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RESUMO 
 

 

Regent®800WG é um inseticida do grupo fenilpirazol, cujo componente ativo é o 
fipronil. Trata-se de um dos principais praguicidas utilizados no cultivo da cana-de-
açúcar na região de São José do Rio Preto, e seu amplo uso está relacionado à sua 
capacidade de eliminar inclusive pragas resistentes a organofosforados e piretróides. 
Porém são pouco conhecidos os efeitos tóxicos do Regent®800WG sobre organismos 
não-alvo, tais como girinos de anfíbios anuros. É possível que esse composto apresente 
grande toxicidade para esses organismos, uma vez que o mesmo pode ser carreado para 
o compartimento aquático durante os períodos de chuva, coincidente com a época de 
reprodução dos anfíbios e ocorrência de girinos no ambiente aquático. Sendo assim, o 
Regent®800WG pode estar dentre os fatores responsáveis pelo declínio das populações 
de anfíbios anuros na região Noroeste de São Paulo, devido a seu intenso uso. Esse 
estudo visou testar a toxicidade aguda do Regent®800WG (fipronil) em girinos em 
diferentes estágios de desenvolvimento a fim de se estabelecer a CL50 (96h) para esses 
organismos, e verificar o efeito de concentrações subletais do mesmo no 
desenvolvimento e em alguns sistemas bioquímicos dos girinos, tais como sistemas de 
defesa antioxidantes e atividade de esterases. Testes prévios foram realizados com 
compostos modelo (cobre II e benzo[a]pireno) para avaliar a presença e capacidade de 
resposta dos parâmetros enzimáticos e mostraram-se promissores, as enzimas catalase 
(CAT), glutationa redutase (GR), glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) e 
glutationa-S-transferase (GST) foram consideradas potenciais biomarcadores de 
contaminação em girinos, enquanto a etoxiresorufina-O-deetilase (EROD) mostrou 
baixa atividade e, portanto foi eliminada da lista de biomarcadores nas exposições 
posteriores. Com exceção das esterases e da G6PDH, todos os outros parâmetros 
responderam em alguns grupos a exposição ao Regent®800WG, podendo ser 
considerados potenciais biomarcadores de contaminação para esse organismo. Durante 
o teste de toxicidade aguda os girinos demonstraram grande resistência, e o composto 
não foi letal nem mesmo em concentrações relativamente altas. Por fim, foi comprovada 
a influência e impacto do Regent®800WG no metabolismo dos girinos. 

 

Palavras-chave: Praguicida. Regent®800WG. Fipronil. Girinos. Biomarcadores de 

contaminação. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

One of the main pesticides used in the cultivation of sugar cane in the region of São 
José do Rio Preto is the Regent®800WG, whose main active compound is fipronil. 
Fipronil is a potent insecticide that eliminates pests including organophosphate and 
pyrethroid-resistant insects. The toxic effects of fipronil on non-target organisms such 
as tadpoles of frogs are little know. It is possible that this compound carries a high 
toxicity for these organisms, since the fipronil can be incorporated into aquatic 
environments during the rainy season, coinciding with the time of amphibian’s 
reproduction and occurrence of tadpoles in aquatic environment in our region. Thus the 
pesticide could be contributing to the decline of amphibians in the Northwest region of 
São Paulo, due to its wide use. This study aimed to test the acute toxicity of 
Regent®800WG in tadpoles at different stages of development in order to establish the 
LC50 (96h) for these organisms as well as the effect of sub lethal concentrations on the 
development and on some biochemical system on tadpoles, such as antioxidant defense 
systems, esterase activity and lipid peroxidation. Previous tests with model toxic 
compounds (copper and benzo[a]pyrene) were done, and catalase (CAT), glutathione 
reductase (GR), glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) and glutathione-S-
transferase (GST) responded, being considered potential biomarkers of contamination in 
tadpoles. The ethoxyresorufin-O-deetilase (EROD) showed low activity and was 
therefore eliminated from the list of biomarkers in subsequent exposures. With the 
exception of esterases and G6PDH, all other parameters in some groups responded to 
exposure to Regent®800WG, and may be considered as potential biomarkers of 
contamination in these organisms. During the acute toxicity test tadpoles showed to be 
very resistant and the compound was not lethal even in relatively high concentrations. 
Finally, it has been proven the influence of Regent®800WG on the tadpole’s 
metabolism. 
 

