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Resumo: Este artigo tem como objetivos avaliar a sensibilidade de bulbos de cebola ao 

pH de três águas (torneira,T, e duas marcas diferentes de água mineral – A e B), para 

comparar os resultados desses testes com o do controle negativo de outro autor; usar o 

Allium teste como oportunidade de pesquisa quase-experimental e experimental em 

projetos interdisciplinares, com abordagem integradora, envolvendo alunos dos cursos 

de biologia e química do Campus VIII da UEPA; e fazê-los vivenciar os passos iniciais 

do método científico. A região do prato dos bulbos é posta em contato direto com a 

água, por um período de tempo, após o qual as raízes são contadas, seus comprimentos 

medidos e o comprimento médio determinado. Os comprimentos medidos foram 

plotados em gráfico de dispersão, para mostrar dinâmica e tendências do processo de 

crescimento das raízes. As de C1, crescidas em T exibiram crescimento lento, mas 

progressivo. Raízes desse mesmo bulbo, crescidas em A, indicaram tendência de 

crescimento muito rápido. As de C2, que cresceram em A, o fizeram em duas fases: 

uma lenta – muito longa – mas progressiva, seguida de uma súbita tendência de 

crescimento rápido. E as de C3, crescidas em B, também o fizeram em duas fases (uma 

lenta – breve – seguida de súbito crescimento rápido). 
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BIOLOGY-CHEMISTRY INTERDISCIPLINARITY BY ALLIUM TEST 

 

Abstract: This article aims to evaluate the sensitivity of onion bulbs to the pH of three 

waters (tap, T, and two different brands of mineral water – A and B); to compare the 
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results of these tests with that of another author’s negative control test; use the Allium 

test as an opportunity for quasi- and experimental research in interdisciplinary projects 

with an integrative approach involving students from UEPA Campus VIII biological 

sciences and chemistry courses; and allow them to experience the initial steps of the 

scientific method. The bulb plate region is placed in direct contact with water for a 

period of time after which the roots are counted, their lengths measured and the average 

length determined. The measured lengths were plotted on a scatter plot to show the 

dynamics and trends of root growth process. Those of C1 grown on T exhibited slow 

but progressive growth. Roots of this same bulb, grown in A, indicated a very fast 

growing tendency. Those of C2, which grew in A, did so in two phases: a slow – very 

long – but progressive, followed by a sudden rapid growth tendency. And those of C3 

grown in B also did so in two phases (one slow – brief – followed by sudden rapid 

growth). 

 

Keywords: Allium test, biology, chemistry, interdisciplinarity. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Biologia e química são ciências da natureza e experimentais, cada qual com seu objeto de estudo 

próprio e métodos de investigação pautados no método científico. Há notória imbricação entre elas e amplas 

aplicações da química na biologia, biomedicina e medicina. É pouco usual, nos cursos de formação 

universitária de biólogos e químicos, a pesquisa envolvendo estudantes de ambos os cursos, viabilizando a 

integração e a abordagem interdisciplinar dessas ciências. 

O Allium test (teste da cebola) é um bioensaio há muito estabelecido (LEVAN, 1938 – apud 

FISKESJÖ, 1985), usado como bioindicador para diversos propósitos de estudo: teste de substâncias 

conhecidas e desconhecidas, sensibilidade a pH, teste de compostos hidrossolúveis e insolúveis em água, 

controle da água de beber, investigação de águas naturais, testes de misturas complexas) (FISKESJÖ, 1985), 

de fitotoxicidade (PALÁCIO et al, 2013), citotoxicidade (DÜSMAN et al, 2013) e genotoxicidade 

(KHANNA e SHARMA, 2013; MACAN et al,, 2012). 

Suas principais características (facilidade de manipulação, baixo custo, curto prazo e alta sensibilidade), 

adequam-se bem a uma desejável abordagem interdisciplinar – principalmente nesses tempos de parcos 

recursos financeiros para fomento da pesquisa em nosso Estado (em particular) e no país (de modo geral) – 

pois é bastante flexível quanto ao desenho experimental a ser usado no bioensaio. 

Este trabalho, inspirado pelo de PALÁCIO et al. (2013), teve como objetivos realizar ensaios aplicando 

esse teste, no Lab. de Química/Campus VIII-Marabá/UEPA), para avaliar a sensibilidade de cebolas ao pH da 

água usada para o crescimento de suas raízes e comparar os seus resultados com o do controle negativo do 
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trabalho da autora citada no início deste parágrafo; estimular a participação de graduandos das ciências 

biológicas e da química, visando seguir com o uso do bioindicador em futuros projetos de pesquisa e/ou 

extensão universitária, com abordagem interdisciplinar; e, treiná-los nos primeiros passos do método científico.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Materiais usados: 3 bulbos de cebola (93,03 ± 5,03 g), 1 copo plástico descartável (80 mL) translúcido 

branco, palitos de dente e 1,5 L água mineral (marcas A e B) – comprados em casas comerciais de Marabá-

PA, 3 garrafas de água mineral translúcidas azuis (0,3 L), água da torneira (T) do laboratório oriunda do poço 

artesiano do Campus; balança (Marte, mod. AD330), pipetas Pasteur, lâmina de bisturi, paquímetros digitais 

(02, 7VT 8” Eda e GT 280, 6” – precisão de 0,01 mm), pHmetro digital (mod. Luca 210).  

