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Apresentação

E
ste material didático é fruto de um projeto fi nanciado pelo 
edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal Nº 35/2010 
– Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro, es-

pecifi camente na Linha Temática 4: capacitação de educadores e 
agentes de extensão, mais especifi camente ainda no que concerne 
à possibilidade de  produção, publicação, tiragem e distribuição 
de materiais paradidáticos, contextualizados com a realidade da 
região semiárida. A perspectiva que se tem é de que os materiais 
produzidos funcionem como um incentivo ao ensino de ciências 
com vistas à convivência com o ambiente semiárido e sua susten-
tabilidade, podendo ser utilizados por educadores em escolas de 
educação básica, ou por agentes de extensão, em seu trabalho com 
comunidades do semiárido brasileiro, precisamente o semiárido do 
estado do Rio Grande do Norte. 

Os materiais foram escritos a partir da colaboração de uma equi-
pe multidisciplinar de várias universidades – Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Semiárido 
(UFERSA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Uni-
versidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) –, aspecto que facilitou viabilizar a 
tarefa proposta a partir da produção científi ca regional, da cultura e 
da transposição didática de conhecimentos gerados na universidade 
e que possam ser dirigidos às populações dessa região. Assim, espe-
ramos contribuir para a diminuição das diferenças sociais e regionais, 
além de promover a valorização da cultura e alfabetização científi ca 
no contexto delimitado pelo projeto. 

O material produzido está pautado na necessidade de se garantir 
uma continuidade e incremento de ações de educação científi ca que 
já vêm sendo desenvolvidas há cerca de dez anos na região da bacia 
hidrográfi ca do rio Piranhas-Assu, região Semiárida do Rio Grande do 



Norte, onde boa parte do grupo de pesquisa envolvido nesta proposta 
atua estudando uma série de reservatórios dessa bacia hidrográfi ca, 
com vasta produção científi ca na área. 

A ênfase dos materiais produzidos se dá sobre microrganismos, 
grupos fi toplanctônicos e zooplanctônicos, bactérias e protozoários, 
abordando sua ecologia e diversidade. A toxicidade encontrada nos 
açudes da região é retratada em cordéis e cartilhas, além de termos 
uma produção específi ca sobre a literatura sertaneja com o enfoque 
sobre o tema seca/água, todas advindas de estudos realizados na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A oportunidade ma-
terializada no edital em que se insere este projeto nos remete a um 
esforço de sistematização dos dados já acumulados pela equipe de 
pesquisadores, contribuindo sobretudo para o ensino de ciências e 
biologia nas escolas e favorecendo a divulgação da diversidade de 
organismos típicos dos ambientes aquáticos locais – os seus reser-
vatórios ou açudes. Isso deverá contribuir com a otimização e am-
pliação de trabalhos já realizados, dando maior sentido às ações de 
divulgação e alfabetização científi ca do grupo, uma vez que permitirá 
a produção de materiais  paradidáticos para professores e alunos da 
região. Aliado a isso, foram incorporados ao grupo  pesquisadores 
da área de literatura e cultura, com o intuito de ampliar o enfoque 
interdisciplinar do projeto, mas sem deixar de ter a água como tema 
organizador da proposta. 

Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – UFRN
Coordenadora do projeto
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Para início de conversa

E
sta é uma história inventada que ocorreu em uma comunidade 
do semiárido nordestino. Essa comunidade se constitui de várias 
crianças em idade escolar, curiosas e interessadas em aprender a 

respeito dos problemas surgidos em seu cotidiano. Devido a um caso 
de irritação na pele que ocorre com uma das crianças ao se banhar 
no açude local, toda a comunidade escolar e familiar, se envolve com 
o tema e percebe a importância de manterem o açude limpo, para 
diminuir a incidência de doenças. A história, contada por João e 
Pedro, irá levar o leitor à compreensão dos conceitos sobre os níveis 
de organização do ecossistema, dos seres vivos, sobre a poluição em 
geral, o signifi cado de genotoxicidade, a importância dos testes para 
sua análise, bem como de uma conscientização ambiental geral. A 
partir da realidade dessas crianças, surge um olhar diferente para a 
genética no contexto da poluição ambiental.

