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RESUMO 

O uso em larga escala de praguicidas vincula-se a necessidade de controle 

de organismos indesejados (pragas) em áreas agrícolas e urbanas. Dentre os 

praguicidas, a classe dos herbicidas é a mais utilizada. A Atrazina (ATZ) é um 

herbicida da classe das triazinas empregada no combate a plantas daninhas, 

principalmente, em culturas de milho e cana-de-açúcar. No entanto, efeitos 

adversos a organismos não alvos têm sido relatado para este herbicida, o que 

resultou em sua proibição em países da Comunidade Europeia. Desta forma, 

alternativas a ATZ têm sido desenvolvidas, como o herbicida Mesotrione 

(MES). Diferentemente da ATZ, pouco se sabe sobre os possíveis efeitos 

nocivos do MES aos organismos vivos. É importante ressaltar que os 

herbicidas também podem ser aplicados em misturas para aumentar a 

eficiência no combate às pragas. Já há relatos na literatura do uso combinado 

de ATZ e MES em áreas agrícolas de países que não tiveram a ATZ banida. 

Frente ao exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos 

citotóxicos e o potencial de indução de danos no DNA do herbicida MES puro 

e em mistura com a ATZ por meio do teste de Allium cepa. Para isso, 

sementes de A. cepa foram submetidas à germinação em diferentes 

concentrações de MES (1,8; 7; 30; 115 e 460 µg/L) e ATZ (1,5; 6,25; 25; 100 

e 400 µg/L) e a 3 misturas destes herbicidas, como segue: ATZ 1,5 µg/L + 

MES 1,8 µg/L (M1); ATZ 6,25 µg/L + MES 7 µg/L (M2); ATZ 25 µg/L + MES 30 

µg/L (M3). As análises estatísticas (Mann-Whitney) foram realizadas 

comparando o índice mitótico (IM), frequência de aberrações cromossômicas 

(AC) e micronúcleos (MN) dos tratamentos com os resultados do controle 

negativo (CN). Dos resultados obtidos, efeitos citotóxicos não foram 

evidenciados para o MES, uma vez que não houve uma redução significativa 

do IM. Assim como para mutagenicidade e genotoxicidade, também não foi 

observado aumento ou redução significativa nos resultados. Quanto a ATZ, 

este herbicida mostrou ausência de citotoxicidade, porém, seus efeitos 

genotóxicos já relatados na literatura foram confirmados. O MES isolado não 

apresentou periculosidade nas condições testadas, podendo ser uma 

alternativa menos nociva ao uso da ATZ. Contudo, estudos toxicológicos 

adicionais, empregando outros sistemas teste (e.g. mamíferos), são 

necessários para uma melhor estimativa dos possíveis efeitos adversos do 



  

 

herbicida MES a organismos não alvos. Em relação as misturas, foi 

observado um aumento significativo no IM apenas para M1. As misturas M1 e 

M3 quando comparadas ao CN, demonstraram um aumento significativo de 

AC. No entanto, para análise de células com MN, todas as misturas 

apresentaram diferença significativa em relação ao CN. Portanto, as misturas 

de ATZ + MES nas concentrações testadas, demonstraram maiores efeitos 

nocivos na espécie A. cepa do que as concentrações isoladas. Os resultados 

de MN demonstram que há então um efeito aditivo entre os herbicidas, já que 

para ambos não havia indicativo de mutagenicidade, com exceção de ATZ na 

maior concentração (400 µg/L) que não foi avaliada em mistura. Com isso, os 

herbicidas em misturas complexas se tornam mais nocivos aos organismos 

não alvos. Além disso, esses resultados também indicam que se devem 

averiguar melhor o uso de MES, já que este herbicida se torna mais nocivo 

quando em associação. 

 

Palavras-chave: contaminação ambiental; praguicidas; plantas não alvos; 

citotoxicidade; danos no DNA.  



  

 

ABSTRACT 

Use large-scale pesticide is linked to the need to control unwanted organisms 

(pests) in agricultural and urban areas. Among the pesticides, the class of 

herbicides stands out as the use. Atrazine (ATZ) is a class of herbicidal 

triazines employed in combatting weeds, especially in crops of maize and 

sugarcane. However, adverse effects to non-target organisms have been 

reported for this herbicide, which resulted in a ban in the European Community 

countries. Thus, ATZ alternatives have been developed, such as herbicides 

mesotrione (MES). Unlike ATZ, little is known about the possible harmful 

effects of MES to living organisms. Importantly, herbicides can also be applied 

in mixtures to increase efficiency in the fight against pests. Already there are 

reports in the literature of the combined use of ATZ and MES in agricultural 

areas of countries that did not have the ATZ banned. Based on these, this 

study aimed to evaluate the cytotoxic effects and the potential for damage 

induction in DNA pure MES herbicide and mixed with ATZ through the Allium 

cepa test. For this purpose, seeds of A. cepa underwent germination MES at 

different concentrations (1.8; 7; 30; 115 and 460 mg / L) and ASW (1,5; 6,25; 

25; 100 and 400 ug / G) 3 and mixtures of these herbicides, as follows: ATZ 

1.5 g / L MES + 1.8 mg / L (M1); ATZ 6.25 g / L MES + 7 g / L (M2); ATZ 25 g / 

L MES + 30 g / L (M3). Statistical analysis (Mann-Whitney) were performed 

comparing the mitotic index (MI), frequency of chromosomal aberrations (CA) 

and micronuclei (MN) of treatment with the results of negative control (NC). 

From the results obtained, Cytotoxic effects were not shown in the MES, once 

there was not a significant reduction in the MI. As for mutagenicity and 

genotoxicity, no significant increase or reduction in the results was also 

observed. As for ATZ, this herbicide showed no cytotoxicity, but their 

genotoxic effects already reported in the literature were confirmed. The MES 

isolated did not show hazardous conditions tested except the concentrations 7 

and 115 mg / L, may be a less harmful alternative to using the ATZ. However, 

additional toxicological studies using other test systems (e.g. mammals) are 

needed to better estimate the possible adverse effect of the herbicide MES 

non-target organisms. For mixtures, there was a significant increase in MI M1 

only. The M1 and M3 mixtures when compared to the CN, showed a 

significant increase in AC. However, for cells with MN analysis, all blends 



  

 

showed significant difference compared to the CN. Therefore, mixtures of ATZ 

+ MES in concentrations showed greater adverse effects on species A. strain 

of the isolated concentrations. The results demonstrate that the MN then there 

is an additive effect between the herbicides, both as to there was not  

indicative of mutagenicity, except ATZ in higher concentration (400 µg/L) that 

has not been evaluated in combination. Thus, the herbicides in complex 

mixtures become more harmful to non-target organisms. In addition, these 

results also indicate that the use of MES should be better investigated, since 

this herbicide becomes more harmful when in association. 

 

Keywords: environmental contamination; pesticides; non-target plants; 

cytotoxicity; DNA damage.  
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1. INTRODUÇÃO 

As atividades antrópicas têm como resultado a liberação de diferentes 

poluentes ao meio ambiente. Tal fato é motivo de preocupação de órgãos 

governamentais e pesquisadores, uma vez que pode ocorrer um 

comprometimento da qualidade dos ecossistemas e saúde dos organismos 

vivos (CAJARAVILLE et al., 2000). 

 Poluentes aquáticos são provenientes de diversas fontes, como 

efluentes industriais, doméstico e agrícolas (RASHED, 2001), sendo os 

herbicidas o grupo de praguicidas mais utilizado em todo mundo (COLE et al., 

2000; CASSAL et al., 2014), no combate de ervas daninhas. 

O herbicida atrazina (ATZ) proporciona a eliminação de plantas daninhas 

ao interromper a fotossíntese e foi largamente utilizado em todo o mundo 

durante as últimas décadas (ISLAM et al., 2002), porém, já foi banido pela 

Comunidade Europeia, devido à sua periculosidade já demonstrada na 

literatura (SALABERRIA et al., 2009). No Brasil, a ATZ ainda é utilizada 

(MOREIRA, et al., 2014). 

Outros herbicidas, como sulcotrione e mesotrione (MES), vêm sendo 

estudados para substituir a ATZ (BONNET et al., 2008). O MES é um 

aleloquímico eficaz no combate de plantas daninhas que interfere na 

respiração celular da planta, levando à morte. No entanto, são poucos os 

dados disponíveis sobre os efeitos nocivos do MES aos organismos vivos não 

alvos (MITCHELL et al., 2001; BONNET et al., 2008). Adicionalmente, 

trabalhos com vegetais são ainda mais escassos, por isso o presente trabalho 

se torna pioneiro para a avaliação de efeitos nocivos do herbicida MES em 

plantas. 

Contudo, um determinado xenobiótico pode apresentar diferentes efeitos 

quando em associação a outros poluentes presentes no ambiente. Assim, 

amostras ambientais são categorizadas como misturas complexas e, efeitos 

aditivos e/ou sinérgicos devem ser também considerados na avaliação 

toxicológica de xenobióticos (ALTENBURGER et al., 2015).  

