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RESUMO: O crescimento da população humana tem aumentado a produção e o consumo de 

produtos, consequentemente elevando os níveis de produção e o descarte de resíduos. A 

deposição irresponsável na natureza desses vestígios industriais é a maior causa da 

contaminação e poluição do meio ambiente. Os fatores mais conhecidos como causa da 

contaminação de solos e meios aquáticos são bifenilas policloradas, agrotóxicos 

organoclorados, hidrocarbonetos aromáticos, furanos e dioxinas. Na última década a 

contaminação do meio ambiente se tornou uma grande preocupação, visto que algumas toxinas 

presentes na natureza são extremamente prejudiciais à saúde dos seres vivos e a degradação 

causada por esses químicos podem ser irreversíveis. Em relação a saúde dos seres vivos, já foi 

constatado que alguns desses químicos são altamente carcinogênicos. Isso se torna preocupante 

quando pensamos que os recursos naturais do meio ambiente são utilizados para diferentes 

tarefas dos seres humanos, seja na geração de energia, alimentação, matéria prima, 

abastecimento e na utilização do solo para plantações e lavouras. Pensando nisso o presente 

trabalho foi feito com o intuito de informar sobre o que é a mutagênese ambiental e uma das 

maneiras mais simples de identificá-la na natureza, e foi utilizado literaturas encontradas nas 

principais bases de pesquisa (Scielo, Google Academics). Através de experimentos com 

roedores Matter e Schimid observaram a ligação entre as desordens cromossômicas e o 

surgimento de irregularidades nucleares (micronúcleos) em eritrócitos jovens, posteriormente 

a expulsão do núcleo. E que a suscetibilidade para o então nomeado “teste do micronúcleo” era 

semelhante aos habituais exames citogênéticos, qualificando-o como um teste rápido e fácil 

para a detecção de mutagênicidade. O teste do micronucleo é muito usado como teste primario 
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em genetica toxicologica, pela sua capacidade de determinar e avaliar genotoxidade. 

Micronúcleos são estruturas encontradas no citoplasma de células filhas, derivadas de 

fragmentos cromossômicos ou cromatídeos acêntricos e de cromossomos inteiros. Esses 

fragmentos nao são incorporados no nucleo da celula filha durante a mitose da celula mãe, são 

corpusculos contendo material genetico e não possui conexao estrutural alguma com o nucleo 

principal. A presença desses micronucleos estão diretamente ligadas a mutagênese ambietal 

uma vez que não é comum sua presença. E confirma a contaminação do ambiente por agentes 

carcinogênicos. Pensando nas informações anteriores é preocupante o descaso da utilização sem 

pensamentos conservacionistas em pró do meio ambiente, uma vez que alguns químicos podem 

levar anos para se dissiparem do meio ou causarem danos de natureza irreversível ao ambiente. 

Isso nos leva a necessidade do aumento da fiscalização e do policiamento de práticas agrícolas 

e industriais sem a compreensão das consequências que isso acarretara no futuro. 
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