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Resumo 

 

Os trabalhadores agrícolas estão constantemente expostos aos pesticidas que utilizam na 

lavoura, esta exposição pode ser responsável por danos genéticos, causando risco à sua 

saúde. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os possíveis efeitos genotóxicos e mutagênicos em 

sojicultores da cidade de Espumoso, RS, e verificar a influência da suscetibilidade individual na 

resposta à exposição, analisando os genes de metabolização PON1, GSTM1, GSTT1 e 

GSTP1. Foram avaliados 97 indivíduos expostos e 87 não expostos. As amostras de sangue 

periférico e da mucosa oral utilizadas no ensaio cometa e no teste de micronúcleos, 

respectivamente, foram coletadas entre janeiro e fevereiro de 2008 e junho e julho de 2009. Foi 

observado aumento na freqüência de micronúcleos no grupo de indivíduos expostos em 

comparação ao não exposto (P<0,01-Mann–Whitney), bem como, aumento no índice (ID) e na 

frequência de dano (FD) (P<0,01-Mann–Whitney). Na análise dos polimorfismos genéticos, nos 

resultados obtidos pelos biomarcadores de exposição e efeito, não foi visualizada influência 

dos genótipos na determinação do dano ao DNA. Estes resultados demonstram que a 

exposição aos pesticidas provavelmente está relacionada com o aumento no nível de dano ao 

DNA, não havendo modulação dos genes de metabolização avaliados.  

 

Palavras - chave: pesticidas, sojicultura, risco ocupacional, ensaio cometa, teste de 

micronúcleos.  
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Introdução 

 

A cultura de soja (Glycine max (L.) Merril) no Brasil teve seu início por volta de 1950, no 

Estado do Rio Grande do Sul.  Atualmente, o Brasil é responsável por 26,8% da produção 

mundial de soja, sendo o segundo país com maior cultivo desta oleaginosa (Embrapa). 

No Rio Grande do Sul, a cultura de soja é realizada em latifúndios assim como em 

pequenas e médias propriedades rurais, sendo estas últimas características das porções norte 

e nordeste do estado (Sieben & Machado, 2006). Na região norte destaca-se o município de 

Espumoso, o qual possui 410 km², de uma área total de 783km², ocupados pelas lavouras de 

soja (IBGE, 2009).  

A agricultura tem se transformado nos últimos anos, devido à elevada utilização de 

pesticidas e fertilizantes, com o intuito de aumentar a proteção e a produção da plantação, 

assim como a qualidade dos alimentos (Maroni et al., 2006).  O Brasil é o terceiro mercado e o 

oitavo maior consumidor de agrotóxicos no mundo, sendo os herbicidas e inseticidas 

responsáveis por 60% dos produtos comercializados no país (Fairbanks, 2001). 

Por pesticida, entende-se uma categoria de químicos criados especificamente para o 

controle de pestes, ervas daninha ou doenças que atingem as plantas (Bolognesi, 2003). 

Embora eficientes na manutenção da sanidade das plantas, estes produtos podem causar 

sérios danos à saúde dos agricultores, principalmente quando não fazem uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPI), e das pessoas que indiretamente entram em 

contato com os resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos, na água e no solo. Este é um 

risco preocupante principalmente para os países em desenvolvimento, onde o trabalho agrícola 

é uma das atividades predominantes (Maroni et al., 2006). 

A toxicidade de vários compostos já foi avaliada e classificada quanto ao risco que 

podem causar, mas como a exposição a esses químicos normalmente ocorre através de 

misturas, o potencial genotóxico avaliado para cada composto individualmente não pode ser 

extrapolada aos humanos (Bolognesi, 2003). Além disso, a classificação toxicológica reflete 

basicamente a toxidade aguda e não indica os riscos de doenças de evolução prolongada. 

Alguns exemplos desses efeitos tardios incluem câncer, doenças genéticas nas gerações 

seguintes, desordens de desenvolvimento, danos neurológicos e reprodutivos (Bolognesi et al., 
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2011). Percebe-se que ainda há limites técnicos para as avaliações toxicológicas e ambientais 

que não permitem uma análise de risco perfeitamente conclusiva (Garcia e Alves Filho, 2005). 