Em países que não tiveram o uso banido de ATZ, misturas de 

herbicidas, como ATZ em associação ao MES, têm sido utilizadas como uma 

alternativa mais eficaz no combate de plantas daninhas resistentes (BELFRY; 
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SIKKEMA, 2015). Além disso, mesmo aplicados separadamente nas culturas, 

os herbicidas podem se combinar no ambiente, originando misturas 

complexas, principalmente quando se trata de poluentes persistentes. A longa 

persistência da ATZ (BOLOGNESI, 2003; DOUGLASS et al., 2014) faz com 

que este herbicida ainda seja encontrado no ambiente mesmo após seu uso 

banido. Desta forma, estudos toxicológicos que visem avaliar não apenas 

herbicidas em suas formas isoladas, mas também em misturas, são 

necessários com o intuito de estimar efeitos aditivos e/ou sinérgicos. 

Os diferentes habitats podem ser expostos por diversos praguicidas, 

(HUIYUN et al., 2009; FERNANDEZ; GARDINALI, 2016), onde há uma alta 

biodiversidade muito importante para o ecossistema (OLSZYK et al., 2004; 

NASH et al., 2005). Com isso, pode gerar acumulo dessas substâncias em 

sedimentos e seres vivos (HAN, et al., 2009; MAGNUSSON, et al., 2013). 

As plantas são de extrema importância para o ecossistema, por serem a 

base da cadeia alimentar e fornecer energia aos seres vivos não 

fotossintetizantes (SCHMITZ, et al., 2015). Por isso, quando estes organismos 

são expostos a herbicidas ocorre um prejuízo na qualidade dos alimentos de 

herbívoros e consequentemente de predadores maiores. Portanto, para que 

ocorra uma proteção eficiente ao meio ambiente e conservação da 

biodiversidade estudos em plantas não alvos devem ser realizados 

(SCHMITZ, et al., 2015).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRAGUICIDAS 

 

O Brasil é o maior consumidor de praguicidas do mundo. Desta forma, 

se faz necessário o monitoramento da quantidade desses compostos nos 

recursos hídricos, principalmente os destinados ao abastecimento público. 

Além disso, o Brasil ainda mantém uso de praguicidas que já foram banidos 

em outros países, ou seja, no mínimo de 10 produtos proibidos na União 

Europeia (UE), Estados Unidos, China e outros países ainda estão em uso no 

Brasil (ANVISA, 2012). 

Há no Brasil uma legislação sobre o uso de praguicidas, e se fosse 

aplicada com rigor minimizaria os riscos e danos causados por essas 

substâncias. Junto a isso há um alto custo de análises, além de uma falta de 

estrutura e comunicação entre os envolvidos, no comércio, uso e controle 

destes praguicidas (LONDRES, 2011; BARBOSA et al., 2015). 

A lei proíbe os registros de agrotóxicos quando: revelem características 

teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados 

atualizados de experiências da comunidade científica; se revelem mais 

perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, 

tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos 

atualizados; e cujas características causem danos ao meio ambiente 

(BRASIL, 1989). 

Além disso, os registros de praguicidas têm prazo indeterminado e a 

reavaliação toxicológica de produtos comercializados não é uma prática 

comum como em outros lugares do mundo, tal como na Comunidade 

Europeia e Estados Unidos. Aliás, a fiscalização inadequada em nosso país e 

o uso indiscriminado dessas substâncias (LONDRES, 2011), acarretam em 

diversos problemas para o ambiente e organismos vivos, até mesmo para os 

próprios agricultores (KÖRBES et al., 2010).  

É importante salientar que o impacto de um praguicida depende de 

diferentes fatores, como o modo de dispersão, concentração e a toxicidade do 

composto (WERF, VAN DER, 1996). São diversos os efeitos causados por 
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praguicidas, como interação direta com o DNA, incorporação no material 

genético durante a replicação, problemas no fuso mitótico ou meiótico, entre 

outros (TIMBREL, 2002). Além disso, os praguicidas podem seguir um 

caminho de ar, solo, águas superficiais até águas subterrâneas, além de 

possuírem um poder de acumulação (OLSZYK et al., 2004). Levando em 

consideração que o ambiente aquático quando exposto a praguicidas pode 

levar a um desequilíbrio no crescimento de populações da flora e fauna, 

essas substâncias requerem controle específico de distribuição, 

comercialização e utilização (CONAMA, 2009). 

 

2.1.1 ATRAZINA 

A ATZ (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina) é considerada um 

herbicida sistêmico e seletivo e sua atuação é no controle pré e pós-

emergente em plantas daninhas de folhas largas em culturas de aspargo, 

milho, sorgo, cana-de-açúcar e abacaxi (JAVARONI et al., 1999). 

Este herbicida é um dos componentes mais utilizados na agricultura no 

combate de plantas indesejadas (ELDRIDGE et al., 1999; ACKERMAN, 

2007). Sua atuação é no bloqueio da fotossíntese no fotossistema II das 

plantas daninhas, sendo interrompido o transporte de elétrons, o que resulta 

em uma falha da respiração e, consequentemente, a morte da planta 

(THOMPSON et al., 1974).  

A ATZ foi introduzida no mercado em 1950 e banida na Europa em 

2004, porém, em outros países o uso desse herbicida é contínuo e 

preocupante (SALABERRIA et al., 2009). Além disso, alguns anos atrás a 

ATZ já era um dos contaminantes ambientais mais comuns encontrados em 

águas de superfície e subterrâneas (COVA et al., 1989), porém estudo atual 

como de Gupta et al. (2015) demonstraram que a ATZ ainda vem se 

mostrando o herbicida mais utilizado do mundo.   

No Brasil, a ATZ é considerada um dos 10 praguicidas mais 

comercializados. No ano de 2009, um valor de 10.133,80 toneladas de 

Ingrediente Ativo (IA) foi vendido e este montante sofreu um aumento para 

27.139,56 no ano de 2012 (IBAMA, 2012). Além disso, uma análise de 

cromatografia líquida, realizada com 64 amostras de rios e água potável do 
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estado de São Paulo, mostrou que a ATZ é o contaminante mais abundante 

quando comparada a 12 outros praguicidas analisados (MONTAGNER et al., 

2014). 

A ATZ apresenta tempo de meia vida de 10 meses a 5 anos e, devido a 

sua alta persistência no ambiente (COMBER, 1999; DOUGLASS et al., 2014), 

diversos estudos tem como objetivo desenvolver métodos para remoção 

deste poluente dos ambientes impactados. Dentre os métodos de degradação 

da ATZ, há métodos baseados no uso de feixes de elétrons, que converte 

este herbicida em ácido cianúrico (XU et al., 2015) e métodos empregando 

microrganismos, como as bactérias, que promovem processos de 

biodegradação deste poluente (DOUGLASS et al., 2015; FANG et al., 2015). 

Adicionalmente, sabe-se que a ATZ, apesar de ser um herbicida eficaz 

no combate a plantas daninhas, induz diferentes efeitos nocivos a organismos 

vivos. Células meristemáticas de raízes de A. cepa e V. faba foram expostas a 

ATZ em concentrações pelo menos 2325 vezes maiores do que a máxima 

avaliada no presente trabalho e foi observado um decréscimo progressivo de 

Índice Mitótico conforme o aumento da concentração (EI-GHAMERY, et al., 

2000).  Entretanto, em outro trabalho realizado com A. cepa em 

concentrações próximas as utilizadas neste estudo (7,5 µg/L) foi observada 

nenhuma alteração na avaliação de IM (MASTRANGELO et al., 2006).  

Assim como verificado neste estudo, diversos outros trabalhos 

realizados com ATZ demonstram que o herbicida causa efeitos genotóxicos 

em diferentes organismos, tal como em humanos, avaliado a partir da análise 

em células sanguíneas, por meio de cultura de linfócitos (em concentrações 

250 vezes maiores do que 400 µg/L) e mamárias (sendo a menor 

concentração avaliada por eles um valor de 2,5 vezes a mais do que a maior 

concentração de nosso trabalho), porém ambos em concentrações superiores 

as avaliadas em nosso estudo (RIBAS, et al., 1998; HUANG, et al., 2015). 

ATZ também induz genotoxicidade no fungo Neurospora crassa (GRIFFITIS, 

1979), em peixes das espécies Oreochromis niloticus, com observou 

resultados significativos nas concentrações 6,25; 12,5 e 25 µg/L (as mesmas 

avaliadas no presente estudo) (VENTURA, et al., 2008) e Rhamdia quelen por 
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meio do ensaio cometa em eritrócitos, que demonstrou efeito em 

concentrações 5 vezes superiores as nossas (PIANCINI, et al., 2015a). 

Em vegetais, dados como aumento na quantidade de material genético, 

células multinucleadas, perdas e ganhos cromossômicos e outras 

anormalidades em células de grãos de pólen (LIANE et al., 1967). Em milho, 

plântulas expostas a altas concentrações de ATZ apresentaram AC do tipo 

quebras, pontes, atrasos e células poliplóides (POPA et al. 1986). Em A. 

cepa, Srivastava e Mishra (2009) observaram AC em resposta ao ATZ em 

concentrações 37,5 vezes mais elevadas do que as empregadas no presente 

trabalho.  

Por exemplo, C. auratus (peixe dourado) expostos até 15 µg/L (um 

pouco mais que o dobro da concentração 6,25 µg/L e 1,6 vezes  menor do 

que a de 25 µg/L usadas no presente trabalho) de ATZ não demonstrou 

nenhuma diferença significativa em relação ao CN (CAVAS, 2011). No 

entanto, em concentrações superiores as avaliadas em estudos, com Channa 

punctatus (NWANI et al., 2011) e ratos Wistar, a ATZ demonstraram 

aumentos significativos de MN comparados ao CN (CAMPOS-PEREIRA et al., 

2012). 