Objetivos

Compreender os conceitos sobre os níveis 
de organização do ecossistema, dos seres 
vivos e sobre a poluição em geral.

Entender o signifi cado de genotoxicidade, 
a importância dos testes para sua análise, 
bem como a conscientização ambiental 
de modo geral.
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Poluição ambiental 

João tomando banho em um açude com a água, aparentemente 
limpa, comenta com o seu irmão Pedro:

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.

— Pedro, vamos sair da água agora mesmo, porque eu estou todo 
me coçando, meu braço está fi cando vermelho e não sei o que está 
acontecendo comigo.

— Vamos sim, João, se não fi caremos doentes.
— Coitado dos peixes que vivem neste rio! — exclamou João — 

Eles não podem fazer a mesma coisa...se saírem da água irão morrer!
Logo em seguida, João e Pedro saem rapidamente do açude e 

disputam corrida até a chegada em sua casa. Nela, dona Maria — a 
mãe dos meninos — já esperava para o almoço, com uma cara de 
preocupação pela demora de seus fi lhos, e comenta:

— Meninos, onde vocês estavam? O que é esta vermelhidão no seu 
braço, João? O que vocês andaram aprontando?
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Seu irmão mais velho — Pedro — tratou logo de defender o irmão 
mais novo:

— Calma, mãe! Estávamos brincando próximo ao açude das terras 
do Seu Inácio e como a água estava limpa e o calor por aquelas ban-
das é muito grande resolvemos tomar um banho antes de voltar para 
casa. A vermelhidão no braço de João apareceu repentinamente, não 
sabemos o que foi. João veio o caminho todo reclamando e dizendo 
que o braço estava coçando muito.

A mãe preocupada com a situação pede para os dois comerem ra-
pidamente e vai direto ao posto de saúde mais próximo de sua casa. 
Chegando ao posto, dona Maria, com o seu instinto protetor, trata 
logo de perguntar por doutora Patrícia — uma médica muito boa da 
cidade. Dra. Patrícia, ao ver a cara de preocupação de dona Maria, 
logo pergunta:

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.

— O que aconteceu, Maria?
— Estou muito preocupada, doutora! O João apareceu em casa 

com o braço todo vermelho, reclamando que estava coçando muito.
— Mas o que ele estava fazendo?
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— Ele me disse que estava tomando banho com o irmão no açude 
das terras de Seu Inácio e que a água estava limpa.

— Pois bem, Maria, apesar da água estar visualmente limpa de-
vemos ter muito cuidado ao utilizá-la, seja para ingestão ou banho. 
Grande parte dos poluentes presentes na água — seja num açude, 
riacho, rio ou mar — não podemos ver, eles são como “poluentes in-
visíveis”, tais como os metais, as toxinas liberadas por cianobactérias 
e demais produtos químicos lançados na água. Estes poluentes podem 
causar diversas doenças tais como: dermatites, verminoses, cólera, 
disenteria, amebíase, meningite, hepatites A, entre outras. 

— Ai, eu achava que a poluição era só o que a gente poderia ver, 
como pneu, sacos de lixo e entulho  — interrompe Pedro.

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.

— Você acabou de ver que não é bem assim Pedro, seu irmão 
tomou banho no açude e fi cou com o braço todo vermelho. Quero 
que vocês tomem muito cuidado ao tomarem banho novamente no 
açude. Irei passar esta pomada, em breve você estará melhor, João 
— disse a médica. 
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A mãe bastante aliviada e grata pelos esclarecimentos da doutora 
Patrícia volta para casa e prepara o jantar, pois, no dia seguinte, os 
meninos irão acordar bem cedo para ir à escola.

