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Os medicamentos veterinários (MVs) fazem parte dos grupos dos contaminantes 
emergentes, uma vez que não possuem legislação quanto à presença destes 
contaminantes em matrizes ambientais como água, solo e sedimento. Os MVs podem 
ser eliminados por vias de excreção (fezes e urina) de animais, descarte inadequado 
de embalagens, aplicações de estrume em terras agrícolas e acesso dos animais aos 
recursos hídricos. No solo os MVs podem sofrer processos de sorção, lixiviação, 
escoamento superficiais, resultando na contaminação do mesmo e dos recursos 
hídricos. O presente trabalho propõe avaliar a fitotoxicidade do albendazol (ABZ) e 
seu metabólito sulfóxido de albendazol (ABZSO) em sementes de feijão e alface. Foi 
testado cinco concentrações de 0; 0,12; 12; 120 e 600 mg L-1 de ABZ seguido de 
um controle positivo contendo somente os solventes (acetonitrila-ACN e 
dimetilsulfóxido-DMSO) utilizados no preparo das soluções dos fármacos nas 
mesmas proporções (ACN: DMSO 90:10 v:v) com quatro repetições cada um. 
Placas de Petri foram recobertas com papel de filtro quantitativo embebidos com 
5,0 mL de solução contendo ambos os fármacos. As placas foram mantidas em 
estufa tipo BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) por 24h para evaporação do 
solvente. Após este período 25 sementes de alface e de feijão foram adicionadas 
separadamente, em um total de 100 sementes por tratamento sendo cobertas 
com folha de papel filtro. As placas foram mantidas no escuro à temperatura 25 ± 
4 °C. As sementes foram analisadas quanto à germinação e o crescimento 
radícula (cm) por análise qualitativa com auxílio de uma lupa (ZEISS Stemi 305) 
utilizando uma régua. Para as sementes de alface foi verificada uma influência 
maior dos fármacos em relação ao feijão, reduzindo drasticamente a germinação. 
Observa-se também a influência dos fármacos na protrusão e alongamento da 
radícula das sementes à medida que se aumenta a concentração dos 
medicamentos. A germinação das sementes de alface foi afetada pela presença 
dos fármacos semelhante a presença somente do solvente. A avaliação de 
fitotoxicidade em sementes de alface e feijão indicou que a presença dos 
fármacos influenciou no percentual de germinação das sementes assim como no 
comprimento da radícula. 
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