Keywords: Pesticide. Regent®800WG. Fipronil. Tadpoles. Contamination biomarkes. 
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1.1 Poluição aquática 

 

Ao longo dos anos, principalmente graças à evolução industrial e tecnológica, tem 

ocorrido um aumento na produção de compostos químicos. Anualmente cerca de mil a duas 

mil novas substâncias químicas são produzidas unindo-se as já existentes (MOZETO; 

ZAGATTO, 2006). O fator preocupante que advém dessa superprodução é a constante 

inserção de compostos químicos acidental ou propositalmente nos compartimentos 

ambientais, gerando efeitos negativos sobre o equilíbrio natural dos ecossistemas, uma vez 

que grande parte desses compostos é considerada tóxica para os organismos (MANN et al., 

2009) 

Diversas classes de compostos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, metais, 

os chamados “compostos emergentes”, agrotóxicos e fertilizantes, dentre outros, atingem o 

compartimento aquático através de variadas fontes de emissão, como drenagem agrícola, 

lançamento de esgoto doméstico em rios e mares, efluentes industriais, entre outras, causando 

danos ao ecossistema (RASHED, 2001) 

 

1.2 Pesticidas no compartimento aquático 

 

O atual modelo de produção agrícola utiliza como ferramenta os praguicidas de forma 

indiscriminada visando à prevenção e o combate de pragas que agem como fator limitante da 

produção, uma vez que essa necessita suprir com qualidade as necessidades da população que 

se encontra em constante crescimento. O uso de praguicidas contribui significativamente para 

o aumento da produção, mas em contrapartida acarreta uma série de problemas, dentre eles a 

contaminação dos compartimentos ambientais (solo, ar, água e sedimento), a intoxicação de 

organismos não-alvo, efeitos adversos que dificilmente são detectados em curto prazo, 

bioacumulação, e em alguns casos biomagnificação (HILL, 1995; EDWARDS, 1993).  

Cada vez mais as atividades agrícolas são reconhecidas como causadoras de impactos 

e alterações ambientais, sendo os resíduos de agrotóxicos e fertilizantes os principais 

contaminantes, e o uso de praguicidas na agricultura uma das principais causas de 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas (MORON et al., 2006). Quando aplicados 

1 Introdução
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sobre os campos de cultivo, os praguicidas podem atingir os corpos d’água indiretamente, 

através da percolação no solo chegando aos aquíferos, através de volatilização dos compostos 

aplicados e pela formação de poeira no solo contaminado e/ou da pulverização de praguicidas 

que podem ser transportados por correntes aéreas e se depositarem no solo ou na água, ou 

ainda diretamente através dos sistemas de irrigação ou lixiviação (COOPER, 1993). 

Atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de exportação de 

produtos agrícolas sendo os primeiros lugares ocupados pelos Estados Unidos da América e a 

União Européia. Além disso, o Brasil também ocupa a liderança na produção de açúcar, café 

em grão e suco de laranja, e a segunda posição na produção de soja, tabaco e etanol. No Brasil 

o agronegócio, que inclui toda a cadeia produtiva, do campo ao consumidor, é responsável por 

25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e um terço dos empregos, sendo assim 

considerado um dos motores da economia (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2010). 

Devido à grande importância econômica que a agricultura ocupa no país e no mercado 

mundial (exportação), e a localização em uma região tropical, onde o número de pragas é 

maior, o uso e produção de defensivos agrícolas tornaram-se ferramenta indispensável. Tal 

situação tem como consequência um grande aumento no consumo desses defensivos, 

ultrapassando a marca de um milhão de toneladas, equivalente a utilização de 22,3 quilos de 

defensivos por hectare na safra de 2009/ 2010, segundo dados do Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag) (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; 

SINDAG, 2010). Dentre esses praguicidas, destacam-se os herbicidas, inseticidas e acaricidas, 

os quais são responsáveis por 80% dos produtos agrícolas comercializados no país. Dentro 

desse contexto, está inserido o fipronil, composto ativo utilizado em diversas formulações no 

Brasil, inclusive na fabricação do praguicida Regent®800WG.  

 

1.3 Fipronil – Aplicações e mecanismo de ação 

 

O fipronil é um inseticida do grupo fenilpirazol, sendo (5-amino-1-[2,6-dicloro-

4(trifluormetil) fenil]-4-[(trifluorometil) sulfinil]-1H-pirazol-3-carbonitrila) seu nome químico 

de acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Ele foi 

desenvolvido pela empresa Rhône- Poulenc Agro em 1987 e utilizado pela primeira vez em 

1993 (BOBÉ et al., 1998a). 

Trata-se de um composto não iônico (PIASAROLO, 2008) utilizado como 

antiparasitário em animais domésticos, no controle de carrapatos e pulgas, e também em 

ambientes domésticos em forma de isca, para controle de formigas, baratas e cupins (KIDD; 
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JAMES, 1991). Atualmente é registrado no Brasil para o controle de cupins, besouros, 

lagartas e brocas nas culturas de algodão, batata, cana-de-açúcar, milho e soja (AGROFIT, 

2007). 

Seu uso frequente deve-se a sua excelente eficácia no controle e prevenção de insetos, 

inclusive os resistentes aos inseticidas organofosforados, carbamatos e piretróides.  A 

degradação do fipronil dá-se através da fotólise, hidrólise, ou processos de oxigenação e 

redução, e os principais produtos gerados são fipronil sulfona e o desulfinil fipronil (Figura 

1), que segundo estudos também possuem alta atividade inseticida (LU et al., 2010), e que 

podem também ser mais perigosos ao ambiente que o composto original. (PERET et al., 

2010) 

 

 
Figura 1– Estrutura do fipronil e seus principais metabólitos. 