Em plantas, como Tradescantia não parece ser diferente, já que em 

exposição a altas concentrações (ao menos 2,5 vezes maior que a máxima do 

presente estudo) de ATZ foi observado aumento significativo no teste de MN 

(MOHAMMED; MA, 1999). Tal como na espécie V. faba que em contato ao 

herbicida ATZ demonstrou a indução de MN dependente da dose (sendo a 

menor delas 437,5 vezes maior do que a nossa maior concentração avaliada) 

(MARCO, et al., 1992). 

 

2.1.2 MESOTRIONE 

 

O herbicida MES (membro da benzoylcyclohexane-1,3-diona), pertence 

ao grupo químico das Tricetonas. Este herbicida é obtido pelo isolamento de 

um aleloquímico leptospermone secretado por Callistemon citrinus, 

popularmente conhecido como escova-de-garrafa. São seletivos de milho, 

devido à rápida absorção da planta (MITCHEL et al., 2001). É um composto 
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eficaz no combate a plantas daninhas de folhas largas, as quais se mostraram 

resistentes a outros herbicidas (SUTTON et al., 2002). Este herbicida vem 

sendo utilizado em substituição a ATZ, já que a mesma tem sido banida em 

alguns países (STEVOVIC et al., 2008).  

A persistência do MES no ambiente é baixa, sendo degradado em um 

período curto de tempo após sua aplicação (BARCHANSKA; RUSEK, 2012), 

tendo em vista que a meia vida deste herbicida é diferente conforme o meio, 

como água (89-97 dias), cera epicuticular (2-32 horas) (HALLE, et al., 2010) e 

solo (4-34 dias) (POSE-JUAN, et al., 2015). 

 Apesar disso, o herbicida ainda é encontrado no meio ambiente, por 

isso técnicas de remoção realizadas tem demonstrado eficiência, tais como 

processos de oxidação (BENSALAH et al., 2011; JOVIC et al., 2013) e 

biodegradação por bactérias (DURAND et al., 2006). 

 O MES atua na inibição de 4-hidroxifenilpiruvato (HPPD) no combate a 

plantas daninhas (MITCHEL et al., 2001). HPPD é uma enzima que faz a 

conversão de tirosina em pastoquinona e α-tocoferol (MORAN, 2005). Ao 

inibir a atividade enzimática de HPPD, ocorre acúmulo de tirosina em 

quantidades relativamente tóxicas e, consequentemente, a redução de 

pastoquinona. A redução de pastoquinona, por sua vez, interfere na 

biossíntese dos carotenóides e fotoproteção das plantas, o que resulta no 

branqueamento dos tecidos (COLE et al., 2000). A fotossíntese também é 

afetada pela diminuição no transporte de elétrons, o que leva a formação de 

radicais livres, os quais atuam na peroxidação de diferentes componentes 

celulares (e.g. membranas, proteínas, pigmentos, DNA, etc), acarretando na 

morte celular (FUERST; NORMAN, 1991). 

Ao contrário da ATZ, são poucos os dados na literatura sobre os efeitos 

nocivos do MES aos organismos vivos não alvos. No entanto, um estudo de 

avaliação da capacidade de indução de estresse oxidativo e danos no DNA 

em peixes (Oreochromis niloticus; Geophagus brasiliensis) expostos por 96 

horas, demonstrou que a concentração relevante ambientalmente (1,8 µg/L) 

não apresentou efeitos adversos quanto aos biomarcadores avaliados. No 

entanto, a exposição dos peixes a concentrações de MES superiores ou 

iguais a 7 µg/L resultaram na indução de estresse oxidativo e danos no DNA 
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(PIANCINI et al., 2015b). Vale ressaltar que, o teste de cometa utilizado pelo 

autor, analisa quebras genômicas, ou seja, fragmentos cromossômicos, que 

podem vir a formar mutações após serem processadas e não reparadas 

(GONTIJO et al,. 2003).  

Segundo Bonnet et al. (2008), o herbicida MES apresentou menor 

toxicidade em T. pyriformis, mas uma toxicidade igual ou superior em V. 

fischeri quando comparada a ATZ. No entanto, no que diz respeito a 

fitotoxicidade, a ATZ é capaz de induzir efeitos genotóxicos/mutagênicos no 

sistema teste de A. cepa, como aqui reportado e em outros trabalhos 

encontrados na literatura (EI-GHAMERY et al., 2000; BOLLE et. al., 2004). 

 

2.1.3 MISTURAS DE HERBICIDAS 

 

A contaminação ambiental se dá pela presença de xenobióticos 

provenientes de diversas fontes. Com isso, contaminantes presentes no 

ecossistema, seja este aéreo, aquático ou terrestre, não se encontram 

isolados, o que resulta na exposição dos organismos vivos a misturas 

complexas (JHA, 2008).  

Substâncias químicas altamente persistentes podem ser misturadas a 

contaminantes distintos mesmo após seu uso já ter sido banido, o que pode 

ser considerado uma forma não proposital da formação de misturas 

complexas no ambiente (LONDRES, 2011). Além disso, diversas substâncias 

são liberadas já em associação ao ambiente. Portanto, essas misturas 

compostas de diferentes substâncias químicas de efeitos específicos para 

cada organismos, que são utilizadas normalmente em áreas agrícolas, podem 

ser transportadas pelos corpos d’água e apresentar riscos para espécies que 

não sejam alvo destas (SHINN, et al., 2015). 

O uso de herbicidas em associação leva a um melhor controle das 

plantas daninhas (ZAGONEL; FERNANDES, 2007). Por exemplo, o uso de 

ATZ em associação ao MES, ou outros herbicidas, são utilizados no combate 

de plantas daninhas resistentes a herbicidas em suas formas isoladas 

(CREECH et al., 2004; BELFRY; SIKKEMA, 2015).  
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Dados existentes na literatura mostram o uso combinado de ATZ e MES 

no controle de plantas daninhas (ARMEL et al., 2005; HUGIE et al., 2008), 

principalmente naquelas resistentes ao herbicida ATZ aplicado isoladamente 

(WOODYARD et al. 2009). No entanto, além da eficácia em eliminar as 

plantas daninhas, a mistura entre herbicidas, principalmente inibidores de 

HPPD juntamente com inibidores de fotossistema II, como MES e ATZ 

respectivamente, vem sendo comumente utilizada para manter a qualidade do 

crescimento e produtividade dos pés de milhos, já que herbicidas isolados 

têm prejudicado a saúde, reprodução e crescimento dessas culturas (CHOE 

et al., 2014; YU et al., 2015). 

Adicionalmente, como foi dito anteriormente sobre contaminantes de 

longa persistência, a ATZ é um exemplo (BOLOGNESI, 2003; DOUGLASS et 

al., 2014), já que ela pode acabar se misturando a outros herbicidas, como 

MES, o qual é utilizado como substituto da ATZ em países que o uso já foi 

banido (BONNET et al., 2008; STEVOVIC et al., 2008). Entretanto, a 

toxicidade de misturas complexas não é avaliada pela soma dos efeitos de 

cada produto, pois os contaminantes podem apresentar diferentes efeitos 

quando em associação a outros poluentes presentes no ambiente. Assim, 

amostras ambientais categorizadas como misturas complexas podem ter 

efeitos aditivos, quando o efeito da mistura é o mesmo da soma de cada 

contaminante em sua forma isolada, e/ou sinérgicos, quando há um aumento 

no efeito de um agente quando em associação a outro (ALTENBURGER et 

al., 2015). Portanto, mesmo que o resultado sinérgico do uso de misturas de 

praguicidas pareça uma alternativa mais eficiente, a segurança ambiental é 

posta em risco (TORNISIELO et al., 2013). 

 

2.2 PLANTAS NÃO ALVOS 

 

Estudos têm demonstrado que herbicidas, incluindo ATZ, podem inibir a 

síntese de clorofilas de plantas no meio aquático (HUIYUN et al., 2009), entre 

outros organismos não alvos de regiões submersas de águas marinhas. Além 

de demonstrar um nível elevado de acumulação, em tecidos e na água 
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(FERNANDEZ; GARDINALI, 2016), os sedimentos também podem estar 

comprometidos (MAGNUSSON, et al., 2013).  

No ambiente terrestre a contaminação do solo por praguicidas acaba 

expondo diversos organismos que habitam o local, principalmente as plantas, 

as quais muitas vezes não são de fato o alvo específico do contaminante 

(HAN, et al., 2009). Logo, locais com uma alta biodiversidade muito 

importante para o ecossistema são frequentemente prejudicados com a 

presença dessas substâncias nesse ecossistema (NASH et al., 2005). 

A aplicação de um herbicida tem por consequência a exposição não 

apenas dos organismos desejados, mas também de diferentes organismos 

não alvos, como as plantas que habitam o local, mas não prejudicam a 

plantação em si. Além disso, a utilização de praguicidas pode interferir no 

crescimento, reprodução, extinção local de alguns organismos e prejudicar a 

qualidade dos alimentos de herbívoros de forma direta, ou agir de forma 

indireta em predadores maiores. Tal fato torna relevante o estudo dos danos 

causados a plantas não alvos para a proteção do meio ambiente e 

conservação da biodiversidade (SCHMITZ et al., 2015). Vale ressaltar ainda 

que os herbicidas podem atingir as plantas pelo ar, assim como pelo 

transporte por meio da água e do solo (OLSZYK et al., 2004) e seus efeitos 

podem se dar por diferentes formas, fases de reprodução e tempos de 

exposição (BOUTIN, et al., 2014). 

