetais superiores. O presente trabalho teve como objetivo a utilização de técnicas
citológicas para investigar o efeito do chumbo sobre a raiz de Allium cepa. As avaliações parciais
foram feitas com parâmetros que refletem diferentes mecanismos da regulação da atividade
nucleolar nas células (número de nucléolo por célula; volume de um único nucléolo e porcentagem
de células com par de nucléolo heteromórfico – PNhet.) e teste de aberração cromossômica.
Sementes de Allium cepa, foram submetidas à germinação em diferentes concentrações (0, 025 mg/l
e 0,034 mg/l). O controle negativo foi feito com água ultra pura (Mili-Q) e o positivo com
Trifluralina. Todos os ensaios foram realizados em placa de Petri, sendo uma para cada
concentração testada e uma para cada controle. Para as análises citológicas, foram confeccionadas
lâminas com meristemas radiculares, pela técnica comum de esmagamento suave. A coloração foi
feita pela metodologia de Feulgen (células em divisão, portadoras de anormalidades
cromossômicas) e impregnação por íons prata – AgNOR (características nucleolares). A coloração
AgNOR revelou que o tratamento com chumbo (0,025 mg/l e 0,034 mg/l) causou um aumento no
número de células com dois (homomórfico e heteromórfico), três e quatro nucléolos e mudanças no
volume nucleolar. A diminuição no número de células com um nucléolo foi observada
principalmente na concentração de 0,034 mg/l. Os ensaios para avaliação dos efeitos genotóxicos
indicaram que o controle negativo apresentou menor número de anormalidades, quando comparado
com os tratamentos e controle positivo. Nas duas concentrações foram observadas prófases
desorganizadas; metáfases com aderência; células binucleadas; anáfases multipolares; anáfases com
pontes e quebras cromossômicas; anáfases poliplóides e células com micronúcleos. Metáfase com
aderência foi encontrada em maior quantidade nas duas concentrações testadas. Nossos resultados
sugerem que as diferentes concentrações de chumbo exerceram uma ação tóxica sobre as células
meristemáticas de Allium cepa, uma vez que, aderência cromossômica é um sinal comum da ação
tóxica sobre o material genético induzindo, provavelmente, a um efeito irreversível para a célula.
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