 

O fipronil atua diretamente no sistema nervoso central dos insetos, inibindo a 

passagem do impulso nervoso normal por competição com o neurotransmissor ácido gama 

aminobutírico (GABA). A porta de entrada dos canais de cloreto dos neurônios é bloqueada, 

impedindo a passagem do impulso nervoso normal, gerando assim atividade neural excessiva, 

(KIDD; JAMES, 1991) paralisia, e consequentemente a morte do inseto (Figura 2) (BOBÉ et 

al., 1998a). 

O GABA é o neurotransmissor inibitório mais importante no sistema nervoso central, 

sendo cerca de 30% das sinapses GABAérgicas. O complexo de receptores do GABA é 

composto por diversas subunidades que formam um canal iônico que contém o sítio de 

reconhecimento para o GABA e substâncias antagonistas e agonistas (MOHLER et al., 2004). 
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Figura 2 – A: Interação entre o neurotransmissor inibitório GABA e o sítio receptor GABAA promovendo a 

abertura dos canais de cloreto e transmissão normal do impulso nervoso. B: Fipronil causando inibição do impulso nervoso 
normal por competição com o GABA pela ligação com os sítios receptores, resultando no bloqueio dos canais de cloreto, e 
impedimento da transmissão normal do impulso nervoso. Fonte: Imagem retirada da internet 
(http://www.ff.up.pt/toxicologia/monografias/ano0910/propofol/farmacologia.html) e modificada com base no texto de 
KIDD; JAMES, 1991. 

 

Devido ao intenso uso do Regent®800WG (uma das formulações comerciais do 

fipronil, composta 80% de fipronil e 20% de ingredientes inertes) nas culturas de cana-de-

açúcar, esperam-se resíduos do mesmo na rede hidrográfica das áreas próximas as aplicações 

por meio de escorrimento ou lixiviação. Os efeitos desse composto no compartimento 

aquático e sua toxicidade para os organismos residentes na área contaminada são pouco 

conhecidos. 

 

1.4 Biomarcadores de contaminação 

 

A fim de estudar o nível de contaminação aquática, diferentes estratégias podem ser 

adotadas, como por exemplo, análises químicas e identificação dos poluentes presentes na 

água, sedimentos e organismos. Uma estratégia muito útil é a análise de biomarcadores de 

contaminação, ou seja, o estudo de alterações biológicas a nível molecular, celular ou 

fisiológico em organismos que residem em áreas com suspeitas de contaminação, e que 

expressam a exposição e os efeitos tóxicos causados pelos poluentes presentes no ambiente 

(WALKER, 1996). 

Dentre os sistemas bioquímicos mais recomendados como biomarcadores de 

contaminação ambiental, destacam-se aqueles que levam os organismos a uma situação de 

estresse oxidativo, uma vez que a biotransformação de xenobióticos é tipicamente 

acompanhada de uma superprodução de espécies reativas de oxigênio (ERO), tais como o 
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radical ânion superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxil (•OH) 

(LÓPEZ-BAREA; PUEYO, 1998; LÓPEZ-BAREA, 2000). 

Durante a biotransformação de xenobióticos, ERO são formadas principalmente como 

subprodutos da ação do complexo multienzimático P450, de diversas monooxigenases e de 

reações ciclo-redox (LEMAIRE; LIVENGSTONE, 1993; SOLÉ et al., 1995; BURGEOT et 

al., 1996). Uma vez formadas, elas podem reagir com diferentes alvos celulares levando à 

formação de lesões oxidativas às macromoléculas, tais como proteínas, DNA e membranas 

(RODRÍGUEZ-ARIZA et al., 1993; ALMEIDA et al., 2003). 

Para proteger contra os efeitos deletérios das ERO, as células possuem sistemas de 

defesa antioxidantes tais como as enzimas superóxido dismutase (SOD) que reduz o O2
•-a 

H2O2 e oxigênio molecular, e as enzimas catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) que 

detoxificam H2O2 e peróxidos orgânicos (ALMEIDA et al., 2006). Produtos lipofílicos da 

biotransformação de certos xenobióticos podem ainda ser conjugados com a glutationa 

reduzida (GSH) pela enzima glutationa S-transferase (GST), formando produtos mais solúveis 

e, facilitando a excreção dos mesmos. (TRÍDICO et al., 2010). 

O aumento na produção de ERO pode causar alterações nos níveis e atividades dos 

sistemas de defesa antioxidantes. Deste modo, variações significativas nos sistemas 

antioxidantes, observadas em organismos provenientes de zonas com suspeitas de 

contaminação em relação a organismos controle, podem indicar a presença de xenobióticos no 

ambiente. 