João e Pedro acordam e vão para a escola bastante empolgados, 
pois naquele dia haveria aula de Ciências — disciplina favorita dos 
dois. Chegando na escola, a querida professora Jane logo pergunta 
a João:

— O que foi que aconteceu com o seu braço?
— Professora, a doutora Patrícia falou que essa vermelhidão foi 

uma doença chamada dermatite, que surgiu depois de ter tomado 
banho no açude do Seu Inácio. Disse também que a poluição pode 
ser invisível e não somente como eu pensava: em forma de pneus, 
sacos plásticos, papel de balas e entulhos etc.

— Muito bem, João! — exclamou a professora — Uma pessoa não 
tem necessariamente que morar ao lado de uma indústria ou de um 
rio poluído para ter os riscos de ser contaminada, pois muitos po-
luentes tóxicos não podem ser vistos a “olho nu” e quando liberados 
na natureza, podem “viajar” pelo ar ou pela água para regiões bem 
distantes de sua origem. Por exemplo, os solos podem ser intoxicados, 
atingindo a produção de alimentos e, consequentemente, o homem.

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.



Membrana
citoplasmática 

Citoplasma

Núcleo
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Pedro, bastante atencioso, fala:
— Ah, interessante! Então, a poluição invisível pode afetar os seres 

vivos que utilizam esse ambiente. Lembro até que a senhora falou 
que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem 
e morrem, como o homem. E os seres não vivos são aqueles que não 
têm vida, mas que também existem na natureza, por exemplo, a areia 
próxima ao açude pode estar contaminada pelos poluentes que não 
podemos ver.  

— Parabéns, Pedro! Você realmente entendeu! Aproveitando esses 
conceitos, hoje nós iremos falar sobre os diferentes níveis de orga-
nização dos seres vivos — disse a professora Jane com um sorriso.

— O que é isso? — pergunta Luiz enquanto a professora faz um 
desenho no quadro.

Fonte: Ilustrado por Roberto Luiz Batista de Lima.

— Esse desenho representa o primeiro nível de organização dos se-
res vivos, que são as células, as quais constituem todos os seres vivos.

— E nós podemos vê-las? — pergunta Joãozinho.
— As células são microscópicas, ou seja, são tão pequenas que 

não podem ser vistas sem um aparelho de aumento. Por isso, para 
observar as células utiliza-se um microscópio. Elas possuem basica-
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mente três componentes: membrana, citoplasma e núcleo. A mem-
brana envolve externamente a célula, permitindo a entrada e a saída 
de substâncias. O citoplasma é a região que contém uma solução 
gelatinosa em que estão imersos diferentes tipos de organelas que 
executam diversas atividades, tais como: respiração, excreção, arma-
zenamento etc.

— E o núcleo, professora? — diz Luiz muito atencioso.
— O núcleo é a estrutura que comanda as atividades da célula e no 

seu interior está contido o DNA. A sigla DNA vem de ácido desoxirri-
bonucléico. É nele que toda a informação genética de um organismo 
está armazenada e é transmitida para os seus descendentes. Além 
disso, essas informações são transmitidas à própria célula para que 
ela se mantenha viva e execute suas funções.

Fonte: Ilustrado por Carolina Costa.

— Que legal professora! Mas eu tenho uma dúvida: todos os seres 
vivos possuem uma única célula? — questiona Pedro bastante entu-
siasmado com a aula de Ciências.

A professora Jane responde:
— Não, Pedro! Alguns seres vivos são formados por uma única célula. 

Neste caso, eles são chamados de unicelulares, como é o caso das bactérias. 
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Outros, como as plantas, os animais e o homem, são formados por milhões 
de células, ou seja, são seres pluricelulares.

— Ok, professora! Mas como essas muitas células juntas podem formar as 
plantas, animais e o homem? — Pedro continua o questionamento.

— As células são as menores unidades de um ser vivo e o conjunto 
delas forma um tecido. Por exemplo: o tecido ósseo, que é responsável pela 
sustentação do nosso corpo. Vejam que interessante! O conjunto de tecidos 
forma os órgãos, como por exemplo, o osso. Estes se reúnem para desem-
penhar determinadas funções formando os sistemas. Assim, o organismo é 
composto por vários sistemas que interagem harmonicamente. E se popu-
lações diferentes vivem em um mesmo lugar, temos uma comunidade. No 
caso, se várias comunidades interagem com o meio ambiente, temos um 
ecossistema — diz a professora mostrando uma fi gura. 