Quando o ambiente de trabalho pode converter-se em elemento agressor ao indivíduo, 

qualquer que seja a origem do agente agressor, existe a possibilidade de dano para a saúde do 

trabalhador (Mauro et al., 2004), o que pode ser caracterizado como risco ou exposição 

ocupacional. 

Devido a evidências de efeitos carcinogênicos causados por pesticidas e o crescente 

risco de desenvolvimento de malignidades em populações expostas ocupacionalmente, tem 

sido necessário estudos envolvendo trabalhadores expostos (Singh et al., 2010). O 

biomonitoramento ocupacional examina a exposição de trabalhadores a uma variedade de 

agentes químicos, biológicos ou fisiológicos para determinar se a exposição resulta em um 

maior risco de efeitos adversos à saúde (Valverde & Rojas, 2009). 

Biomarcadores usados em estudos da saúde humana são normalmente divididos em 

três classes: biomarcadores de exposição, efeito e suscetibilidade. Biomarcadores de 

exposição são preferencialmente específicos para a exposição a químicos, enquanto 

biomarcadores de efeito normalmente são inespecíficos para o agente em questão e tem 

potencial maior em refletir exposições contínuas (Silins & Hogberg, 2011). 

Vários estudos de biomonitoramento utilizam o teste de micronúcleo em linfócitos 

binucleados ou em células da mucosa oral (Bolognesi et al., 2011), visto que o dano genético a 

nível cromossomal, por alteração no número ou na estrutura do cromossomo pode ser medido 

pela frequência de micronúcleos (Bolognesi, 2003), sendo este caracterizado como 

biomarcador de efeito.  O ensaio cometa é um biomarcador de exposição e também tem sido 

usado para o biomonitoramento de populações expostas a vários xenobióticos, detecta o dano 

revelando quebras simples e/ou duplas na fita de DNA, sítios álcali-lábeis e crosslinks. 

Enquanto que os polimorfismos genéticos, responsáveis pelas diferenças entre os indivíduos, 

são conhecidos como biomarcadores de suscetibilidade para mutações, câncer e outras 

doenças (Bolognesi, 2003). 

Diferenças individuais ou nas condições de exposição, ocupacional e ambiental, podem 

alterar o risco de intoxicação (Faria et al., 2001). Esta suscetibilidade individual, determinada 

pelo polimorfismo de diversos genes, é um dos fatores que determinam as diferenças 
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individuais e desempenham um papel importante na resposta à exposição aos pesticidas. 

Qualquer polimorfismo que afete o metabolismo do xenobiótico ou a resposta celular ao dano 

no DNA pode alterar a sensibilidade do indivíduo a carcinógenos (Norppa, 2004).  

Genes relacionados ao metabolismo de pesticidas, como o gene PON1, que codifica a 

enzima paraoxonase, e aos genes GSTM1, GSTP1 e GSTT1, responsáveis pela codificação 

das glutationas S-transferase (GST), ambas enzimas de metabolização, são estudados em 

trabalhos com populações expostas a pesticidas, a fim de avaliar sua influência na resposta à 

exposição sofrida. Estas enzimas reconhecem e convertem os xenobióticos a formas solúveis 

em água podendo ser eliminadas pelo organismo. A enzima PON1, é responsável pela 

detoxificação dos pesticidas organofosforados (Singh et al., 2011), já as GSTs são uma família 

de enzimas que catalisam a conjugação da glutationa com diferentes compostos eletrofílicos, o 

que facilita a remoção e protege a célula dos efeitos tóxicos dos xenobióticos (McIlwain et al., 

2006).  

Como os polimorfismos em genes de metabolização são considerados biomarcadores 

de suscetibilidade e são responsáveis pela modulação da resposta individual à exposição à 

xenobióticos, o presente estudo busca analisar a influência dos polimorfismos dos genes 

PON1(Q192R), GSTM1, GSTP1 e GSTT1 (I105V) em biomarcadores de exposição e efeito, 

teste cometa e teste de micronúcleo, respectivamente.  

 

Material e Métodos  

 

Amostra 

O estudo envolveu um total de 184 indivíduos entre homens e mulheres do município de 

Espumoso (28° 43′ 30″ S, 52° 51′ 0″ W), região norte do Estado do Rio Grande do Sul. Desses, 

87 são agricultores que durante o cultivo da soja ficam expostos aos pesticidas, e 97 são 

indivíduos que residem no território urbano da cidade e não são expostos aos pesticidas.  