Os processos oxidativos celulares geram glutationa dissulfeto (GSSG), visto que a 

GSH pode doar elétrons para diversos elementos oxidantes. Além disso, alguns compostos 

tóxicos, como por exemplo, diversos metais, quando em excesso podem se ligar à GSH 

causando decréscimo de sua concentração dentro das células. Uma vez que a GSH é de 

extrema importância como doadora de elétrons para diversas enzimas, entre elas a GST e a 

GPx, as concentrações intracelulares desse tripeptídeo devem ser sempre mantidas a níveis 

adequados para que não haja prejuízos para as células. Dessa forma, para manutenção do 

ambiente redutor intracelular é necessário que a razão entre glutationa reduzida e oxidada 

(GSH/GSSG) seja conservada. A glutationa redutase (GR) auxilia no processo de manutenção 

do estado redox intracelular evitando o aumento da GSSG e depleção da GSH, através da 

redução da glutationa dissulfeto (GSSG) a glutationa na forma reduzida (GSH), às custas de 

NADPH (SIES; MOSS, 1978; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

A glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) pode ser considerada uma enzima 

antioxidante coadjuvante, sendo responsável pelo fornecimento de equivalentes redutores 
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(NADPH) através da transferência de um íon hidreto ao NADP+. Quando o fornecimento de 

NADPH encontra-se prejudicado, a função antioxidante da glutationa é afetada, pois a GSH 

não pode ser regenerada, o que causa sérios danos ao metabolismo celular. O NADPH é 

gerado pela oxidação da glicose-6-fosfato através da via das pentoses-fosfatos e em sua 

presença a G6PDH é fortemente inibida (SLEKAR; KOSMAN; CULOTTA, 1996). 

Ainda, a avaliação da inibição de diferentes esterases tais como a acetilcolinesterase 

(AChE), butirilcolinesterase (BChE), e carboxilesterase (CbE), é classicamente utilizada 

como indicativo da presença de praguicidas do tipo carbamato (CA) e organofosforados (OP) 

no ambiente (GALLOWAY et al., 2002). Há uma possibilidade de que o mesmo tipo de 

comportamento ocorra em presença de outras classes de praguicidas.  

O risco de contaminação de recursos hídricos por praguicidas aumenta durante o 

período de chuvas. Os praguicidas utilizados nas plantações são carreados pela água da chuva 

até rios, lagos permanentes ou temporários, dentre outros, podendo causar efeitos tóxicos à 

biota de tais ambientes. Em regiões tropicais com sazonalidade bem definida, a ocorrência e a 

reprodução de grande parte das espécies estão restritas à estação chuvosa, como é o caso de 

anfíbios anuros (ROSSA-FERES; JIM, 1994). Na região de São José do Rio Preto, tal estação 

geralmente compreende os meses de setembro a março, tendo seu início variável (ROSSA-

FERES; JIM, 2001). Durante esse mesmo período, devido à concentração das chuvas, ocorre 

a lixiviação de substancias do ambiente terrestre para o aquático é acentuada.  

Durante a primeira fase de vida, anfíbios anuros são estritamente aquáticos e possuem 

respiração branquial, podendo ser afetados pela ação de praguicidas no ambiente. Estudos 

realizados atribuem o declínio na fauna de anfíbios principalmente a perda e modificação de 

hábitat. As atividades agrícolas consomem grandes áreas, além utilizarem de grande variedade 

de praguicidas e fertilizantes, tais condições sozinhas ou em combinação com outros 

estressores tem recebido maior atenção por serem responsáveis pelo declínio da população de 

anfíbios anuros (MANN et al., 2009). 

Levando-se em consideração todos esses fatores, através do estudo de biomarcadores 

bioquímicos de contaminação, esses organismos podem servir como indicadores da presença 

de praguicidas no ambiente aquático. Entretanto, a literatura apresenta pouquíssimos estudos 

relacionados à avaliação de biomarcadores de contaminação ambiental nestes organismos 

(RELYEA 2005, 2006; RELYEA et al., 2005). Em função do intenso uso do Regent®800WG 

nas plantações de cana-de-açúcar na região noroeste de São Paulo, é bastante provável que a 

inserção desse composto e seus metabólitos nos ambientes aquáticos estejam causando 

prejuízos à biota aquática, incluindo os girinos. Nesse sentido, estudos relacionados aos 
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efeitos desse composto em sistemas bioquímicos de girinos expostos em condições 

controladas ao Regent®800WG poderiam ser úteis para se predizer o grau de toxicidade que 

esse praguicida exerce a esses organismos, e ajudar a esclarecer até que ponto o uso do 

Regent®800WG pode contribuir para o declínio de espécies de anfíbios anuros na região. 
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2.1 Geral 

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar os efeitos do praguicida 

Regent®800WG, cujo princípio ativo é o fipronil, em girinos de anfíbios anuros através de 

testes de toxicidade aguda (96 h) e avaliação de biomarcadores bioquímicos. 