Outro ponto importante que ressalta a importância de estudos de em 

plantas não alvos, é a diferença que os organismos apresentam quanto à 

suscetibilidade aos efeitos nocivos causados por xenobióticos. Alguns 

vegetais podem ser mais sensíveis do que outros e, consequentemente, 

podem responder de forma diferente frente a um determinado agente químico, 

o que leva a diferenças na avaliação de risco em diferentes plantas (WHITE; 

BOUTIN, 2007).  

Contudo, os herbicidas podem causar diversos efeitos nocivos em 

plantas não alvos, como a diminuição do comprimento das raízes (QI, et al., 

2015); citotoxicidade (EI-GHAMERY et al., 2000); indução de alterações no 

material genético (SRIVASTAVA; MISHRA, 2009) e mais drasticamente 

podem prejudicar a produtividade das culturas, assim como levar a extinção 



  

25 

 

de uma espécie. Todos estes fatores conferem um alto risco ambiental quanto 

ao uso de herbicidas em relação a vegetais não alvos.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE AMBIENTAL 

UTILIZANDO VEGETAIS SUPERIORES: ENFÂSE NO TESTE DE Allium 

cepa 

 

Os vegetais são importantes organismos modelo utilizados para a 

avaliação da genotoxicidade de poluentes (MAJER et al., 2005). O uso de 

vegetais superiores nos estudos de monitoramento ambiental é muito 

vantajoso por ser rápido, barato e relativamente fácil, quando comparado a 

outros ensaios (e.g. peixes), além de não haver necessidade de 

processamento da amostra e com isso poder trabalhar com a amostra bruta, 

ou seja, permite trabalhar com amostras contendo poluentes dispersos, sem 

necessidade de extração do composto em si, além de não haver necessidade 

de processos de esterilização como em ensaios como cultivo celular.  

A avaliação de genotoxicidade em vegetais superiores permite 

adicionalmente, avaliar diversos endpoints genéticos que podem ser 

observados num organismo inteiro ou em órgãos específicos (GRANT, 1994). 

Como testes de aberrações cromossômicas (AC), micronúcleo (MN) e lesões 

primárias no DNA (Ensaio Cometa) que são os mais empregados e 

adequados para o monitoramento ambiental com uso de plantas como 

sistema-teste (YILDIZ et al., 2009). 

Além disso, os vegetais são seres eucariontes, e seu material genético 

assemelha-se ao de animais, o que possibilita uma melhor comparação entre 

estes dois grupos de organismos. Há uma complexidade estrutural e química 

nas células eucariontes, como presença de envoltório nuclear, proteínas 

histonas, citoesqueleto e organelas o que as diferenciam das células 

procarióticas na divisão celular e também na propensão a mutações, sendo 

as células eucarióticas menos propensas devido à alta complexidade dos 

mecanismos de reparo (GRANT, 1994).   

Além da capacidade de detecção de mutágenos diretos, estudos 

demonstram que os vegetais superiores dispõem de um sistema de 
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metabolização de xenobióticos, o qual é capaz de converter pro-mutágenos 

em mutágenos (HIGASHI, 1988; PLEWA et al., 1996; COTELLE et al., 1999; 

FATIMA; AHMAD, 2006; LEME; MARIN-MORALES, 2008). 

O protocolo do teste de A. cepa permite avaliar danos no DNA nas 

diferentes fases do ciclo mitótico, sem a necessidade de grande infraestrutura 

laboratorial. A região meristemática utilizada pelo teste de A. cepa é um 

material adequado para estudos citológicos, pois apresenta rápido 

crescimento e grande quantidade de células em divisão celular (FISKESJÖ, 

1993). 

Segundo Fiskesjö (1993), a espécie dispõe de excelentes condições 

cromossômicas com suas células somáticas diplóides, com 16 cromossomos 

distribuídos em 8 pares homólogos (2n=16).  Além disso, o ensaio requer um 

tempo curto de preparação quando comparado a outros ensaios. O teste de 

A. cepa permite avaliar tanto a toxicidade, pela inibição da germinação e 

comprimento da raiz, quanto à genotoxicidade e mutagenicidade pela 

quantificação, respectivamente, de AC e micronúcleos (MN) (LEME; MARIN-

MORALES, 2009). Além disso, diferentes trabalhos avaliam outro parâmetro, 

que compreende a análise do Índice Mitótico (IM), i.e. a quantificação de 

células que se encontram nas fases da divisão celular, para a estimativa da  

citotoxicidade (FERNANDES et al., 2007; KUMARI et al., 2011). 

Diferentes estudos já têm mostrado uma correlação na detecção de 

mutágenos entre plantas e outros sistemas teste (GRANT, 1978). Plantas, 

como A. cepa e V. faba, demonstraram pelo teste de AC e trocas de 

cromátides irmãs, uma correlação positiva em relação ao hamster chinês e 

linfócitos humanos (PAVLICA et al., 1991). Rank e Nielsen (1994) também 

conseguiram demonstrar uma correlação de 82% entre A. cepa e roedores 

realizando testes de carcinogenicidade. Desta forma, A. cepa se tornou um 

organismo modelo e de uso frequente em testes genéticos de monitoramento 

ambiental, devido à possibilidade de extrapolação dos resultados a outros 

organismos, como mamíferos (GRANT, 1982).  

Ma e colaboradores (1995) realizaram um estudo comparativo de 

sensibilidade utilizando diferentes substâncias clastogênicas e demonstraram 

uma maior sensibilidade para A. cepa em relação a outros vegetais 
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superiores, como V. faba, na detecção de mutágenos. Desta forma, a alta 

sensibilidade na detecção de mutágenos associada à boa correlação com 

outros sistemas teste, tem destacado o uso de A. cepa em estudos de 

avaliação de diferentes poluentes ambientais (GRANT, 1994; LEME; MARIN-

MORALES, 2009). 

Atualmente, há muitos estudos que demonstram a eficácia da utilização 

do teste de A. cepa na avaliação de genotoxicidade ambiental, com as mais 

variadas substâncias, incluindo nanopartículas (KLANCNIK, et al., 2011), 

metais (SETH, et al., 2008), praguicidas (FERNANDES, et al., 2009; LIMAN, 

et al., 2015; BIANCHI, et al., 2016). 

 

2.3.1 ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS 

 

Alterações químicas ou físicas no DNA podem ser produzidas por 

compostos genotoxicantes presentes no ambiente (AKCHA et al., 2004). 

Devido à grande interferência de efeitos genotóxicos em relação a problemas 

ecológicos, a detecção e quantificação dos danos genéticos são de grande 

interesse para estudos ambientais. Além disso, os danos causados por 

substâncias genotóxicas levam a redução da biodiversidade e um risco mais 

elevado ao desenvolvimento de tumores (ZEGURA et al., 2009). A detecção 

de diferentes tipos de danos ao DNA são utilizadas como biomarcadores em 

estudos de avaliação de genotoxicantes (SHUGART, 1990). Dentre estes, os 

testes de AC são considerados de fundamental importância, visto que 

conseguem detectar efeitos precedentes de tumores (MATEUCA et al., 2006).  

As substâncias potencialmente genotóxicas tendem a promover quebras 

no DNA como mecanismos de ação primária. Estas lesões podem ser 

reparadas e não induzir a formação de mutações. No entanto, ao invés de 

corrigidas, essas lesões podem se tornar irreversíveis e também proporcionar 

a morte celular (MAJER et al., 2005). 

AC podem ser de dois tipos, estrutural ou numérica (KANNA; SHARMA, 

2013). Dentre as AC que causam mudanças na estrutura dos cromossomos, 

como exemplo podemos citar os fragmentos cromossômicos, que podem ser 

resultantes de quebras cromossômicas, inibição do fuso ou replicação 
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alterada do DNA e pontes cromossômicas. Essas AC estruturais podem ser 

resultantes de quebras nos cromossomos, seguidas da união de fragmentos 

em novas posições, o que resulta em uma alteração da forma e/ou tamanho 

de um cromossomo. As AC numéricas podem ser consequências de 

segregações anormais, resultando em aneuploidias ou poliploidias, ou seja, 

ganho o perda de um ou mais cromossomos inteiros. Ambos os tipos de AC 

surgem espontaneamente ou por ação de genotoxicantes (LEME; MARIN-

MORALES, 2009).  

Sendo assim, as AC podem ser resultantes de dois modos diferentes de 

ação dos xenobióticos no material genético, clastogênico e/ou aneugênico 

(AL-SABTI; METCALFE, 1995). O modo de ação clastogênico se refere à 

indução de quebras cromossômicas, enquanto que o modo de ação 

aneugênico resulta em perdas cromossômicas, devido a deficiências no 

funcionamento da maquinaria do fuso mitótico. AC como aderências, 

multipolaridade e C-metáfases são resultados de problemas no fuso mitótico, 

sendo caracterizadas como AC aneugênicas (LEME; MARIN-MORALES, 

2008). Desta forma, a análise de AC pode estimar, além da genotoxicidade, o 

modo de ação de um determinado xenobiótico, resultando em uma análise 

mais precisa sobre a periculosidade deste agente (RANK; NIELSEN, 1997). 