As amostras de sangue periférico e da mucosa oral foram coletadas entre janeiro e fevereiro de 

2008 e entre junho e julho de 2009. Todos os indivíduos responderam a um Termo de 

Consentimento Informado e a um questionário recomendado pela Comissão Internacional de 

Proteção Ambiental contra mutagênicos e cancerígenos (Carrano & Natarajan, 1988), com o 
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objetivo de caracterizá-los quanto ao seu estilo de vida, idade, sexo, tempo de exposição, uso 

de equipamentos de proteção (EPIs), entre outros. O projeto que envolveu a coleta destas 

amostras foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e Animais da 

ULBRA.  

A extração de DNA a partir das amostras de sangue foi realizada entre abril e junho de 2011 

com a técnica desenvolvida por  Lahiri & Nurnberger, 1991. 

 

Detecção dos genótipos 

A genotipagem dos genes GSTT1 (cromossomo 22q11.23) e GSTM1 (cromossomo 1p13.3) foi 

realizada pela técnica de PCR multiplex, através de uma reação constituída por 100 ng de DNA 

genômico, 10 pmol de cada primer, 10 mM Tris HCl, 4.5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 0,8 µM dNTPs 

e 1U Taq DNA polimerase em um volume total de 50 µl. A amplificação iniciou com a 

desnaturação a  94°C por 5 min, seguidos por seis ciclos touchdown  (1 min - 94°C, 59°C - 

2min  e 1 min - 72°C) e 30 ciclos de 94°C por 1min, 55°C por 1min, 72°C por 1min e extensão 

final a 72°C por 5min. O produto da amplificação foi visualizado em gel de agarose 3% corado 

com brometo de etídeo, onde se pode observar a presença ou ausência dos fragmentos de 

GSTM1 (480pb) e GSTT1 (215pb), sendo que GSTP1 (176pb) foi usado como controle da 

reação.  

Para a genotipagem do gene GSTP1 (cromossomo 11q13), onde foi analisado o polimorfismo 

I105V a reação de PCR envolveu 100ng de DNA genômico, 10 mM Tris HCl, 50 mM KCl, 2 mM 

MgCl2, 0.4 µM de dNTPs, 1U de Taq DNA polimerase e 10pmol  de cada primer,  em um 

volume total de 25µl. A amplificação ocorreu a partir de desnaturação inicial a 94°C por 5min 

seguida por 35 ciclos de 94°C-30 seg, 60°C-30 seg, 72°C-30 seg e extensão final a 72°C por 

5min. A clivagem foi realizada com 1U da enzima BsmaI e 5 µl do produto do PCR, a 

visualização dos fragmentos foi em gel de poliacrilamida 8%, onde pode-se observar os 

fragmentos de 176pb referentes à isoleucina e os fragmentos de clivados de 91 e 85pb de 

valina.  

Os genótipos do polimorfismo (Q192R) do gene PON1 (cromossomo 7q21.3) foram 

determinados pela técnica de PCR/RFLP (Polymerase Chain Reaction/Restriction Fragment 

Length Polymorphism). Sendo que a reação foi composta por 100ng de DNA genômico, 10mM 
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Tris HCl, 50 mM KCl, 1 mM MgCl2, 0.8 µM de dNTPs, 1U de Taq DNA polimerase e 10pmol  

de cada primer, em um volume total de 25µl. A amplificação envolveu desnaturação inicial a 

95°C por 5min seguida por 34 ciclos de 95°C-1min, 60°C-30seg, 72°C-1min e a extensão final 

a 72°C por 5min. Para reação de clivagem foram usados 5 µl do produto do PCR e 1U da 

enzima AlwI, a visualização foi em gel de agarose 3% corado com brometo de etídeo. Pode-se 

observar os alelos pelos respectivos tamanhos, 99pb para glutamina (não clivado) e 

fragmentos de 66 e 33pb para arginina.  