Fonte: (a) Ecossistema, Comunidade, População, Organismo (bode): Banco de imagens SXC.HU. 
(b) Sistema: Hermann Dittrich. Adaptado e ilustrado (demais imagens) por Carolina Costa.
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João, bastante pensativo, continua questionando:
— No açude próximo as terras do Seu Inácio, nós vimos muitos 

peixes e plantas. E ainda Seu Inácio pesca muito lá. O açude é um 
exemplo de ecossistema, professora? 

— Sim, querido! É isso mesmo! O açude, assim como a vegetação 
e animais ao redor fazem parte do ecossistema.

— Então, já sabemos que a vermelhidão no braço do João é uma 
doença causada pelas águas do açude que se encontra poluído.

Essa poluição prejudica o ecossistema? — pergunta Luiz.
A professora Jane continua a explicação:
— E muito! Se as águas do açude estão poluídas, consequente-

mente, os seres vivos que ali habitam e as pessoas que dependem 
daquele açude para sobreviverem, podem estar correndo sérios riscos 
de saúde. Em alguns lugares é feito um controle da qualidade da água, 
mas nem todos os estados dispõem desse recurso. Inclusive, esses 
poluentes podem causar danos no DNA das células.

Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Acesso em: 16 maio 2013.

— E como sabemos que essa água pode causar danos no DNA? — a 
professora pergunta e responde.

— Uma das formas de se avaliar os efeitos dos poluentes é através 
do estudo da genotoxicidade, que pode ser defi nida como todo ou 
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qualquer tipo de dano na molécula do DNA, esse dano nada mais é do 
que uma modifi cação na estrutura química do DNA. Esta modifi cação 
pode ser reparada pela célula.

— E como é feita essa avaliação, professora? — João e Pedro per-
guntam ao mesmo tempo.

— Através de diversos tipos de testes que podem ser realizados em 
laboratório. Para estes testes, existem diferentes tipos de organismos 
que irão nos indicar esses efeitos, tais como: bactérias, plantas, peixes 
e os mamíferos. 

— E é importante mesmo fazer esses testes? — perguntou Luiz.
— Sim. Através dos testes de genotoxicidade é possível diagnosti-

car, com antecedência, os efeitos da exposição desses poluentes para 
o ambiente e, consequentemente, para a saúde humana.

A professora Jane acrescenta:
— Pessoal, é importante que vocês saibam que os compostos ge-

notóxicos podem estar presentes não somente na água, mas também 
no ar e no solo. Além disso, esses compostos podem causar mutações 
no DNA.

— Mas o que é mutação? Nunca ouvi falar disso — diz João.
— As mutações são alterações na sequência do DNA, e se a se-

quência de uma informação genética é alterada, isto signifi ca que 
ela pode produzir uma outra proteína, que não a original e, assim, 
bagunçar o funcionamento da célula. Tudo que é mutagênico também 
é genotóxico, mas nem tudo que é genotóxico é mutagênico. Sabe por 
quê? Porque o nosso organismo é muito efi ciente e quando acontece 
um dano no DNA, existe um sistema que repara o dano e corrige a 
região do DNA que foi danifi cada.

Surpreso, João fala:
— Entendi. Que maravilha, professora! As nossas células são 

muito inteligentes! 
Mas tenho outra pergunta:
— Essas mutações são ruins?
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— Pode ser que sim ou não. As mutações podem levar a doenças, 
tais como o câncer, mas nem sempre as mutações são maléfi cas, pelo 
contrário, elas também podem ser muito importantes. É através das 
mutações que ocorre a variabilidade genética, ou seja, as diferenças 
entre os seres vivos. Além disso, as mutações podem conferir alguma 
vantagem, como por exemplo, a resistência a determinadas doenças 
— comenta a professora Jane.