 

2.3.2 MICRONÚCLEO 

 

O Teste de MN teve início com o trabalho de Boller e Schmid (1970) em 

células de Hamster. Depois disso, Heddle (1973) usou o teste com roedores 

expostos a radiação e substituiu as técnicas convencionais de citogenética 

para avaliação de alterações cromossômicas. Além dos roedores, a técnica 

foi adaptada posteriormente para diferentes organismos, como humanos, 

peixes e vegetais superiores (GRANT, 1982; HOOFTMAN; DE RAAT, 1982; 

UEDA et al., 1992; FENECH, 2000). 

MN são resultantes de fragmentos cromossômicos ou cromossomos 

inteiros que não foram incorporados ao núcleo principal das células filhas 

após o processo de divisão celular. Desta forma, o MN é visualizado como um 

pequeno núcleo desconectado do núcleo principal da célula, com a mesma 
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coloração e refrigência (RIBEIRO et al., 2003). Essas alterações são 

verificadas em células que retém a capacidade de divisão celular. Desta 

forma, este ensaio, apesar de suas vantagens sobre o teste de AC pois não 

necessita de um conhecimento cariotípico prévio do sistema teste, não é 

efetivo em células não proliferativas ou nas quais a cinética da divisão celular 

não seja bem conhecida e controlada (FENECH, 2000). 

Além da detecção de mutagenicidade, o tamanho do MN pode contribuir 

para a determinação do modo de ação do agente teste. Isso está relacionado 

com o fato de que MN provenientes de eventos aneugênicos são maiores do 

que os resultantes de eventos clastogênicos (YAMAMOTO; KIKUCHI, 1980). 

No entanto, esse método só é preciso quando há uma regularidade em 

relação ao tamanho dos cromossomos, como na espécie A. cepa. Espécies 

que apresentam cromossomos irregulares quanto ao tamanho necessitam de 

técnicas adicionais, como a técnica de FISH, empregando sondas 

centroméricas e/ou teloméricas, para a definição do modo de ação 

clastogênico e/ou aneugênico pelo teste do MN (HEDDLE et al., 1991; 

FENECH, 2000; LEME; MARIN-MORALES, 2009). 

 



  

30 

 

3. OBJETIVOS 

 

• O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos citotóxicos e a 

capacidade de indução de danos no DNA (genotoxicidade/mutagenicidade) 

do herbicida MES puro e em mistura com ATZ. 

 

Desta forma, os objetivos específicos deste trabalho compreenderam: 

 

• Avaliação da periculosidade do MES e ATZ nas formas puras em 

experimento dose-resposta quanto à citotoxicidade (IM), genotoxicidade (AC) 

e mutagenicidade (MN); 

• Avaliação da periculosidade do MES e ATZ em misturas em 

experimento dose-resposta quanto à citotoxicidade (IM), genotoxicidade (AC) 

e mutagenicidade (MN). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material  

 

 Os herbicidas avaliados foram mesotrione (MES - CAS nº 104206-82-8, 

pureza 99,5%, Sigma-Aldrich®) e atrazina (ATZ - CAS n° 1912-24-9, pureza 

98.8%, Chem Service®).  

Quanto ao material biológico, foram utilizadas sementes de A. cepa da 

variedade baia periforme e da marca Top Seed®. 

 

4.2 Preparo das amostras teste 

 

O MES foi diluído em água destilada e utilizado nas concentrações de 

1,8; 7; 30; 115 e 460 µg/L, sendo que 1,8 µg/L é uma concentração 

ecologicamente relevante, pois é a concentração carreada a corpos d’água 

pela chuva (BARCHANSKA; RUSEK, 2012). As concentrações de ATZ 

utilizadas nesse trabalho: 1,5; 6,25; 25; 100 e 400 µg/L, sendo que a 

concentração de 25 µg/L é recomendada para uso em culturas de milho 

(VENTURA et al., 2008) e 1,5 μg/L é o valor aproximado da concentração 

máxima de agroquímicos permitida pela legislação brasileira (2 μg/L) para 

águas destinadas a preservação da vida aquática (CONAMA, 2005). Para as 

misturas foram preparadas soluções mãe de 4 mg/L diluídas em água 

destilada, para ATZ e MES, respectivamente. As concentrações foram 

definidas de acordo com as utilizadas para o ensaio dos isolados e que 

haviam relevância ambiental. Foram realizadas 3 misturas: Mistura 1 (M1), 

atrazina 1,5 µg/L + mesotrione 1,8 µg/L; Mistura 2 (M2), atrazina 6,25 µg/L + 

mesotrione 7 µg/L e Mistura 3 (M3), atrazina 25 µg/L + mesotrione 30 µg/L. 

Assim como as concentrações dos herbicidas testados isoladamente, as 

misturas foram preparadas utilizando água ultrapura. 

 

4.3 Bioensaios com sementes de A. cepa (tratamento contínuo)  
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Sementes de A. cepa, dispostas em placas de Petri forradas com papel 

filtro (100 sementes/placa), foram submetidas à germinação em diferentes 

concentrações dos herbicidas MES e ATZ puros e a diferentes misturas 

destes herbicidas. Quando as raízes atingiram cerca de 2 cm de comprimento 

(5 dias), elas foram coletadas e fixadas em álcool ácido-acético (3:1–v/v) por 

6 horas em temperatura ambiente. Após este tempo, realizou-se a troca por 

fixador recém-preparado, para armazenamento das raízes a 4°C, até a sua 

utilização na confecção das lâminas (Figura 1).  

Todos os experimentos foram realizados em estufa incubadora BOD, 

com temperatura constante (25°C) e ausência de luz. Os tratamentos 

controles foram realizados em água ultrapura (CN - controle negativo) e em 

10 mg/L de metil metanosulfonato (MMS, CAS 66-27-3, Sigma-Aldrich®) para 

o controle positivo (CP). 

 

4.4 Teste de Aberrações Cromossômicas e Micronúcleos em 

células meristemáticas de A. cepa 

 

O teste de AC e MN em células meristemáticas de A. cepa foi realizado 

de acordo Grant (1982) e Leme; Marin-Morales (2008). 

As raízes fixadas foram submetidas à coloração em reativo de Schiff. 

Para o preparo das lâminas, os meristemas foram recobertos com lamínulas 

e, suavemente, esmagados em uma gota de carmim acético (2%). As 

lamínulas foram retiradas em nitrogênio líquido e as lâminas montadas com 

resina sintética (Entellan®), para serem, posteriormente, analisadas. 

 

4.5 Análise dos resultados 

 

Para avaliar os danos celulares, 10 lâminas por tratamento foram 

preparadas. Aproximadamente 500 células por lâmina foram quantificadas, o 

que totaliza 5000 células por tratamento.  

A determinação do número de células em divisão celular foi utilizada 

para estabelecimento do IM, o qual por sua vez é utilizado como indicativo de 
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citotoxicidade. A genotoxicidade foi determinada pela observação e 

quantificação de qualquer tipo de AC a anormalidade nuclear nas células 

meristemáticas de todos os tratamentos. A avaliação dos efeitos mutagênicos 

se deu pela contagem de células micronucleadas.  

As AC foram diferenciadas em dois tipos, aneugênicas e clastogênicas, 

posteriormente foram quantificadas e comparadas para determinar o modo de 

ação dos herbicidas avaliados. 

Os resultados foram comparados estatisticamente com o CN, como 

segue. A distribuição dos dados foi testada pelo teste de normalidade 

Shapiro-Wilk e posteriormente analisadas pelo teste de Mann-Whitney. O 

valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

 

 

Figura 1: Esquema do teste de A. cepa. 
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Resumo 

O Mesotrione (MES) é um herbicida da família triketone, que vem sendo 

empregado como alternativa ao uso da Atrazina (ATZ), a qual apresenta alta 

persistência no ambiente e já foi banida em alguns países devido sua 

toxicidade à organismos não alvos. Apesar de ser considerado um eco-

friendly herbicide, dados da literatura sobre os possíveis efeitos deletérios do 

MES, em sua forma pura e/ou em mistura com outros herbicidas, ainda são 

escassos. Para avaliar o potencial de indução de morte celular e danos no 

DNA do MES, sementes de Allium cepa (vegetal superior – monocotiledónea) 

foram expostas a este herbicida puro e em mistura com a ATZ, sendo 

posteriormente quantificado o número de células em divisão celular 

(citotoxicidade) e de células portadoras de aberrações cromossômicas (AC) 

(genotoxicidade) e micronúcleos (MN) (mutagenicidade). Quando avaliado na 

forma pura, o MES (1,8 a 460 µg/L) não demonstrou citotoxicidade e nem a 

capacidade de induzir danos no DNA (genotoxicidade/mutagenicidade). Os 

resultados obtidos para a ATZ (1,5 a 400 µg/L) confirmaram seu potencial 

genotóxico já relatado na literatura. A avaliação das misturas de MES+ATZ 

(1,8+1,5; 7+6,25; 30+25 µg/L, respectivamente), evidenciaram que o MES 

apresenta, em baixas concentrações, um efeito potencializador da ação 

genótoxica da ATZ, pela obtenção de frequências significativas de AC e MN 

maiores do que os efeitos aditivos esperados. Conclui-se que o MES, em sua 

forma pura, parece ser uma alternativa segura ao uso da ATZ quanto aos 

danos (celulares e DNA) causados às plantas não alvos (monocotiledôneas), 

porém, restrições do uso combinado do MES à herbicidas genotoxicantes 

devem ser consideradas, devido a sua ação co-mutagen.  