 

2.2 Específicos 

 

Com finalidade de atingir o objetivo geral alguns objetivos específicos foram 

estabelecidos, sendo estes: 

- Realização de experimentos prévios em girinos da espécie Scinax fuscovarius a 

compostos tóxicos modelos como o metal cobre e o hidrocarboneto policíclico aromático 

benzo[a]pireno, para avaliar se os organismos possuem atividade substancial das enzimas 

selecionadas para estudo e se as mesmas respondem aos contaminantes; 

- Exposição a concentrações crescentes de Regent®800WG durante 96 horas e 

posterior determinação da CL50 (concentração necessária para matar 50% dos organismos) 

para esses girinos. Estabelecimento de concentrações subletais para as próximas exposições; 

- Avaliação do efeito do Regent®800WG sobre diversos biomarcadores bioquímicos 

de contaminação (enzimas antioxidantes, glutationa-S-transferase, glutationa redutase, glicose 

6-fosfato desidrogenase e esterases) nos girinos após exposição por diferentes períodos em 

concentrações ambientalmente relevantes. 

2 Objetivos
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3.1 Coleta dos organismos 

 

Os girinos utilizados nesse estudo foram coletados nas imediações de São José do Rio 

Preto (Nova Itapirema), São Paulo, pela equipe de Profª. Dra. Denise de C. Rossa-Feres do 

Departamento de Zoologia e Botânica do IBILCE – UNESP. As coletas foram realizadas 

durante os meses de chuva (final de novembro de 2009 a início de fevereiro de 2010), visto 

que a ocorrência desses organismos nessa região é restrita a esse período. 

Em laboratório, os girinos foram identificados e agrupados de acordo com a espécie e 

estágio de desenvolvimento, segundo Gosner (1960), e dispostos em diferentes aquários para 

aclimatação e posterior exposição in vivo. Foram coletados girinos da espécie Scinax 

fuscovarius (Figura 3) em quatro diferentes estágios de desenvolvimento (25-27; 27-32; 32-

37; 37-42), de acordo com a classificação do Anexo I. O critério adotado para separação dos 

girinos de acordo com os estágios de desenvolvimento foi presença ou ausência de membros 

anteriores, considerando girinos nos estágios 25-32 com membros ausentes e nos estágios 32-

42 com membros presentes. 

 

 
Figura 3 – Girinos de S. fuscovarius nos estágios de desenvolvimento 25-27 e 27-32 sob período de aclimatação e 

tanques de 2 L com oxigenação organizados para exposição. 

3 Metodologia
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3.2 Experimentos prévios 

 

Previamente à realização das exposições ao Regent®800WG, foram realizadas 

exposições a compostos tóxicos modelos visando avaliar se os organismos possuíam atividade 

substancial das enzimas selecionadas para estudo, uma vez que existem poucos estudos 

realizados em ecotoxicologia utilizando girinos como organismos sentinela. 

Para realização dos testes foram escolhidos compostos anteriormente estudados pelo 

grupo utilizando peixes da espécie Oreochromis niloticus (tilápias) devido ao conhecimento 

agregado através de tais estudos, sendo esses o cloreto de cobre (CuCl2), um metal essencial 

que em determinadas concentrações pode adquirir caráter tóxico, e o benzo[a]pireno (BaP),  

um composto do grupo dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) carcinogênico, 

ambos fornecidos pela Sigma-Aldrich. Devido a baixa solubilidade em água do 

benzo[a]pireno (3,8 μg/L), o mesmo foi primeiramente solubilizado em acetona, e 

posteriormente adicionado na concentração desejada aos aquários. Os girinos utilizados 

pertenciam à espécie S. fuscovarius e encontravam-se nos estágios de desenvolvimento 25-27 

e 27-32. 

As concentrações escolhidas foram relativamente altas (0,05 mg/L e 0,5 mg/L), 

considerando os valores permitidos de acordo com a Resolução CONAMA n. 357, de 2005, 

que prevê para corpos de água doce classe 1 somente 0,009 mg/L de Cu (cobre dissolvido) e 

0,05 μg/L de benzo[a]pireno, e para classe 1 onde haja pesca ou cultivo de organismos para 

fins de consumo intensivo 0,018 μg/L de benzo[a]pireno. E para corpos d’água da classe 3 o 

permitido é 0,013 mg/L de Cu (cobre dissolvido) e 0,7 μg/L de benzo[a]pireno. Esses valores 

foram escolhidos com finalidade de certificar-se que em caso de ausência de alterações nos 

parâmetros, a mesma era devido a atividade enzimática baixa ou inexistente e não as 

concentrações dos compostos. 

Os girinos foram dispostos em tanques de 2 L de água com oxigenação, contendo 5 

indivíduos em cada tanque e dois tanques por concentração para cada um dos compostos 

(controle; 0,05 mg/L e 0,5 mg/L) e período de coleta (2 e 7 dias), totalizando 24 tanques 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Esquema de disposição de girinos por período de exposição e concentração dos compostos tóxicos 

modelos. Controle (sem tratamento), concentração 1 (0,05 mg/L) e concentração 2 (0,5 mg/L). 

 

Após as exposições, os girinos foram coletados e conservados por congelamento em 

freezer a -80 ºC, para posterior homogeneização e análises. 