Fonte: (a), (d), (f), (i) Acervo Ministério do Meio Ambiente; (b) Whaldener Endo; (c), (g) Banco de Imagens SXC.HU; (e) Vagner CRB; 
(h) Fir002/Flagstaffotos; (j) Dario Sanches; (k) Signey. Todas as imagens adaptadas por Carolina Costa.

Logo em seguida, a campainha de escola toca e todos vão para 
casa. Ao chegar em casa, João e Pedro (os irmãos) comentam com 
dona Maria sobre a aula do dia:

— Mãe, aprendemos muitas coisas interessantes na aula de hoje. 
A professora Jane falou que os poluentes podem afetar tanto o 
ambiente quanto a saúde das pessoas — falou João.
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— Que interessante, fi lho! Inclusive tem um livro aqui em casa que 
uma estudante da Universidade Federal Rural do Semiárido deixou e 
eu nunca li ele todo, mas sei que fala sobre essas coisas.

— Não acredito, mãe! Onde está? — indagou Joãozinho.
— Ah fi lho, está ali na estante de livros. Vamos almoçar e depois 

eu procuro — responde a mãe.
— Não, mãe! Quero ver agora! 
— É mãe, esse livro pode nos ajudar muito. — acrescentou Pedro.
— Vocês venceram! Irei pegá-lo, mas depois iremos almoçar, certo? 

— disse dona Maria com a comida na mesa.
Depois do almoço, os meninos começaram a ler o livro e 

João comenta:
— Mãe, preciso levar esse livro para a escola amanhã. Aqui fala 

sobre os compostos genotóxicos que a professora Jane comentou hoje.
— É...e ainda informa que precisamos ter cuidado para não con-

fundir alguns conceitos. Por exemplo: quando ocorrem mutações em 
quaisquer células dos organismos multicelulares que não estejam 
envolvidas na reprodução, tal como as células da pele, essas alterações 
não podem ser passadas de pai para fi lho. Portanto, se alguém teve 
câncer causado pela exposição ambiental, não quer dizer que o seu 
fi lho terá câncer também — acrescenta Pedro.

— Que legal, fi lho! Então, podem levar o livro! Tenho certeza que 
os seus colegas também irão gostar de saber dessas informações. O 
mais importante é sabermos que agindo corretamente com o am-
biente, estamos contribuindo para a nossa própria saúde e para a 
preservação do meio em que vivemos.

No dia seguinte, João e Pedro mostram o livro para a professora 
Jane e ela fi ca bastante feliz com o interesse dos meninos. Logo, ela 
sugere que os alunos trabalhem o tema estudado numa aula prática 
para facilitar a compreensão dos conceitos de genotoxicidade.

— Bom dia, pessoal! Que tal realizarmos uma aula diferente hoje? 
Será uma aula prática! Nela, vocês poderão avaliar a genotoxicidade 
utilizando a água do açude das terras do Seu Inácio, o que acham?
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 — Gostei da ideia, professora! Agora vou logo dizendo que eu 
não vou mais tomar banho no açude — exclama João ao lembrar-se 
da vermelhidão em seu braço.

A professora Jane trata logo de esclarecer que não necessariamente 
temos que avaliar os efeitos da genotoxicidade diretamente no homem.

— Pessoal, podemos utilizar diversos organismos para avaliar a 
genotoxicidade, inclusive os que já vivem no açude, esses organismos 
são chamados de bioindicadores. Eles podem apresentar sintomas par-
ticulares que indiquem mudanças no meio ambiente em que vivem. 
Nem sempre dispomos de equipamentos para que possamos medir 
todas as genotoxinas presentes num determinado ambiente. Então, 
podemos utilizar um bioindicador presente naquele ambiente ou não 
para avaliarmos a genotoxicidade. A seleção deste bioindicador é mui-
to importante. Pensando na água do açude das terras do Seu Inácio, 
quais bioindicadores poderíamos utilizar para fazer a avaliação?

