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A gestão dos recursos hídricos necessita da integração entre os critérios abióticos 
e bióticos, os quais possibilitam identificar os efeitos combinados de substâncias 
nos ecossistema aquáticos. Nesse aspecto, os sistemas testes Allium cepa L. e 
Tradescantia pallida L. tem sido utilizados no estudo da poluição a partir de 
biomarcadores citogenéticos. Além destes, os teores de pigmentos 
cloroplastídicos destacam-se em estudos de estresse devido a sua sensibilidade a 
múltiplos fatores. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade da água da lagoa Juara 
(Serra/ES) integrando aspectos abióticos do ambiente e respostas em A. cepa e T. 
pallida. Foram definidas três estações amostrais (J1, J2 e J3), e coletadas amostras 
de água em setembro de 2012 e março de 2013 para a avaliação de parâmetros 
tais como condutividade, concentração de nutrientes, metais e realização de 
ensaios ecotoxicológicos. O teste do A. cepa foi realizado por meio sementes 
germinadas, enquanto que a partir de estacas de T. pallida, foi realizado o ensaio 
da mitose em ponta de raiz e dosado os teores de pigmentos cloroplastídicos. Para 
este último, foi realizado ensaio utilizando-se amostras de água da lagoa para a 
exposição hidropônica de T. pallida durante 24 horas e 40 dias para as avaliações 
citogenéticas e fotossintéticas, respectivamente. A avaliação citogenética nas duas 
espécies envolveu a análise dos índice mitótico, índice de aberrações 
cromossômicas e frequência de micronúcleos. Os resultados físicos e químicos 
mensurados demonstram que a lagoa Juara apresenta indícios de eutrofização 
artificial. Duas estações amostrais, em pelo menos uma campanha amostral, 
apresentaram potenciais citotóxico, genotóxico e mutagênico. Todavia, esses 
potenciais não demonstram relação com os teores de Fe e Mn quantificados, 
sugerindo a presença de outros poluentes. Os danos citogenéticos apresentaram 
efeitos maximizados durante a segunda campanha, demostrando o efeito da 
sazonalidade na poluição. O estudo do metabolismo fotossintético em T. pallida 
demonstrou relação entre o elevado aporte de nutrientes em J2 e J3, e os teores de 
pigmentos cloroplastídicos, respectivamente, elevado e reduzido nestas estações 
amostrais. Assim, observou-se que os ensaios com A. cepa e T. pallida 
responderam ao risco potencial da lagoa Juara, complementando os critérios 
abióticos usuais utilizados na avaliação de ambientes lacustres. (CAPES. Simpósio 
- Atualidades em Botânica: dissertações e teses). 
 
Palavras-chave: Allium cepa, Tradescantia pallida, citotoxicidade, genotoxicidade, 
mutagênicidade, pigmentos cloroplastídicos. 

mailto:iandduarte@gmail.com