 

3.3 Testes de toxicidade e exposições ao Regent®800WG 

 

Girinos dos estágios de desenvolvimento 25-27 e 27-32 foram utilizados para 

realização dos testes de toxicidade. Inicialmente os girinos foram expostos às concentrações 

de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mg/L de Regent®800WG por 96 horas. Porém devido à inexistente 

taxa de mortalidade, um novo teste de toxicidade fez-se necessário, no qual se utilizou o 

dobro das concentrações iniciais. Nesses testes os organismos foram dispostos em grupos de 

três tanques por concentração contendo cinco indivíduos em cada tanque. Posteriormente foi 

avaliada a taxa de mortalidade dos girinos em cada grupo (porcentagem) para cálculos do 

valor da CL50. 

Para avaliar o efeito do Regent®800WG nos biomarcadores bioquímicos, foram 

realizadas duas exposições com diferentes concentrações do composto. Na primeira exposição 

os organismos foram agrupados em: controle (sem adição de tratamento), concentração 1 

(adição de Regent®800WG a 0,005 mg/L) e concentração 2 (adição de Regent®800WG a 

0,020 mg/L), tendo sido utilizados girinos do estágio de desenvolvimento 25-27 e 27-32. 

Cada concentração e período de exposição possuíam três tanques, com cinco indivíduos em 

cada tanque, totalizando 36 tanques e 180 indivíduos (Figura 5). As coletas foram realizadas 
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após 5, 14 e 30 dias de exposição, e foi mantido um grupo de girinos expostos até completar a 

metamorfose, visando à observação de alterações físicas. 

Ainda durante a primeira exposição, alguns indivíduos do grupo metamorfose foram 

selecionados aleatoriamente, e mantidos por mais alguns dias nos tanques para avaliar o efeito 

do praguicida em girinos no estágio final de desenvolvimento, com a metamorfose 

praticamente completa, e observar a influência do estágio de desenvolvimento na 

susceptibilidade e comportamento do praguicida no organismo. 

Os girinos foram alimentados diariamente e a cada três dias 0,5 L de água foi retirado 

por sifonação para limpeza e substituído por 0,5 L de água limpa contendo o composto na 

mesma concentração dos tanques. 

Durante a segunda exposição, utilizaram-se girinos nos estágios de desenvolvimento 

25-27 e 27-32, como no primeiro experimento. Os organismos foram agrupados em: controle, 

concentração 1 (Regent®800WG a 0,05 mg/L) e concentração 2 (Regent®800WG a 0,1 

mg/L), tendo cada concentração e período de exposição cinco tanques, com três indivíduos 

em cada tanque, totalizando 60 tanques e 180 indivíduos (Figura 6). As coletas foram 

realizadas após 5, 10 e 15 dias de exposição, e novamente foi mantido um grupo de girinos 

expostos até completar a metamorfose. 

Os girinos foram alimentados diariamente, porém não houve troca de água ao longo do 

experimento, os tanques foram limpos apenas retirando a sujeira visível com auxílio de uma 

peneira. Após as coletas os girinos foram armazenados e conservados em freezer a -80 ºC para 

posterior homogeneização e análises. 

 

 
Figura 5 – Esquema de disposição de girinos por período de exposição e concentração, no primeiro experimento de 

exposição ao praguicida Regent®800WG. Controle (sem tratamento), concentração 1 (0,005 mg/L) e concentração 2 (0,02 
mg/L). 
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Figura 6 – Esquema de disposição de girinos por período de exposição e concentração, no segundo experimento de 

exposição ao praguicida Regent®800WG. Controle (sem tratamento), concentração 1 (0,05 mg/L) e concentração 2 (0,10 
mg/L). 

 

3.4 Processamento de amostras 

 

Os organismos foram separados em dois grupos, sendo um dos grupos para análise de 

esterases (AChE e CbE), e o outro para a análise dos outros parâmetros (CAT, GST, G6PDH, 

GR e EROD). Os organismos utilizados para análise de esterases foram pesados e em seguida 

homogeneizados inteiros (1:4, massa:volume) em tampão Tris-HCl 0,1 mol/L, pH 8,0, e 

centrifugados durante 30 minutos a 9.168 x g. A fração sobrenadante foi coletada e 

armazenada a -80 ºC, para análise da atividade da AChE e CbE. 

Os demais girinos também foram pesados e homogeneizados inteiros (1:4, massa: 

volume), porém em tampão de homogeneização Tris-HCl 20 mmol/L, pH 7,4 (Tris-HCl 20 

mmol/L, EDTA 1 mmol/L, DL-Ditiotreitol (DTT) 1 mmol/L, sacarose 0,5 mol/L, KCl 0,15 

mol/L e Fenilmetanosulfonil fluoreto (PMSF) 100 μmol/L), e centrifugados durante 30 

minutos a 9168 x g. A fração sobrenadante foi coletada e novamente centrifugada a 50.000 x 

g durante uma hora. Após a segunda centrifugação, obteve-se a fração citosólica 

(sobrenadante) e microsomal (precipitado). A fração citosólica foi então coletada e 

armazenada a -80 ºC, para a medida da atividade da CAT, GST, GR e G6PDH, e a fração 

microsomal foi re-suspendida com 100 μL de tampão de homogeneização para microsoma 
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Tris-HCl 0,1 mol/L, pH 7,5 (Tris-HCl 0,1 mol/L, EDTA 1 mmol/L, DTT 1 mmol/L, KCl 0,1 

mmol/L, glicerol 20%) e posteriormente armazenada a -80 ºC, para medida da atividade de 

EROD como indicativo de citocromo P450. 