João lembra-se do dia em que tomou banho no açude e comentou 
com seu irmão que os peixes que lá estavam não poderiam sair do 
açude como ele fez.

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.
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— Poderemos utilizar os peixes do açude para realizar a avaliação, 
professora?

— Mas e se não tiver mais peixes no açude? — perguntou Pedro
— Muito bem, João! Os peixes são ótimos bioindicadores de ge-

notoxicidade em estudos de qualidade da água. Caso não sejam en-
contrados os peixes no açude, poderemos fazer a avaliação da geno-
toxicidade coletando a água e realizando os testes em sala de aula. 
Quem já ouviu falar numa planta roxinha encontrada nos canteiros 
da nossa cidade chamada de “coração roxo”?

— Eu, professora! — respondeu Maria Clara — Minha mãe cuida 
de um vaso com essa planta roxinha, só que ela chama de “viuvinha”.

Fonte: <http://gardens.missouri.edu/about/descriptions/Summer2012JesseCont/Tradescantia-pallida-Purple-Heart-lg.jpg.>
Acesso em: 3 jun. 2013.

— Existem vários nomes populares para a planta, Clarinha: 
coração roxo, viuvinha, trapoeraba, mas o nome científi co dela é 
Tradescantia pallida. Ela é um importante bioindicador em estudos de 
genotoxicidade, já que apresenta fácil adaptação em vários ambientes 
e se desenvolve durante o ano inteiro. Para realizar a avaliação com 
a plantinha, podemos coletar a água do açude e colocar em contato 
com ela para verifi carmos os efeitos genotóxicos. 
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— Ok, professora! Eu já entendi que os testes poderão ser feitos 
com os peixes que no açude vivem e com as plantinhas da casa de 
minha mãe, mas tenho uma dúvida. Como iremos avaliar os efeitos 
genotóxicos? — pergunta Clarinha.

— Boa pergunta, Clarinha! Tanto nos peixes como nas plantas, 
iremos avaliar a genotoxicidade utilizando uma importante ferramenta 
de avaliação, que chamamos de biomarcadores. Eles são instrumen-
tos que utilizamos para avaliar a exposição ou os efeitos de uma 
substância sobre um ser vivo. Com isso, podemos identifi car uma 
condição adversa antes que sejam evidenciados os danos à saúde do 
homem. Alguém se lembra da aula passada e saberia sugerir qual o 
componente dentro das nossas células poderia ser um bom marcador 
dos efeitos genotóxicos?

— Ah, professora! Lembro que a senhora falou que o DNA é uma 
molécula e que nela está contida toda a informação genética ne-
cessária para que as células se mantenham vivas e executem suas 
funções. Então, o DNA seria um importante marcador desses efeitos 
— responde Luiz.

— Muito bem, Luiz! Se lembram de que eu falei que nos estudos 
dos efeitos genotóxicos os danos na molécula do DNA são avaliados? 
Então, analisando o DNA podemos ver se ele está normal ou se sofre 
alguma alteração. Nesse sentido, um dos principais biomarcadores 
utilizados para avaliar os efeitos genotóxicos são os micronúcleos. 

A professora continua:
— Lembram que eu falei na aula passada que as células são for-

madas basicamente por três componentes: membrana, citoplasma e 
núcleo? Então, os micronúcleos são como pequenos núcleos contendo 
material genético que não foi incorporado ao núcleo principal, após a 
divisão celular, ou devido a quebras no material genético ou devido a 
erros na separação dos cromossomos. Se conseguirmos contar todos 
os micronúcleos das células dos nossos bioindicadores, teremos como 
avaliar a genotoxicidade. Sendo que quanto maior o número desses 
micronúcleos, maiores serão os danos no DNA e, por consequência, 
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maior será a genotoxicidade. Mas lembram que tínhamos comentado 
que as células são tão pequenas que não podem ser vistas sem um 
aparelho de aumento? Por isso, iremos utilizar o microscópio aqui da 
escola para contar os micronúcleos.  

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.

