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Os estudos de biomonitoramento identificam efeitos de substâncias e avaliam 
suas influências sobre os organismos, complementando a avaliação físicas e 
químicas. Plantas como Lactuca sativa L. (Asteraceae) e Allium cepa L. (Alliaceae) 
fornecem ensaios sensíveis aos poluentes ambientais e são utilizadas nos estudos 
ecotoxicológicos, sendo importantes ferramentas na avaliação de ambientes 
aquáticos. A bacia do rio Santa Maria da Vitória localiza-se no estado do Espírito 
Santo, apresentando importância ecológica e socioeconômica. Todavia, este 
ecossistema, sofre impactos antrópicos como o lançamento de efluentes que 
podem comprometer a qualidade ambiental deste ecossistema. Logo, objetivou-se 
avaliar a qualidade da água do rio Santa Maria por meio de ensaios em espécimes 
de A. cepa e L. sativa. Para tanto, foram definidas seis estações amostrais ao longo 
do rio e realizadas coletas de água e sedimento. Parâmetros como condutividade, 
pH e concentração de nutrientes foram avaliados em amostras de água. O teste do 
A. cepa foi realizado por meio de bulbos expostos às águas e às soluções elutriato 
elaboradas a partir do sedimento. As lâminas dos meristemas e da região F1 foram 
coradas pelo método de Feulgen, sendo avaliadas 5000 células em cada 
tratamento e calculados o índice mitótico, o índice de aberrações cromossômicas 
e a frequência de micronúcleos.  A partir de espécimes de L. sativa, foi realizado 
teste de toxicidade em raízes expostas às amostras supracitadas. Ao final do 
ensaio, foi contabilizada a frequência de germinação e os comprimentos 
radiculares. Para análise estatística, foi realizado o teste de Shapiro-Wilks seguido 
por Kruskal Wallis (p<0,05). Os resultados abióticos indicaram condutividade, 
turbidez e fósforo total elevados em pelo menos uma estação amostral. Os 
resultados em A. cepa demonstraram que tanto as amostras de água quanto o 
elutriato apresentam potenciais citotóxico, genotóxico e mutagênico em algumas 
estações amostrais. Em L. sativa, quatro estações amostrais apresentaram 
toxicidade baixa a moderada em amostras de água e elutriato. Estudos adicionais 
serão necessários para complementar as constatações ecotoxicológicas quanto às 
prováveis causas dos danos e toxicidade observados, tal como a quantificação de 
metais dissolvidos. Todavia, é possível constatar a presença de substâncias 
potencialmente tóxicas na água e sedimento das estações amostrais estudadas e 
indícios de eutrofização. (CAPES) 
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