 

3.5 Análises de biomarcadores enzimáticos e quantificação de proteínas 

 

Todos os ensaios enzimáticos, exceto o da EROD, foram realizados em um 

espectrofotômetro Thermo Evolution 300 de feixe duplo, com carrossel com capacidade para 

sete cubetas. A quantificação da atividade da EROD foi realizada por fluorimetria em um 

fluorímetro Shimadzu RF-5301 PC. 

A atividade das esterases foi medida e caracterizada segundo a metodologia descrita 

por Ellman et al. (1961), medindo-se a formação do produto tiólico produzido pela ação da 

enzima sobre o substrato, que reage com o ditionitrobenzeno (DTNB) formando um composto 

amarelado que é monitorado em 412 nm, a 25 ºC. Iodeto de acetiltiocolina e feniltioacetato 

foram usados como substrato para as atividades da AChE e CbE, respectivamente. 

A CAT, enzima antioxidante, teve sua atividade quantificada através do método de 

Beutler (1975), no qual monitora-se a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio 

pela enzima, através do decréscimo de absorbância em 240 nm, a 30º C, durante um minuto. 

A atividade da GST foi medida pelo método de Keen et al., (1976), através do monitoramento 

da formação do conjugado de 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) com glutationa reduzida 

(GSH) catalisada pela GST presente na amostra, e o aumento de absorbância foi 

acompanhado durante um minuto a 340 nm. 

A atividade de GR foi medida baseada na metodologia de Carlberg e Mannervik 

(1985), na qual o consumo da nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato na forma reduzida 

(NADPH) é estimado através da variação de absorbância e acompanhado por dois minutos a 

340 nm e 30 ºC, na presença do substrato glutationa oxidada (GSSG). A metodologia consiste 

na redução da GSSG a GSH pela glutationa redutase através da oxidação do NADPH. Para 

isto, amostra foi adicionada em um meio de reação contendo GSSG e NADPH. 

O ensaio enzimático da G6PDH foi baseado na metodologia de Glock e McLean 

(1953), no qual a formação de NADPH (redução do NADP+) é medida através da variação da 

absorbância a 340 nm, durante um minuto. O ensaio consiste na redução de NADP+ a 

NADPH pela G6PDH usando como substrato a glicose-6-fosfato (G6P) e como co-fator os 

íons de Mg2+ do MgCl2. A amostra foi adicionada em um meio de reação contendo G6P, 

tampão Tris-HCl 0,1 mol/L, pH 7,4, MgCl2 e NADP. Para o “branco” foi utilizado o mesmo 
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meio reacional, porém sem a G6P, com o intuito de se verificar a atividade da enzima que 

atuava na própria G6P contida na amostra, cujo valor foi descontado da medida enzimática a 

qual o substrato foi adicionado. 

O ensaio da EROD foi realizado de acordo a metodologia de Burke e Mayer (1983), 

consistindo na retirada pela enzima do grupamento etoxi da 7-etoxiresorufina liberando 

resorufina, um composto fluorescente, à custa de NADPH. Durante o ensaio a atividade é 

medida seguindo o aumento da fluorescência da resorufina, produto da reação, no 

comprimento de onda de excitação de 537 nm e comprimento de onda de emissão de 583 nm, 

durante três minutos.  

A quantificação de proteínas foi feita pelo método de Bradford (1976). O reagente de 

Bradford contém o corante Coomassie Brilliant Blue G-250 em solução ácida, este ao se ligar 

às proteínas, tem sua absorbância alterada de 465 nm para 595 nm devido à mudança de 

coloração de castanho para tons de azul de acordo com a concentração da proteína, 

conseqüência da interação entre a proteína e corante que estabiliza a forma aniônica do 

corante. O valor de absorbância é determinado por espectrofotometria em 595 nm e a 

comparação dos resultados com a curva analítica, com valores de concentração conhecidos, 

fornecem a concentração da proteína em estudo.  

Em microtubos adicionou-se 995 L de Reagente de Bradford comercialmente 

adquirido e 5 L de amostra. As amostras e a curva analítica foram agitadas e colocadas no 

escuro por aproximadamente 40 minutos. Em seguida procedeu-se a leitura em 

espectrofotômetro em 595 nm. Calculou-se então a concentração de proteínas nas amostras 

com base em uma curva de calibração previamente preparada com Soro Albumina Bovina 

(BSA) e Reagente de Bradford. 

 

3.6 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa STATISTICA 7, e 

foram testadas as diferenças estatísticas entre o grupo controle e as concentrações escolhidas. 