— Que tal separar a sala em dois grupos: um que irá avaliar a 
genotoxicidade utilizando os peixes e outro que utilizará a plantinha 
roxinha?

— Ficaremos com os peixes! — gritaram João e Pedro.
— Lembro que quando éramos menores, o nosso pai pescava no 

açude com uma tarrafa, poderemos pedir ajuda a ele para pegar os 
peixes — lembra João.

— Eu fi co no grupo das plantinhas roxas, professora! — responde 
Clarinha.
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— Posso pedir para minha mãe separar algumas plantinhas do 
jardim dela.

A professora trata logo de dar as instruções de como deve ser o 
manuseio dos peixes a das plantinhas.

— João e Pedro, vocês devem trazer os peixes ainda vivos para a 
sala de aula, de preferência num balde com a água do açude, uma 
vez que, após a coleta das células para a avaliação, os peixes serão 
devolvidos para o açude. Aproveitem e encham uma garrafa de vidro 
com a água do açude para que o grupo da Clarinha possa fazer a 
avaliação com a Tradescantia pallida.

— Já você Clarinha, deve colocar as plantas da casa de sua mãe 
num vaso com água e trazê-las para sala de aula no mesmo dia em 
que os meninos trouxerem os peixes e a água. Iremos colocar a plan-
tinha em contato com a água e verifi car os efeitos.

— Todos entenderam? Alguma dúvida? Se não, por hoje vocês 
estão dispensados e, na semana seguinte, daremos continuidade 
à aula prática.

Na semana seguinte, todos os alunos chegam logo cedo na escola, 
pois estão muito ansiosos com a utilização dos testes de genotoxici-
dade na aula prática. A professora Jane pergunta:

— João e Pedro, vocês trouxeram os peixes do açude?
— Trouxemos sim, professora! A senhora não imagina o trabalho 

que deu para pegar os peixes, pois no açude tinham muitos galhos 
de árvores e pneus debaixo d’água e a tarrafa de pai fi cava só enga-
lhando. Mas estão todos aqui.

— Muito bem, meninos! Irei retirar um pouco de sangue desses 
peixes para que possamos observar as suas células no microscópio. 
Em seguida, vocês já poderão devolvê-los ao açude.

— E a água do açude que pedi para vocês trazerem nas garrafas 
que lhes entreguei? — indaga a professora.

— Está aqui, professora — responde Pedro com voz de cansaço 
por ter trazido a água.
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— Estou muito feliz com o empenho de todos vocês. Agora, vamos 
colocar a água dentro do vaso com as plantas que a Clarinha trouxe e 
somente amanhã iremos observar os efeitos nas células das plantas. 
Por hoje, vamos observar somente os peixes. Quem se lembra de como 
iremos “medir” a genotoxicidade?

— Lembro que a senhora falou de pequenos núcleos que são 
como se fosse o DNA quebrado, mas não lembro bem o nome — 
responde Clarinha.

— Muito bem, Clarinha! Para os que não lembram, iremos avaliar 
a genotoxicidade contando os micronúcleos presentes nas células dos 
nossos bioindicadores escolhidos. Hoje, nos peixes que estavam no 
açude e, amanhã, nas plantas. Vamos fazer uma fi la para observar os 
micronúcleos no microscópio?!

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.

— Todos conseguiram observar a diferença entre uma célula nor-
mal, com a membrana, citoplasma e núcleo para uma célula com 
todos esses componentes e mais os micronúcleos?

— Sim! — a turma inteira exclama.
— Então, iremos agora colocar as mudas da Tradescantia pallida 

que a Clarinha trouxe na água do açude. Amanhã iremos analisar 
as células das plantas para saber se os micronúcleos também serão 
observados como foram observados nas células dos peixes.
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Para surpresa da turma, no dia seguinte, as células das plantas 
também apresentavam os micronúcleos.

— É incrível como podemos através de simples testes de geno-
toxicidade diagnosticar, com antecedência, os efeitos da exposição 
dos poluentes no ambiente e, consequentemente, na saúde humana 
— disse Luiz.