 

Análise dos biomarcadores de exposição (ensaio cometa) e de efeito (teste de micronúcleo) 

O teste de micronúcleos (MN) e o ensaio cometa já haviam sido previamente realizados em 

trabalhos anteriores feitos pelo grupo de pesquisa. 

O ensaio cometa foi realizado conforme descrito por Singh et al. (1988) e modificado por Silva 

et al. (2000). As lâminas foram recobertas com agarose e 5 µL de células sanguíneas foram 

embebidas em 95 µL de agarose com baixo ponto de fusão, após a solidificação da mistura as 

lâminas foram mantidas em tampão de lise (2,5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris, pH 10,0-

10,5) contendo 1% (v/v) de Triton X-100 e 10% (v/v) de dimetilsulfóxido (DMSO) por no mínimo 

1h e no máximo 7 dias. Após a lise as lâminas foram colocadas na cubeta de eletroforese 

horizontal, sendo cobertas por solução tampão alcalina (300 mM NaOH e 1 mM EDTA, pH>13) 

recém preparado, onde permaneceram por 20 minutos. Após este período, o DNA foi 

submetido à eletroforese por 20 minutos a 25 volts (0,90 V/cm) e 300 mA. As lâminas então 

foram neutralizadas com solução tampão 0,4M Tris (pH 7,5) e coradas com nitrato de prata. 

Foram avaliadas 100 células por indivíduo de forma aleatória (50 células de cada uma das 

lâminas em duplicata) com microscópio óptico sob aumento de 40X. Dois parâmetros foram 

considerados: índice de dano (ID), no qual cada célula foi designada entre 5 diferentes classes 

conforme o tamanho da cauda em relação à cabeça (0 = sem lesão a 4 = lesão máxima), 

sendo que este índice pode variar de zero (100 células x classe 0) a 400 (100 x classe 4); e 

freqüência de dano (FD), que corresponde a porcentagem de células com dano. 

Para realização do teste de micronúcleo, células da mucosa oral foram coletadas por raspagem 

na parte interna da bochecha (lado direito e lado esquerdo) com o auxílio de uma escova de 

coleta de tecido cervical e condicionadas em tubos para centrifugação tipo falcon com 40 mL 
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de solução tampão fosfato, pH 6,8 e mantidas sob refrigeração para transporte. As amostras 

foram centrifugadas por 10 minutos a 1.000 rpm e o sedimento obtido (0,5 mL) recebeu 8 mL 

de ácido acético e metanol 3:1, processo realizado por mais duas vezes para obtenção de 0,3 

mL de solução final. Após, o sedimento foi fixado em uma lâmina, e estas foram reservadas por 

um período correspondente a uma noite. As lâminas foram submersas em HCL (1 N), coradas 

com uma mistura de 70 mL de Giemsa e 30 mL de tampão fosfato (pH 5,8) por 5 minutos, 

secas a temperatura ambiente. As lâminas coradas foram avaliadas por microscopia óptica e a 

contagem celular foi realizada em 2.000 células por indivíduo (lâminas em duplicata). 

 

Análise estatística 

A comparação entre frequência genotípica e alélica dos grupos de indivíduos expostos e não 

expostos foi calculada com o teste de Fisher. Para verificar se a distribuição genotípica estava 

em equilíbrio de Hardy–Weinberg foi utilizado o teste χ2. A análise da distribuição normal das 

variáveis foi realizada pelo teste Kolmogorov–Smirnov. Para a análise da freqüência de 

micronúcleo, índice de dano e frequência de dano foi utilizado o teste não-paramétrico Mann–

Whitney U. Na análise da influência dos genótipos nos resultados dos testes biomarcadores foi 

utilizado o teste t de Student. Todas as análises foram realizadas com o programa estatístico 

SPSS 15.0.  

 

Resultados  

 

A caracterização da população estudada é especificada na Tabela 1. As freqüências 

genotípicas e alélicas dos genes GSTM1, GST1, GSTP1 e PON1 dos indivíduos expostos e 

não-expostos são mostradas na Tabela 2, ambas não diferem entre os dois grupos em todos 

os polimorfismos avaliados. Em relação à população total estudada, as freqüências alélicas 

foram PON1 192Gln: 0,793; PON1 192Arg: 0,207; GSTP1 105Ile: 0,667 e GSTP1 105Val: 

0,333. A distribuição de todos os genótipos nos dois grupos estudados encontra-se em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

A Tabela 3 mostra os resultados dos testes de exposição (ensaio cometa) e de efeito 

(teste de micronúcleo) nos grupos de indivíduos expostos e não expostos. Foi encontrado 

 9



aumento significativo da freqüência de dano (FD), do índice de dano (ID) e do número de 

micronúcleos no grupo exposto em relação ao não exposto (teste de Mann–Whitney U, 

P<0,01).  