Palavras-chaves: Herbicidas; plantas não alvos; citotoxicidade; 

genotoxicidade; aberrações cromossômicas; micronúcleos. 



  

36 

 

1. Introdução 

 

Praguicidas têm sido amplamente utilizados para o controle de 

diferentes pragas, a fim de manter as práticas de agricultura moderna 

(MONTAGNER et al., 2014). Contudo, ao mesmo tempo que são eficientes no 

controle de pragas, diversos praguicidas têm sido categorizados como 

toxicantes ambientais, devido aos efeitos adversos causados à organismos 

não alvos (TSABOULA et al., 2016). Dentro os praguicidas, os herbicidas, que 

tem como finalidade combater plantas daninhas, é a classe mais empregada 

em todo mundo (COLE et al., 2000; CASSAL et al., 2014) e, 

consequentemente, foco de atenção de estudos e regulamentação 

toxicológica.  

O herbicida Mesotrione (MES) [2-(4-methylsulfonyl-2-

nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione], é um synthetic triketone, como um modo 

de ação distinto que envolve a biossíntese de carotenoides, permitindo seu 

maior espectro de ação e especificidade contra plantas daninhas, sendo 

aplicado em cultura de milho (DUMAS et al., 2017). MES, assim como os 

demais synthetic triketones, apresenta baixa persistência no ambiente, sendo 

degradado em um período curto de tempo (~ 4 a 32 dias) após sua aplicação 

(CHAABANE et al., 2008; BARCHANSKA AND RUSEK, 2012). Desta forma, o 

MES tem sido empregado em substituição a Atrazina (ATZ) (Cole et al., 2000; 

MITCHEL et al., 2001, BONNET et al., 2008), a qual foi banida de países da 

Comunidade Europeia, devido à seus efeitos tóxicos em organismos não 

alvos (e.g. mamíferos, fungos, peixes, plantas, etc.) (EI-GHAMERY, et al., 

2000; VENTURA, et al., 2008; SALABERRIA et al., 2009; HUANG, et al., 

2015; PIANCINI, et al., 2015ª; WIRBISKY; FREEMAN, 2016; SILVEYRA, et 

al., 2017) e relativa persistência no ambiente (BOLOGNESI, 2003; DOUGLASS 

et al., 2014).  

Apesar do MES ser considerado um eco-friendly herbicide, since they 

result from the hemi-synthesis of a natural phytotoxin (DUMAS et al., 2017), 

há poucos estudos sobre o seu potencial deletério à organismos não alvos 

(ALFERNESS; WIEB, 2002; BONNET et al., 2008; PIANCINI, et al., 2015b), 

principalmente em relação as plantas.  
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Plantas são a base dos ecossitemas terestres e aquáticos, 

desempenhando o importante papel de produtor primário da cadeia alimentar, 

sendo associadas a biodiversidade e ecosystem services, como a polinização 

(BOUTIN et al., 2012). Desta forma, a conservação dos ecossistemas naturais 

requer a protenção das plantas e, neste contexto, o grupo de xenobióticos 

mais preocupante compreende os herbicidas. Uma vez que herbicidas são 

projetados para eliminar ou suprimir plantas daninhas, o movimento desses 

praguicidas, principalmente os não seletivos, para áreas não agrícolas podem 

causar efeitos indesejáveis em plantas sensíveis não alvo (WHITE; BOUTIN, 

2007; BOUTIN et al., 2012; SCHMITZ et al., 2015). 

Visando a proteção de produtores primários terrestres (i.e. plantas) com 

consequente conservação dos habitats naturais, avaliações de fitotoxicidade 

de herbicidas à plantas não alvo são requeridas no registro de praguicidas por 

diversas agências regulatórias (USEPA, 1996; OECD 2006).  

Em geral, os testes de fitotoxicidade compreendem avaliação de 

parâmetros macroscópicos, como germinação e desenvolvimento de raíz. No 

entanto, as primeiras interações entre químicos e life-forms inicia-se na 

superfície ou interior celular (LILLICRAP et al., 2016) (e.g. danos genéticos), o 

que pode acarretar em uma maior sensibilidade dos endpoints celulares na 

predição da segurança de um agente químico, principalmente em testes de 

curta duração. 

O uso de vegetais superiores como ferramentas de detecção no 

monitoramento de contaminantes ambientais com potencial de causar danos 

genéticos já é recomendado em diferentes organizações academicas e 

governamentais (EPA, 1996). Dentre as espécies de vegetais empregadas 

em ecogenotoxicity testing, Allium cepa - uma monodicotiledônia - se destaca, 

devido a sua favorável condição cromossômica (cromossomos grandes e em 

número reduzido), a qual facilita a análise de danos genéticos (Aberrações 

Cromossômicas e Micronúcleos) (LEME; MARIN-MORALES, 2009).   

Levando-se em consideração o uso em larga escala de herbicidas e 

seus possíveis efeitos adversos a organismos não alvos, como as plantas, o 

presente trabalho avaliou os efeitos ecotoxicogenéticos do herbicida MES, the 

second most-sold herbicide in the world (DUMAS et al., 2017) por meio do 
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teste de Aberrações Cromossômicas (AC) e Micronúcleos (MN) em células 

meristemáticas de A. cepa. Adicionalmente, uma vez que herbicidas podem 

estar presentes simultaneamente no ambiente, seja por a persistência 

prolongada, como no caso da ATZ, ou uso combinado (ARMEL et al., 2005; 

HUGIE et al., 2008), misturas de MES e ATZ também foram avaliadas quanto 

ao potencial ecogenotoxicológico.  

 

2. Material and Methods  

 

2.1. Herbicidas testados e suas concentrações 

 

Os herbicidas Mesotrione (MES, CAS nº 104206-82-8, pureza 99,5%, 

Pestanal®) e Atrazina (ATZ, CAS n° 1912-24-9, pureza 98.8%, Chem 

Service®) foram avaliados na forma de princípio ativo.  

Para a avaliação ecogenotoxicológica do herbicida MES em sua forma 

isolada, foram utilizadas as seguintes concentrações: 1,8; 7; 30; 115 e 460 

µg/L. Esta faixa de concentração foi definida com base na concentração 

ecologicamente relevante de 1,8 µg/L, a qual é a concentração carreada para 

corpos d’água pela chuva (BARCHANSKA; RUSEK, 2012) e em trabalhos 

prévios de nosso grupo de pesquisa, que mostraram alterações bioquímicas 

em peixes nativos expostos ao MES (PIANCINI, et al., 2015b). 

O herbicida ATZ também foi avaliado em sua forma isolada, a fim de 

confirmar sua genotoxicidade já reportada na literatura e comparar os dados 

do teste de A. cepa obtido para este herbicida com os de MES. Desta forma, 

a ATZ foi avaliada neste trabalho utilizando as concentrações 1,5; 6,25; 25; 

100 e 400 µg/L, sendo que a concentração de 25 µg/L é a recomendada para 

uso em culturas de milho (VENTURA et al., 2008) e a de 1,5 μg/L é o valor 

aproximado da concentração máxima de ATZ permitida pela legislação 

brasileira (2 μg/L) para águas destinadas a preservação da vida aquática 

(CONAMA, 2005).  

O herbicida MES também foi avaliado em mistura com a ATZ nas 

seguintes concentrações: MES 1,8 µg/L + ATZ 1,5 µg/L [Mistura 1 (M1)]; MES 
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7 µg/L + ATZ 6,25 µg/L [Mistura 2 (M2)] e MES 30 µg/L + ATZ 25 µg/L 

[Mistura 3 (M3)].  

Todas as soluções teste foram preparados utilizando-se água ultrapura. 

 

2.2. Bioensaio com sementes de Allium cepa 

 

 Sementes de A. cepa (2n=16 cromossomos), mesmo lote e variedade 

(Cebola “Baia Periforme”), foram submetidas à germinação (25°C e ausência 

de luz) em placas de Petri (100 sementes/placa) contendo as diferentes 

concentrações dos herbicidas MES e ATZ e suas misturas (MES+ATZ). Os 

tratamentos controles negativo (CN) e positivo (CP) foram realizados, 

respectivamente, em água ultrapura e 10 mg/L de Metil Metanosulfonato 

(MMS, CAS 66-27-3, Sigma-Aldrich®). 

 Raízes com c.a. de 2 cm de comprimento (5 dias) foram coletadas, 

fixadas em alcohol–acetic acid (3:1-v/v) e armazenadas à 4°C até a confecção 

das lâminas citológicas. As lâminas citológicas foram preparadas utilizando 

células meristemáticas de A. cepa, segundo o protocolo descrito por Leme 

and Marin-Morales (2008). 

 5000 células por tratamento foram avaliadas (500 células/lâmina, 10 

lâminas/tratamento) quanto: (1) ao número de células em divisão celular 

[Índice Mitótico (IM)], indicativo do endpoint citotoxicidade; (2) à células 

meristemáticas portadoras de qualquer tipo de aberrações cromossômicas 

(AC) e anormalidades nucleares (AN), indicativo do endpoint genotoxicidade; 

à células micronucleadas, indicativo do endpoint mutagenicidade. 

Adicionalmente, as AC e AN foram agrupadas quanto as do tipo aneugênicas 

(perda, atraso, aderência e broto) e as do tipo clastogênicas (ponte e quebra 

cromossômicas) para determinação do modo de ação (MoA) genotóxico dos 

herbicidas testados. 

