BIOENSAIOS DE TOXICIDADE GENETICA COM PLANTAS SUPERIORES Tradescantia
(MCN E SHM), MILHO E SOJA
Rodrigues, G.S.
Embrapa- Meio Ambiente
Para se evitarem agentes mutagenicos no ambiente sao necessarios indicadores sensfveis para
detectar todo o espectro desses compostos. Tais sistemas indicadores tern sido definidos como testes de
mutagenese de tipo II (Ennever et al., Mutat. Res. 205:99-105, 1988), ou seja, aqueles que apresentam
alta sensibilidade e baixa especificidade. Evidentemente esses testes tendem a permitir a detec~ao de
quaisquer compostos potencialmente mutagenicos, dada sua alta sensibilidade; mas compostos nao
mutagenicos podem tambem produzir resultados positivos, dada por outro lado a relativa baixa
especificidade dos testes. Consequentemente, muito embora tais sistemas possam produzir resultados
falso-positivos (indicar como mutagenico urn agente nao mutagenico), estes seriam os testes mais
apropriados para programas de avalia~ao que sejam avessos a risco, dado que resultados falso-negativos
seriam mormente evitados. A maioria dos bioensaios vegetais sao considerados testes do tipo II, com
especial referencia para os ensaios do micronucleo e do pelo estaminal em Tradescantia (comelinacea), e
o ensaio do grao de p6len ceroso em milho. Outro bioensaio vegetal de interesse para o monitoramento de
agentes mutagenicos ambientais e o teste do mosaicismo em soja, que permite especula~ao sobre o
mecanismo envolvido na toxicidade genetica.
Especies e clones de Tradescantia vern sendo extensivamente empregados para a avalia~ao de
genotoxicidade ambiental (Rodrigues et al., Crit. Rev. Plant Sci. 16(4):325-359, 1997). 0 ensaio do
micronucleo em celula mae do p6len (Trad-MCN) e urn teste de clastogenese extremamente sensfvel, de
exposi~ao curta (desde apenas 6 horas) e avalia~ao simples, adequado para estudos in situ.
0 ensaio do pelo estaminal (Trad-SHM) e urn teste de muta~ao pontual onde se observa
altera~ao de cor nas celulas do estame. 0 ensaio necessita de urn perfodo de incuba~ao de ate doze dias,
demandando, portanto, boa estrutura para cultivo das plantas em dimaras de crescimento. A avalia~ao e
simples mas laboriosa.
A principal caracterfstica genetica empregada para avalia~ao da taxa de muta~ao em milho e a
produ~ao de p6len ceroso ("maize waxy pollen bioassay," Rodrigues et al., Mutat. Res. 412:245-250,
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1998). A principal vantagem desse bioensaio é sua extrema potencia estatfstica, ja que literalmente
centenas de milhares de graos de Olen sao avaliados em cada tratamento experimental. Ha linhagens
precoces propIcias para experimentacao, permitindo que se obtenham resultados de exposiceies in situ em
periodos inferiores a quarenta dias. 0 bioensaio é de simples realizacao, pouco exigente em materiais de
laboratorio, apresenta baixo custo, mas é consideravelmente laborioso.
Plantas de soja geneticamente clorofila-deficientes permitem a avaliacao de eventos mutagenicos
por simples observacao de padroes de coloracao foliar, denominados mosaicismo. Plantas heterozigotas
apresentam coloracao verde clara intermediaria ao amarelo letal aclorofilado e ao verde escuro nao
deficiente. MutacOes que alterem a expressao dos genes no embrido em crescimento serao manifestadas
como manchas de coloracao alterada nas folhas primordiais, permitindo que se infira o tempo da
ocorrencia do evento (conforme o tamanho do setor alterado), e o mecanismo envolvido, ja que crossingover é expresso como setores gemeos. 0 bioensaio nao exige qualquer instrumentacao sofisticada, e d
adequado para experimentacao in situ.
Esses bioensaios vem sendo empregados com sucesso em estudos sobre a mutagenicidade de
pesticidas aplicados conforme prescricao agronomica (Rodrigues et al._ 412:235-244, 245-250, 1998).
Resultados adicionais sobre a utilizacao desses bioensaios in situ nas mais diversas situacoes indicam que
esses testes sao adequados para o monitoramento extensivo de mutagenese ambiental.
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AVALIAcA0 DA GENOTOXICIDADE AMBIENTAL EM ROEDORES NATIVOS ATRAVES
DO TESTE COMETA
Silva, J.
Depto Gen6ica-UFRGS
0 teste cometa (Single-Cell gel electrophoresis — SCG) é urn teste relativamente recente na
avaliacao de lesoes no DNA. A mais importante vantagem deste teste, é a possibilidade de seu uso em
qualquer organismo e tipo de celula. Alern de ser barato e muito sensIvel, os resultados sao rapidos, sendo
necessario poucas horas. Devido a isto ele vem sendo recomendado como teste inicial para
monitoramento genotOxico ambiental. A tecnica consiste basicamente de uma eletroforese de celula
individual, inclusa em gel, sobre uma lamina microscopica. Para isto a membrana celular é lisada e o pH
da solucao para eletroforese, alcalino ou neutro, faz abrir a dupla Mice, liberando os fragmentos. A
identificacao visual da quebra do DNA d obtida a partir da observacao de celulas com uma especie de
cauda, tipo urn cometa, que sao os segmentos de DNA que migram para fora do micleo. Se tem
demonstrado resultados coinscidentes quando se compara a habilidade de se detectar danos no DNA
atraves do teste do cometa e outros testes de genotoxicidade. Os animais endemicos, principalmente
pequenas especies de mamIferos, que vivem proximas as regioes poluidas, vem sendo utilizados como
indicadores de poluicao. A maioria dos estudos que sao feitos corn este tipo de populacao torna
necessario o sacrificio dos animais para analise. Para avaliacao do individuo atraves do ensaio cometa é
necessario somente uma pequena quantidade de sangue, em torno de 504 dispensando assim o sacrificio.
Resultados observados corn o monitoramento de 3 populacOes de Ctenomys torquatus (roedor fossorial)
em regiOes de mineracao de carvao no RS, alem de indicar que o carvao induz efeitos no DNA que sao
detectaveis atraves do Ensaio Cometa, indicam a viabilidade do uso deste teste em organismos nativos
para biomonitoramento ambiental.

LEGISLAcAO AMBIENTAL E POLITICAS PUBLICAS EM ECOTOXICOLOGIA
IMPORTANCIA LEGAL DE LABORATORIOS CREDENCIADOS A EMITIR LAUDOS
CERTIFICADOS
Santos, E.R.
IBAMA - Projeto Controle e Monitoramento de Substancias Perigosas
Corn a promulgacao da lei de agrotoxicos no Brasil, Lei 7.802 de 11.07.89, bem como do
Decreto Regulamentador 98.816 de 11.01.90, ficou estabelecida competencia do IBAMA em realizar o
potencial de periculosidade ambiental de agrotoxicos e afins corn base em estudos/testes toxicologicos e
ecotoxicologicos realizados em laboratorios nacionais ou estrangeiros.
Desde entao, ficou evidenciada a necessidade de fortalecer a estrutura laboratorial no pais para a
realizacao dos referidos estudos, os quais sustentam as awes de registro, fiscalizacao, controle e
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