A Tabela 4 mostra o efeito dos polimorfimos nos diferentes biomarcadores (MN, ID e 

FD) nos indivíduos expostos e não-expostos, como poucos indivíduos apresentaram o genótipo 

homozigoto mutante nos genes PON1 e GSTP1 eles foram unidos aos heterozigotos na 

análise estatística. Em ambos os grupos não houve diferença significante dos genótipos dos 

genes trabalhados nos resultados dos biomarcadores, embora tenha sido observada uma 

tendência de aumento na freqüência de micronúcleos nos indivíduos do grupo exposto com 

genótipo PON1 Gln/Gln em comparação com os indivíduos PON1 Arg/- (Teste t de Estudent - 

P=0,076). 

 

Discussão 

 

Pesticidas são usados intensivamente em todo o mundo, sendo que possíveis abusos 

ou mau uso podem levar a níveis significantes de exposição, particularmente entre indivíduos 

expostos ocupacionalmente (da Silva et al., 2008). Além do problema dessa exposição direta 

aos pesticidas ou à mistura deles, ocorre ainda exposição indireta, pelo contato com os 

resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos, água e solo. Muitos pesticidas classificados 

como prováveis agentes carcinogênicos pelas Agências Internacionais são banidos ou têm o 

uso restrito em alguns países, apesar disso, devido sua bioacumulação, persistem nos 

ecossistemas e são dispersos no ambiente (Bolognesi et al., 2011). Por esses motivos os 

pesticidas são considerados potencias genotóxicos e como tal, um risco primário para efeitos 

de longo prazo, como os carcinogênicos, reprodutivos e de desenvolvimento de doenças 

degenerativas (Bolognesi et al., 2011).    

O teste de micronúcleo em células da mucosa oral, utilizado neste trabalho para 

identificar se a exposição aos pesticidas sofridas pelos sojicultores está levando a um aumento 

no dano ao DNA, é um método reconhecido por sua sensibilidade de monitorar danos 

genéticos em populações humanas ocupacionalmente expostas (Majer et al., 2001).  
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Os micronúcleos em células da mucosa oral, formados durante a mitose das camadas 

basais do epitélio, são fragmentos extracromossomais de DNA que resultam de fragmentos de 

cromossomos ou de cromossomos inteiros que não foram incluídos ao núcleo principal das 

células filhas. Assim, a formação de micronúcleos é induzida por substâncias que causam 

quebra nos cromossomos (clastogênicas) e por substâncias que afetam a formação do fuso 

mitótico (aneugênicas) (Majer et al., 2001). 

O ensaio cometa (SCGE assay - single cell gel electrophoresis assay) tem sido cada 

vez mais usado em estudos de biomonitoramento de populações por ser um teste fácil, rápido 

e sensível o bastante para detectar baixos níveis de danos ao DNA (Faust, 2004). O ensaio 

cometa alcalino, utilizado neste estudo, detecta uma mistura de lesões no DNA como quebras 

de fita duplas e simples, sítios apurínicos/apirimídicos - AP e quebras associadas à replicação 

(Dusinska & Collins, 2008). 

Neste estudo observou-se que a exposição aos agrotóxicos aos quais os sojicultores 

estão expostos levou ao aumento no dano ao DNA. Este aumento foi detectado pelo ensaio 

cometa, o qual demonstrou ID e FD significativamente maiores no grupo exposto em relação 

ao não exposto, e também pelo teste de micronúcleo, que demonstrou aumento significativo de 

células com micronúcleos no grupo de indivíduos expostos aos pesticidas. Assim, pode-se 

dizer que devido à exposição ocupacional esses agricultores sofrem efeito genotóxico e 

mutagênico. 