Os resultados obtidos foram comparados estatisticamente em relação ao 

CN pelo teste estatístico de Mann-Whitney com nível de significância de 5%. 

 

3. Resultados e discussão 
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A elevada introdução de herbicidas no ambiente, pela prática de controle 

primário de ervas daninhas no sistema agrícola moderno, e os consequentes 

relatos dos efeitos adversos desses xenobióticos à organismos não alvo 

(MONTAGNER et al., 2014), tem estimulado o uso de eco-friendly herbicides, 

a fim de assegurar a proteção dos ambientes naturais. Neste contexto, os 

herbicidas triketones, como o MES, são tidos como herbicidas menos nocivos 

ao ambiente por serem derivados de tecnologias baseadas em produtos 

naturais (aleloquimicos) (VYVYAN, 2002). Contudo, o fato de ser derivado de 

um produto natural, não descarta a possibilidade de efeitos tóxicos do MES a 

organismos não alvos (VYVYAN, 2002; DUMAS et al., 2017).  

No presente estudo, o herbicida MES não foi capaz de inibir o IM, bem 

como aumentar os níveis de AC+AN e micronúcleos (MN), nas concentrações 

testadas (Tabela 1), o que o categoriza como um agente não-citotóxico e não-

genotóxico pelo sistema teste de A. cepa. No entanto, efeitos tóxicos  

à microorganismos aquáticos (Vibrio fischeri e Tetrahymena pyriformis) 

(BONNET et al., 2008; JOLY et al., 2013) e algas (MORO et al., 2012; NI et 

al., 2014) e efeitos genotóxicos em peixes (PIANCINI et al., 2015b) já foram 

reportados na literatura. Essas diferenças de respostas, indicam que o MES, 

ao contrário de outros herbicidas, como a ATZ, apresenta um efeito espécie 

específico, o que pode estar relacionado à capacidade de xenobióticos 

detoxificação e defesas antioxidantes do organismo exposto.  



  

41 

 

 

Tabela 1. Alterações em células meristemáticas de Allium cepa expostas aos 

herbicidas Mesotrione e Atrazina em suas formas isoladas. 

Concentrações 

(µg/L) Índice Mitótico 

Alterações de 

genotoxicidade 

Alterações de 

Mutagenicidade 

  % M±sd % M±sd % M±sd 

MES 

CN 100 182 ± 56,06 100 0,30 ± 0,67 100 1,70 ± 2,00 

1,8 95 174 ± 40,17 100 0,30 ± 0,48 112 1,90 ± 1,52 

7 106 194 ± 37,41 233 0,70 ± 0,48 71 1,20 ± 1,62 

30 105 191 ± 26,44 67 0,20 ± 0,42 159 2,70 ± 1,95 

115 76 138 ± 28,84 133 0,40 ± 0,69 176 3,00 ± 1,70 

460 88 161 ± 26,71 67 0,20 ± 0,42 118 2,00 ± 1,70 

CP 99 181 ± 43,18 1500 4,40 ± 3,27* 3276 55,70 ± 18,81* 

ATZ 

CN 100 209 ± 75,52  100 1,08 ± 1,16 100 2,78 ± 2,03 

1,5 122 254 ± 42,23 200 3,60 ± 1,77* 345 3,79 ± 2,44 

6,25 135 280 ± 40,71 367 6,60 ± 2,41* 336 3,70 ± 2,26 

25 122 255 ± 58,96 411 7,39 ± 3,92* 636 6,99 ± 7,26 

100 127 265 ± 45,15 361 6,51 ± 3,55* 391 4,30 ± 3,83 

400 126 262 ± 52,63 206 4,03 ± 3,99* 1214 13,33 ± 5,29* 

CP 143 298 ± 77,90 328 6,40 ± 2,41* 582 38,52 ± 23,11* 

MES: Mesotrione; ATZ: Atrazina; CN: Controle Negativo (água ultrapura); CP: Controle 

Positivo (MMS a 10 mg/L). Dados expressos em porcentagem (%) e média (M) ± Desvio 

padrão (sd). 5000 células analisadas por tratamento, *diferença significativa em relação ao 

CN (p<0,05), de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
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Sabe-se que interações organismo-xenobiótico desencadeiam vias de 

defesa, como Cytochrome P450 e sistema antioxidante (e.g. superoxide 

dismutase, catalase, glutathione peroxidase), sendo este último restrito a 

indutores de espécies reativas de oxigênio (ROS), na tentativa de evitar 

possíveis efeitos adversos causados pelo xenobiótico. Respostas ao estresse 

causados por herbicidas via ROS no organismo exposto já é bem 

documentada na literatura (ALBERTO et al., 2016), inclusive para o MES, 

para o qual foi demostrada a capacidade de indução de estresse oxidativo em 

duas espécies de peixe (Oreochorimis niloticus and Geophagus brasiliensis) 

(PIANCINI et al., 2015b). A elevada capacidade de metabolização de 

herbicidas triketones via P450 presentes em algumas plantas, como o milho 

(monocotiledônea), que faz com que elas sejam insensíveis aos efeitos dessa 

classe de herbicidas, também já é reportada na literatura (DUMAS et al., 

2017). Desta forma, a ausência de efeitos citotóxicos e 

genotóxicos/mutagênicos em células meristemáticas de A. cepa expostas ao 

MES, sugere a presença de um eficiente sistema de defesa neste organismo 

vegetal modelo, que permite a rápida eliminação desse herbicida antes dele 

exercer sua ação tóxica.     

Ao contrário do MES, a ATZ induziu alterações genotóxicas, pelo 

aumento pdas frequências de AC+AN em todas as concentrações testadas, e 

mutagênicas, pelo aumento da frequência de MN na maior concentração 

testada (Tabela 1). Adicionalmente, a ATZ exerceu sua ação genotóxica tanto 

por um MoA clastogênico como aneugênico, sendo a predominância do MoA 

dependente de concentração (1,5 e 6,25 µg/L – clastogênico; 25 e 100 µg/L - 

aneugênico) (Tabela 2, Figura 1). Tais resultados corroboram com estudos 

toxicológicos da ATZ, os quais reportam a ação genotóxica/mutagênica desse 

herbicida para  diferentes organismos (ÇAVAS, 2011; NWANI et al., 2011; 

CAMPOS-PEREIRA et al., 2012; VENTURA et al., 2008; GRIFFITIS, 1979; 

RIBAS et al., 1998; PIANCINI et al., 2015b; HUANG et al., 2015), incluindo 

sistemas vegetais (e.g. a. cepa, vicia faba, tradescantia) (POPA et al., 1986; 
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MARCO et al., 1992; MOHAMMED; MA, 1999; EI-GHAMERY et al., 2000; 

BOLLE et al., 2004; SRIVASTAVA; MISHRA, 2009). 

 

Tabela 2: Tipos de Aberrações Cromossômicas e Anormalidades Nucleares 

observadas em células meristemáticas de Allium cepa expostas ao herbicida 

Atrazina. 

AC e AN  

CN 

Concentrações de ATZ  

(µg/L) 

 1,5 6,25 25 100 400 CP 

Clastogênicas        

Ponte cromossômica  0,24 0,6* 0,58* 0,44 0,52 0,49 0,58* 

Quebra cromossômica 0,00 0,00 0,08 0,00 0,06 0,04 0,00 

Total 0,24 0,6* 0,66* 0,44 0,58* 0,53 0,58* 

  
       

Aneugênicas        

C-metáfases 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 

Perda cromossômica 0,10 0,08 0,06 0,16 0,14 0,08 0,24 

Aderência 

cromossômica 
0,00 0,02 0,26* 0,64* 0,46* 0,11 0,10* 

Atraso cromossômico 0,00 0,02 0,00 0,08 0,04 0,00 0,06 

Broto nuclear 0,02 0,02 0,06 0,08 0,06 0,10 0,20 

Total 0,12 0,14 0,38* 1,02* 0,70* 0,29* 0,60* 

ATZ: Atrazina; CN: controle negativo (água ultrapura); CP: controle positivo (MMS a 10 mg/L). 

Dados expressos em frequência (%). 5000 células analisadas por tratamento, *diferença 

significativa em relação ao CN (p<0,05), de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
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Apesar de estudos mostrarem que o MES pode ser um toxicante 

espécie-dependente, principalmente em relação aos organismos aquáticos, 

incluindo as algas, a ausência de genotoxicidade aqui encontrada, associada 

aos efeitos genotóxicos/mutagênicos da ATZ, indicam que o MES pode ser 

uma alternativa segura quanto a manutenção da integridade do material 

genético (DNA) em casos de exposição a plantas terrestres não-alvo 

(monocotiledôneas).  