A professora Jane bastante satisfeita com os resultados da aula 
prática, pergunta aos alunos:

— Como podemos ajudar a nossa comunidade a evitar a poluição do 
ambiente e, consequentemente, a exposição dos compostos genotóxicos?

Vários alunos levantam a mão e começam a falar:
— Evitar queimadas.
— Não jogar cigarros nas ruas.
— Evitar o uso de agrotóxicos.
— Reaproveitar as sobras de alimentos.
— Reciclar o óleo doméstico.
— Evitar jogar plásticos e papel de balas no ambiente.
— Diminuir o uso de sacolas plásticas.
— Jogar lixo no lixo...
Nesse momento, a professora Jane interfere:
— Muito bem! Podemos já começar fazendo a nossa parte divul-

gando a importância dos 3 “Rs”?
— 3 “Rs”? Como assim? — pergunta Joãozinho.
Responde a professora:
— Queridos, o lixo é uma realidade que precisa ser encarada. Não 

existe um único culpado, assim como não existe uma solução única 
para o problema. Portanto, a pedagogia dos 3 “Rs”, quer dizer que 
devemos:

1) Reduzir
2) Reutilizar
3) Reciclar 



Reduzir Reutilizar

Reciclar

Genotoxicidade da água:  o que é isso? 25

— Primeiro, temos que Reduzir o nosso consumo. Muitas vezes, 
compramos muito além do que é preciso. Como vocês citaram, po-
demos reduzir o uso de sacolas plásticas, aquelas que a gente recebe 
nos supermercados. Depois, o Reutilização é bastante importante. 
Podemos reaproveitar os alimentos, móveis e outros produtos. E sem 
dúvida, devemos Reciclar, pois diminui o crescimento do lixo e eco-
nomizamos matéria-prima, energia e água.

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.

Depois dessa aula prática, os alunos fi caram cada vez mais envolvi-
dos com a interação entre o meio ambiente, a escola e a comunidade. 
A ideia de preservar o ambiente e a saúde foi crescendo cada vez mais 
e intensifi cou a divulgação da campanha dos 3 “Rs”. 

Certo dia, João superempolgado com a campanha de preservação 
do ambiente, chega em casa e pergunta à sua mãe:

— Mãe, a senhora lembra o que signifi cam os 3 “Rs”?
— Claro, fi lho! Vocês vivem falando: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
— Mãe, sabia que a turma resolveu acrescentar mais “Rs” nessa 

campanha? — disse Pedrinho.
— Nossa, foi mesmo Pedro! E quais são? — disse dona Maria 

bastante orgulhosa dos fi lhos.
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— Racionalizar, Repensar, Reintegrar...
— Recuperar, Reeducar ou mesmo Recusar... — acrescenta João.
E assim, essa turma se destacou em vários projetos da prefeitura e 

ajudaram a tornar o ambiente do seu município mais limpo e saudável.

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.
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Este livro paradidático sobre poluição ambiental 
apresentou, de maneira lúdica, conceitos importantes 
a respeito da organização do ecossistema e dos seres 
vivos, apresentando a molécula da vida — o ácido 
desoxiribonucleico (DNA), de como ela pode ser danifi cada 
pelos poluentes ambientais e das consequências à saúde 
humana. A modifi cação química da molécula do DNA pelos 
poluentes ambientais é conhecida por genotoxicidade. A 
alteração da sequência do DNA, induzida pelos poluentes, 
é chamada de mutação. O livro apresentou também 
um teste simples muito utilizado na análise ambiental, 
que é o teste de micronúcleo. Esse teste pode ser feito 
empregando diversos organismos e possui alta associação 
com a formação de câncer. Ele indica o quanto o ambiente 
pode estar modifi cando a molécula do DNA. Acreditamos 
que essas informações possam contribuir para a formação 
de uma visão mais crítica sobre a forma como exploramos 
os recursos do meio ambiente, auxiliando na formação de 
uma conscientização ambiental mais adequada.
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