Os sojicultores avaliados estão envolvidos tanto na preparação da mistura de 

pesticidas utilizados na lavoura quanto na sua aplicação, a qual é realizada com tratores e 

bombas manuais. Bolognesi (2003) relata que pessoas envolvidas na preparação e aplicação 

através da pulverização de pesticidas são o grupo que mais sofre exposição devido à formação 

de aerossóis, que são constantemente inalados. Pelo fato de as células da mucosa oral estar 

em contato direto com o xenobiótico esse efeito pode ser percebido pelo teste de micronucleo, 

o qual apresentou uma freqüência maior de micronúcleos no grupo exposto em relação ao não 

exposto. Resultados que concordam com os nossos foram encontrados por Bortoli et al. (2009) 

na análise do dano ao DNA de sojicultores de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul, pelo 

teste de micronúcleo também em mucosa oral.  
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O ensaio cometa em sangue periférico mostra que a exposição ocupacional induziu ao 

aumento do dano ao DNA não só em células diretamente expostas, o que reforça a evidência 

do dano devido à exposição. Vários trabalhos utilizam células sanguíneas porque elas circulam 

pelo corpo, e seu estado celular, nuclear e metabólico reflete a extensão total da exposição 

(Valverde & Rojas, 2009). 

Muitos estudos têm sugerido que os polimorfismos genéticos podem afetar o nível do 

dano genético associado com a exposição ocupacional a agentes genotóxicos (Iarmarcovai, 

2008). A determinação dos polimorfismos esta se tornando um aspecto importante que pode 

aumentar a sensibilidade e a especificidade dos ensaios e de grupos sensíveis (Norppa, 1997). 

Vários polimorfismos de enzimas que metabolizam xenobióticos têm sido identificados por 

afetar os resultados de biomarcadores citogenéticos (Norppa, 2004), já que são capazes de 

ativar ou inativar compostos potencialmente genotóxicos e carcinogênicos. A ativação 

metabólica e inativação de agentes genotóxicos ocorrem por enzimas de metabolização de 

Fase I e Fase II envolvendo múltiplas interações (Heuser et al., 2007). 

A super família da Glutationa S-transferase está envolvida na Fase II do metabolismo, 

transformando intermediários reativos em metabólitos menos reativos para facilitar a excreção 

(Kirsch-Volders, 2006) através da conjugação dessas moléculas com a glutationa, o que as 

torna menos tóxicas (Idle, 1991). As GSTs possuem um importante papel, fornecendo proteção 

contra compostos eletrofílicos e produtos do estresse oxidativo, sugerindo que estas enzimas 

fazem parte de um mecanismo de resposta adaptativa aos danos causados por compostos 

químicos (Hayes, 1995).   

GST M1 (mu), T1 (theta) e P1 (Pi) são importantes enzimas GSTs envolvidas no 

metabolismo de muitos compostos endógenos e exógenos (Singh et al., 2011). Polimorfismos 

em GSTM1 e GSTT1 conferem ao gene deleções que resultam em alelos nulos, indivíduos 

homozigotos para essa deleção não possuem atividade enzimática (Wu, 1997). Portanto o 

genótipo nulo é relacionado com aumento no risco de malignidades como uma conseqüência 

da menor capacidade de detoxificar possíveis carcinógenos (McIlwain, 2006).  

As variantes do gene GSTP1 também resultam em variação na atividade enzimática 

embora os resultados de estudos sejam contraditórios. Segundo Watson et al. (1998) a 

substituição Ile105Val resulta em uma substancial redução na atividade catalítica e diminui a 
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capacidade de detoxificação em indivíduos Val105 quando comparados aos que possuem 

Ile105, já Hu et al. (1997) e Sundberg et al. (1998) verificaram resultados contrários. Estudos 

mais recentes mostram aumento no dano ao DNA em indivíduos que possuem o genótipo 

GSTP1 Ile/Ile quando comparado com GSTP1 Ile/Val e Val/Val (Liu et al., 2006; Wong et al., 

2008; Singh et al., 2011). 