Quatro ensaios pilotos, sem réplicas, foram realizados nos meses de abril/maio deste ano, nas condições 

ambientes variáveis de temperatura e iluminação artificiais do laboratório. Eles consistiram em remover a 

“casca” e as raízes velhas (com lâmina afiada) de três bulbos de cebola, pesá-los, rotulá-los C1, C2 e C3 e, 

depois, colocá-los em contato com água pela região do prato e deixá-los repousar por cinco dias, seguindo 

seguinte esquema: E1: C1 em T (garrafa de 0,3 L translúcida azul); E2: C1 em A (0,3 L, translúcida azul); E3: 

C2 em A (frasco idêntico ao de C1); e, E4: C3 em B (copo descartável), apoiado sobre este por três palitos de 

dente. A água dos frascos, perdida por evaporação e/ou captação radicular, foi reposta. Ao fim de cada ensaio, 

as raízes foram contadas e só as retilíneas foram medidas com o paquímetro digital.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico na Figura 1 ilustra a dispersão dos comprimentos das raízes e as tendências de crescimento 

das mesmas nas condições acima descritas. 

 
 Fig. 1. Comprimentos e tendências de crescimento das raízes. 
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Em T, as raízes de C1 cresceram lenta e progressivamente. As duas únicas raízes de C1, crescidas em 

A, exibiram tendência de crescimento muito rápido. T, apesar do pH adequado para o crescimento das raízes 

de C1, ou é deficiente em minerais necessários ao desenvolvimento dessas estruturas ou contém metal que 

inibiu esse processo. A, apesar da acidez não recomendada, contém minerais importantes que favorecem o 

processo; isto explicaria a tendência de crescimento rápido das raízes, mas não o ínfimo número de raízes – o 

que, talvez, possa ter sido devido à inibição experimentada por C1 em T; e que, em A, mostra reversão da 

inibição, em uma taxa muito baixa, condicionada pela acidez de A. 

Para as raízes de C2, crescidas em A, a tendência de crescimento é em duas fases: uma lenta, como as 

de C1 em T (algo mais curta) e progressiva; e uma rápida, como o das raízes de C1 em A (mais tardia). C2 não 

sofreu inibição prévia do crescimento das raízes como C1. A tendência de crescimento lento e progressivo 

mostrado por suas raízes decorre da ação limitante drástica da acidez de A, mas superada, porque tendem a 

crescer mais rapidamente graças aos nutrientes presentes nessa água. 

As raízes de C3 (B), como as de C2 (A), também cresceram em duas fases. Uma lenta e progressiva 

bem mais breve, sucedida por outra de crescimento rápido – intermediária às das raízes de C1 e às de C2, em 

A. A ação limitante do crescimento das raízes causada pelo pH 6,11 (medido) de B, na fase lenta e progressiva 

foi bem menor que a observada, na fase correspondente, das raízes de C2. A composição química de B 

também favoreceu o crescimento das raízes de C3, na fase rápida. O pH (medido) de B, comparado com o 

informado na embalagem do produto (6,08) sugere leve alcalinização deste parâmetro, com o tempo, após a 

saída da fábrica. 

A Figura 2 mostra que, para as condições dos ensaios com C1, a diferença entre os comprimentos 

médios das raízes crescidas em T e em A não resultou importante. O mesmo acontecendo entre os 

comprimentos médios das raízes de C1 (T) e de C2 (A). 

Figura 2. Vide texto.  Figura 3. Vide texto. 
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Diferença importante verificou-se entre os comprimentos médios das raízes de C2 e os das de C3 – 

Figura 3. O incomum desvio padrão da média dos comprimentos das raízes de C3, deveu-se ao descarte de 7 

das 16 raízes contadas deste bulbo, conforme o critério de medição usado, resultando em três classes de 

observações: uma (6 raízes) com comprimentos variando de 2,72 a 6,20 mm, uma (1 raiz) com 23,29 mm e 

uma (2 raízes) com comprimentos de 72,03 e 92,60 mm. 

No ensaio de Palácio et al. (2013), o comprimento médio das raízes crescidas em água mineral 

(controle negativo), foi de 50 mm. Relativamente a esse resultado, o comprimento médio das raízes de C1 (T) 

indica inibição de crescimento (IC) de 86,36%; e, em A, de 88,18%. A IC das raízes de C2 (A) foi de 86,66%; 

enquanto que as de C3 (B), de 52,60%. O cálculo de IC é feito com a fórmula abaixo: 

 

(1) 

CM é o comprimento médio das raízes.  

 

4 CONCLUSÕES 

Nossos resultados sugerem um sinergismo de fatores químicos (acidez de A, composição química das 

águas usadas e, talvez, presença de metais pesados em T) e físicos (fotoperíodo e temperatura flutuantes do 

laboratório, condutividade elétrica e, possivelmente, radioatividade na água mineral – informada na 

embalagem de A). Outros fatores podem ter influenciado o crescimento das raízes como, por exemplo, os 

frascos translúcidos e coloridos (azuis e/ou branco) e a não aeração prévia das águas para o enraizamento dos 

bulbos. A presença de nutrientes importantes para o crescimento das raízes, em maiores concentrações, e de 

bicarbonato (diminuindo a acidez) em B, aponta para o seu uso preferencial nos ensaios futuros, mas o pH 

deve ser corrigido para 7,4. Nesses ensaios, frascos transparentes incolores devem ser usados e o ambiente 

artificial do laboratório deve ser evitado.  

 Os alunos envolvidos com os testes da cebola aprenderam: i) que, para os propósitos do estudo feito, a 

natureza dos ensaios realizados correspondeu a de uma pesquisa quase-experimental; onde o pesquisador 

planeja e executa o ensaio sem, no entanto, manipular a variável independente (causa), pH das águas testadas, e 

observa as mudanças na variável dependente (efeito), comprimento das raízes nas diferentes situações de teste; 

b) que erros de diversas fontes podem ocorrer numa pesquisa – os quais devem ser previstos e evitados, para 

não causarem viés nos resultados invalidando-os; e, c) a tomar decisões baseadas na crítica científica.    
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