Em geral, órgãos regulatórios ao redor do mundo requerem, 

prioritariamente, avaliações toxicológicas dos ingredientes ativos e/ou 

produtos acabados de forma isolada para registro de produtos químicos 

(TSABOULA et al., 2016). Contudo, no real cenário ambiental, contaminantes 

estão presentes simultaneamente em um mesmo ambiente (misturas 

Figura 1: Células meristemáticas de Allium cepa expostas aos herbicidas Mesotrione (MES) e  

Atrazina (ATZ) e suas  misturas. (A) Núcleo interfásico normal; (A1) Broto nuclear; (A2) 

Micronúcleo (MN) em intérfase; (B) Prófase normal; (B1) Prófase com broto e MN nuclear; (B2) 

Prófase com MN; (C) Metáfase normal; (C1) C-metáfase; (C2) Metáfase com MN; (D) Anáfase 

normal; (D1) Anáfase com ponte cromossômica; (D2) Anáfase com perdas e atrasos 

cromossômicos e MN; (E) Telófase normal; (E1) Telófase com quebras cromossômicas; (E2) 

Telófase com MN. 
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complexas) e suas interações podem resultar em alterações da toxicidade 

(i.e. sinergismo, potenciação, inibição interações, entre outros) predita na 

avaliação dos produtos isolados (CEDERGREEN, 2014; BJERGAGER et al., 

2017).   

Herbicidas podem ser aplicados em misturas para aumentar a eficiência 

do combate às plantas daninhas (ALTENBURGER et al., 2015). 

Adicionalmente, os herbicidas podem se encontrar no ambiente mesmo 

quando aplicados separadamente, principalmente quando se trata de um 

herbicida de alta persistência, levando a formação de misturas químicas 

(BOLOGNESI, 2003; DOUGLASS et al., 2014). Frente a isso, o presente 

trabalho também objetivou avaliar o MES em mistura com a ATZ, devido ao 

uso combinado desses dois herbicidas em países que ainda permitem o uso 

da ATZ (BELFRY; SIKKEMA, 2015) e pela presença da ATZ no ambiente 

(alta persistência) (MONTAGNER et al., 2014; BARBOSA et al., 2015). 

As misturas MES+ATZ se mostraram genotóxicas e mutagênicas, pelo 

aumento significativo da incidência AC+AN (M1 e M3) e MN (todas misturas 

testadas) em células meristemáticas de A. cepa (Tabela 3). Além disso, a 

avaliação dos tipos de AC e AN permitiu verificar que as misturas exercem 

sua genotoxicidade tanto pelo MoA clastogênico como aneugênico (Tabela 4, 

Figura 1). A comparação dos resultados obtidos para as misturas MES+ATZ 

em relação aos obtidos pela avaliação dos produtos na forma isolada, indicam 

a ATZ como o contribuinte dos efeitos genotóxico/mutagênico observados. 

Adicionalmente, essa comparação também evidenciou aumento ou redução 

dos efeitos em relação aos efeitos aditivos esperados, dependendo da 

concentração dos componentes individuais da mistura: M1 – aumento 

genotoxicidade (1,7x) e mutagenicidade (1,2x); M2 – aumento 

mutagenicidade (1,8x); M3 – redução genotoxicidade e mutagenicidade (0,7x 

ambos). Tal resultado sugere que o MES tem a capacidade de atuar como um 

potencializador (co-mutagen) e um inibidor (anti-mutagen) da ação 

genotóxica/mutagênica da ATZ, dependo de sua concentração em mistura 

com herbicidas genotoxicantes.  
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Tabela 3: Alterações em células meristemáticas de Allium cepa expostas às misturas dos herbicidas Mesotrione e Atrazina. 

Misturas  

(µg/L) 

Índice Mitótico  Alterações de genotoxicidade Alterações de Mutagenicidade 

        % M±sd          % M±sd Observação       % M±sd Observação 

CN 100 217 ± 34,1  100 0,4 ± 0,5  100 1,6 ± 2,1  

M1 123 268 ± 60,9  750 3 ± 1,8* Potenciação 306 4,9 ± 2,5* Potenciação 

M2 99 215 ± 31,3  325 1,3 ± 1,7 Inibição 375 6 ± 7,1* Potenciação 

M3 101 219 ± 42,6  525 2,1 ± 1,6* Inibição 275 4,4 ± 4,6* Inibição 

CP 135 294 ± 54,7  575 2,3 ± 2,0*  2694 43,1 ± 49,6*  

M1: Mistura 1 (MES 1,8 µg/L + ATZ 1,5 µg/L); M2: Mistura 2 (MES 7 µg/L +ATZ 6,25 µg/L); M3: Mistura 3 (MES 30 µg/L +ATZ 25 µg/L); CN: Controle 

Negativo (água ultrapura); CP: Controle Positivo (MMS a 10 mg/L). Dados expressos em porcentagem (%) e média (M) ± Desvio padrão (sd). 5000 células 

analisadas por tratamento, *diferença significativa em relação ao CN (p<0,05), de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 4: Tipos de Aberrações Cromossômicas e Anormalidade Nucleares 

observadas em células meristemáticas de Allium cepa expostas às misturas 

de Mesotrione e Atrazina. 

AC e AN CN 
MISTURAS MES+ATZ 

CP 
M1 M2 M3 

Clastogênicas      

Ponte cromossômica  0,06 0,16 0,18 0,20 0,02 

Quebra cromossômica 0,00 0,08 0,02 0,02 0,08 

Total 0,06 0,24* 0,20 0,22* 0,08 

 
     

Aneugênicas      

C-metáfases 0,00 0,10* 0,00 0,00 0,00 

Perda cromossômica 0,02 0,08 0,02 0,08 0,08 

Aderência cromossômica 0,00 0,12* 0,02 0,04 0,00 

Atraso cromossômico 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 

Broto nuclear   0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Total  0,02 0,30* 0,06 0,14* 0,10* 

CN: controle negativo (água ultrapura); CP: controle positivo (MMS a 10 mg/L); M1: Mistura 1 

(MES 1,8 µg/L + - ATZ 1,5 µg/L); M2: Mistura 2 (MES 7 µg/L + ATZ 6,25 µg/L); M3: Mistura 3 

(MES 30 µg/L + ATZ 25 µg/L); Dados expressos em frequência (%). 5000 células analisadas 

por tratamento, *diferença significativa em relação ao CN (p<0,05), de acordo com o teste de 

Mann-Whitney. 

 

 

A redução da toxicidade à organismos aquáticos (Vibrio fischeri – 

Microtox® test) pela combinação do MES ao herbicida nicosulfuron, em 

concentrações de MES superiores a máxima aqui testada em mistura (30 

µg/L), já foi relatada na literatura (JOLY et al., 2013). Contudo, ainda não 

existem relatos da ação co-mutagênica do MES, sendo importante ressaltar 

que esse efeito foi verificado nas concentrações que ambientalmente 

relevantes de ambos herbicidas (M1: 1,8 + 1,5 µg/L, MES e ATZ, 

respectivamente).  

4. Conclusão 
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 Os resultados do presente estudo mostraram que o MES, na forma 

isolada, não é capaz de induzir morte celular (citotoxicidade), bem como 

danos no DNA (genotoxicidade/mutagenicidades), no sistema teste de A. 

cepa, indicando que o mesmo pode ser uma alternativa ao uso de herbicidas 

genotoxicantes (e.g. ATZ) com o intuito de assegurar a integridade de plantas 

não alvos (monocotiledôneas). No entanto, a sugestão do MES como um eco-

friendly herbicide não é válida para casos de interações com herbicidas 

genotoxicantes (e.g. ATZ), devido a sua atuação como co-mutageno em 

baixas concentrações. Desta forma, o potencial uso do MES em mistura deve 

considerar seu efeito potencializador de genotoxicantes, a fim de evitar efeitos 

nocivos a organismos expostos.   

 No que diz respeito a ATZ, o presente estudo confirma a sua ação 

genotóxica, inclusive em concentração inferior (1,5 µg/L) a recomendada pela 

legislação brasileira a águas superficiais (2 μg/L). Tal achado reforça a 

necessidade de substituição do uso da ATZ por herbicidas menos tóxicos 

e/ou revisão de seus valores considerados ambientalmente seguros em 

países que ainda utilizam esse herbicida.   
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5. Conclusões gerais 

Os herbicidas MES e ATZ não demonstram efeitos citotóxicos quando 

em suas formas isoladas, porém quando em associação demonstram um 

aumento significativo, podendo ser indicativo de tumores devido à proliferação 

desordenada. Na avaliação de AC, ATZ isolada é capaz de causar efeitos 

genotóxicos desde a menor concentração avaliada aqui de 1,5 µg/L, a qual é 

próxima da quantidade permitida em corpos d’água (2 µg/L). MES sozinho 



  

49 

 

não demonstra um potencial de genotoxicidade. No entanto quando em 

mistura demonstram aumento significativo para AC em algumas 

concentrações. MES não demonstra indícios de mutagenicidade, porém o 

herbicida ATZ causa mutagenicidade em concentrações maiores ou iguais a 

400 µg/L. Além disso, o MES se mostrou um herbicida de efeito clastogênico, 

mas ATZ e as misturas podem causar efeitos clastogênicos e aneugênicos.  

Contudo, mesmo MES tem demonstrado ser um bom substituto de ATZ 

por apresentar ser menos nocivo em estudo com plantas. No entanto nosso 

trabalho é pioneiro na avaliação do herbicida MES em plantas, por isso 

sugerimos que mais estudos devem ser realizados para uma avaliação mais 

completa sobre causas e efeitos em plantas não alvos. As misturas 

demonstraram que os herbicidas quando isolados eram menos nocivos do 

que quando em associação, em especial o herbicida MES. Logo, os 

herbicidas não devem ser utilizados em associação por acarretarem em 

maiores efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos. Sendo assim, a ideia 

de substituição do herbicida ATZ pelo MES pode não ser eficiente em caso de 

ATZ ainda estar presente no local de ação. 
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