Em nosso trabalho não foram encontradas diferenças de dano ao DNA de acordo com 

os genótipos de GSTT1, GSTM1 e GSTP1 nos dois grupos estudados. Em outros trabalhos 

também não foi observada o efeito dos polimorfismos genéticos dos GSTs nos biomarcadores 

avaliados (van Delft et al., 2001; Vilarini et al., 2008; da Silva et al., 2008). Segundo 

Iarmarcovai (2005) uma interação positiva entre a exposição a um agente genotóxico e 

determinados genótipos pode ser informativa, mas uma associação nula não descarta essa 

interação. No caso do nosso estudo, o tamanho amostral pode ter prejudicado a visualização 

dessa associação por ter reduzido o poder estatístico das análises.    

  O outro polimorfismo analisado nesse estudo foi o do gene PON1, o qual foi 

primeiramente descrito pela sua capacidade de hidrolisar organofosforados e pesticidas 

(Précourt et al., 2011). Polimorfismos do gene PON1 determinam o nível de atividade 

enzimática variando a sensibilidade à intoxicação por pesticidas (Humbert et al., 1993). Singh 

et al. 2011 relatam uma associação entre o genótipo PON1 Gln/Gln com o aumento no risco de 

dano ao DNA em trabalhadores expostos ocupacionalmente a organofosforados, já que o alelo 

Gln192 resulta em menor atividade da enzima paraoxonase, o que torna os indivíduos 

portadores desse genótipo mais suscetíveis aos efeitos tóxicos dos organofosforados.  

 No presente trabalho não foi visualizado um resultado significante que relacione 

determinado polimorfismo do gene PON1 com aumento ou diminuição no dano ao DNA, mas 

foi observada uma tendência no aumento do número de micronúcleos nos indivíduos expostos 

Gln/Gln em relação aos Arg/- (P = 0,076), o que concorda com resultados de da Silva et al. 

(2008), que encontrou resultados significantes mostrando um aumento na frequência de 

micronúcleos em indivíduos PON1 Gln/Gln comparados aos PON1 Arg/-, em um estudo que 

envolveu viticultores do Rio Grande do Sul. A falta de significância estatística, apesar da 

tendência de proteção do alelo PON1 Arg observada em nosso estudo, pode ser explicada pela 

amostra limitada. 
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 Já está bem estabelecido que a distribuição polimórfica das enzimas metabolizadoras 

nas diferentes populações influencia na susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças 

ambientais, sendo de grande importância o conhecimento da freqüência destes genes nas 

diferentes etnias, visando gerar uma forma efetiva de prevenção (Au et al., 1999). Na 

população estudada, o alelo variante mostrou-se menos freqüente nos indivíduos expostos e 

não expostos tanto para o gene PON1 como para GSTP1. As freqüências alélicas e 

genotípicas de PON1 observadas neste trabalho assemelham-se às encontradas por Rohr et 

al. (2011), que analisou viticultores de Caxias do Sul, região nordeste do estado.  As 

freqüências genotípicas do gene GSTP1 assemelham-se as encontradas por Rossini et al. 

(2002) em uma amostra do Rio de Janeiro. 

 Conclui-se com os resultados positivos dos testes biomarcadores, de efeito e 

exposição, que os sojicultores estão sofrendo efeitos danosos devido à exposição aos 

pesticidas. Como o Brasil é um país com forte cultura de utilização de agrotóxicos essas 

evidências de toxicidade indicam a necessidade de uma reeducação na utilização dos 

pesticidas, assim com a necessidade de uso dos equipamentos de proteção individual para que 

os potenciais riscos à saúde possam ser diminuídos. A influência dos genes de metabolização 

estudados no dano ao DNA não pode ser observada nesse estudo, embora tenha sido 

percebida uma tendência nos polimorfismos do gene PON1 na modulação da freqüência de 

MN nos indivíduos expostos.      
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Tabelas 
 
 

Tabela 1: Características dos indivíduos avaliados pelo teste de micronúcleos e 
pelo ensaio cometa. 
  Não expostos  Expostos 
No de indivíduos  89 77 
Idade a 43,94 ± 13,87 47,71 ± 9,99 
Gênero 32 homens, 57 mulheres 68 homens, 9 mulheres 
a média de anos ± desvio padrão.   

 
 
 

Tabela 2: Frequências genotípicas e alélicas (em negrito) dos genes PON1, 
GSTP1, GSTT1 e GSTM1 nos indivíduos expostos e não expostos. 
    Não expostos (%) Expostos (%) pa

PON1 Gln/Gln 58 (62) 64 (74)  
 Arg/Gln 29 (31) 14 (16)  
 Arg/Arg 7 (7) 9 (10)  
 PON1 192Arg 0,28 0,18 0,137 
GSTP1 Ile/Ile 36 (38) 38 (45)  
 Val/Ile 47 (51) 41 (49)  
 Val/Val 10 (11) 5 (6)  
 GSTP1 105Val 0,36 0,3 0,366 
GSTT1 nulo 17 (18) 14 (18)  
 não-nulo 75 (82) 64 (82)  
GSTM1 nulo 53 (58) 44 (57)  
 não-nulo 39 (42) 33 (43)  
pa - valor calculado pelo teste de Fisher.   
 
 
 
 
Tabela 3: Valores obtidos pelos biomarcadores de exposição e de efeito nos 
indivíduos expostos e não expostos - média ± desvio padrão (número de 
indivíduos).   

  Não exposto  Exposto 
Índice de dano (ID) 11.62 ± 11,28 (89) 38,97 ± 20,0 (72)* 
Frequência de dano (FD) 7,74 ± 7,32 (89) 23,46 ± 9,54 (72)* 
Frequência de micronúcleo (MN) 0,92 ± 1,17 (87) 3,1 ± 2,44 (77)* 

* Significante em relação ao grupo não exposto. P<0,01 Mann–Whitney U. 
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Tabela 4: Efeito dos genótipos nos biomarcadores avaliados em indivíduos 
expostos e não expostos.  
   Genótipos Não expostos Expostos 
  MN (2000 células/indivíduo)  

PON1 Gln/Gln 1,04 ± 1,23 (51) 3,38 ± 2,44 (58) 
 Arg/- 0,71 ± 1,07 (35) 2,26 ± 2,26 (19) 

GSTP1 Ile/Ile 0,74 ± 0,99 (31) 3,52 ± 2,63 (33) 
 Val/- 0,93 ± 1,15 (54) 2,83 ± 2,31 (41) 

GSTT1 nulo 0,56 ± 1,03 (16) 3,15 ± 1,62 (13) 
 não-nulo 0,96 ± 1,18 (69) 3,13 ± 2,62 (61) 

GSTM1 nulo 0,71 ± 1,13 (49) 3,22 ± 2,45 (41) 
 não-nulo 1,11 ± 1,16 (36) 2,84 ± 2,31 (32) 
  ID (100 células/indivíduo)  

PON1 Gln/Gln 12,98 ± 12,09 (55) 39,23 ± 20,28 (52) 
 Arg/- 9,25 ± 9,48 (32) 38,30 ± 19,76 (20) 

GSTP1 Ile/Ile 11,65 ± 10,70 (34) 37,29 ± 15,35 (31) 
 Val/- 11,42 ± 11,81 (52) 40,48 ± 23,26 (40) 

GSTT1 nulo 10,44 ± 12,84 (16) 46,77 ± 22,96 (13) 
 não-nulo 11,58 ± 11,00 (69) 36,37 ± 17,69 (52) 

GSTM1 nulo 10,93 ± 11,42 (51) 38,38 ± 21,62 (37) 
 não-nulo 11,03 ± 11,23 (34) 38,54 ± 15,61 (28) 
  FD (100 células/indivíduo)  

PON1 Gln/Gln 8,56 ± 7,94 (55) 23,81 ± 9,79 (52) 
 Arg/- 6,41 ± 6,11 (32) 22,55 ± 9,04 (20) 

GSTP1 Ile/Ile 7,88 ± 6,74 (34) 22,71 ± 7,39 (31) 
 Val/- 7,58 ± 7,82 (52) 24,15 ± 11,06 (40) 

GSTT1 nulo 7,38 ± 8,39 (16) 27,23 ± 11,73 (13) 
 não-nulo 7,65 ± 7,16 (69) 22,62 ± 8,71 (52) 

GSTM1 nulo 7,78 ± 7,75 (51) 23,03 ± 11,47 (37) 
 não-nulo 7,32 ± 6,82 (34) 24,21 ± 8,09 (28) 

Teste t de Student - média ± desvio padrão (número de indivíduos). 
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