Os testes utilizados para avaliar a distribuição dos dados ao longo da curva de normalidade e 

variância foram respectivamente o teste de Shapiro- Wilk e o teste de Cochran.  

Para comparação entre as concentrações e o grupo controle, quando foram obtidos 

dados paramétricos, ou seja, distribuição normal (p>0,05) ou não normal (p<0,05) e variância 

homogênea (p>0,05) foram aplicados testes estatísticos do tipo ANOVA One-Way. Os dados 

que apresentaram p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos, tendo sido 
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aplicado em seguida Fisher LSD, um teste no qual é mostrado através de uma matriz entre 

quais grupos ocorreram diferenças estatísticas calculadas pelo ANOVA.  

Para dados não paramétricos, ou seja, distribuição normal (p>0,05) ou não normal 

(p<0,05) e variância não homogênea (p<0,05) foram aplicados testes estatísticos de Kruskal-

Wallis, um teste do tipo não paramétrico que compara múltiplas amostras individualmente 

(por grupos), seguido de teste complementar de comparação múltipla das médias. 
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4.1 Experimentos Prévios 

 

A atividade das esterases não foi analisada durante esses testes, devido a dados de 

estudos prévios publicados por nosso grupo sobre a avaliação dessas enzimas (AChE e CbE) 

em girinos de Scinax fuscovarius expostos a um praguicida organofosforado, que confirmam a 

presença das mesmas nessa espécie, e sua grande sensibilidade a pesticidas organofosforados 

(ZAZERI LEITE et al., 2010, artigo no Anexo II) 

De acordo com dados da literatura, a avaliação da indução da EROD (citocromo P450 

1A) tem sido extensivamente usada como biomarcador de contaminação para exposição à 

HPA, como o benzo[a]pireno (TRÍDICO et al., 2010; FLAMMARION et al., 1996; WHYTE 

et al., 2000). 

A atividade da EROD nos girinos expostos a cobre e benzo[a]pireno encontra-se 

representada graficamente na Figura 7, onde é possível visualizar que o benzo[a]pireno, não 

causou aumento estatisticamente significante na atividade dessa enzima, como normalmente 

se observa em outros organismos como peixes, por exemplo. Por outro lado, no que diz 

respeito à exposição ao cobre observou-se um aumento estatisticamente significante em 

relação ao controle na atividade da EROD quando exposta por dois dias a concentração de 0,5 

mg/L, comportamento visualizado em alguns estudos com exposições a metais. Porém o 

mesmo comportamento não foi observado nessa enzima após sete dias de exposição ao metal. 

De forma geral, analisando os resultados, percebe-se a atividade da EROD foi muito 

baixa, variando entre 0,3 e 1,4 pmol/min/mg proteína para ambos compostos e inclusive no 

grupo controle. Para se ter uma idéia comparativa, em experimentos com peixes de membros 

do nosso grupo, encontra-se valores de atividade da EROD variando de 50 até 200 

pmol/min/mg de proteínas, mesmo no grupo controle. Khan et al. (1998) ilustra esse 

comportamento em seu estudo através de comparações que mostraram que a atividade desta 

isoforma (1A) em fígados de ratos é mais pronunciada que em fígados de sapos. Apesar do 

comportamento da EROD ser divergente do encontrado em outros organismos mediante a 

exposição à HPA, o resultado confirmou o que estudos anteriores haviam constatado, que as 

enzimas do citocromo P450 em girinos de anfíbios não são completamente desenvolvidas 

nessa fase de vida (JUNG; KARASOV; MELANCON, 2004), surgindo apenas na fase pós-

4 Resultados e discussão
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larval durante a absorção da cauda e transição para respiração pulmonar, e se estabilizando na 

fase adulta (KHAN et al., 1998). E mesmo na fase adulta a atividade não é elevada, o que 

impede observação de respostas a exposição à HPA e o uso dessa enzima como biomarcador 

de contaminação em girinos de anfíbios anuros. Esses dados indicam que essa enzima não é 

relevante no conjunto de respostas bioquímicas dos girinos frente aos HPA, não sendo 

recomendada, portanto, como bom parâmetro bioquímico para ser usado como biomarcador 

de contaminação em estudos com girinos. Por esse motivo, a EROD foi eliminada do 

conjunto de biomarcadores a serem avaliados nos estudos realizados posteriormente de 

exposição ao Regent®800WG. 

 
Figura 7 – Representações gráficas da atividade das enzimas selecionadas para os testes prévios após exposição a 

cobre e benzo[a]pireno nas concentrações de 0,05 e 0,5 mg/L. a: diferença estatística (p<0,05) em relação ao grupo controle 
na exposição a Cu; b: diferença estatística (p<0,05) em relação a concentração de 0,05 mg/L de Cu; A: diferença estatística 
(p<0,05) em relação ao grupo controle na exposição a BaP; B: diferença estatística (p<0,05) em relação a concentração de 
0,05 mg/L de BaP. 
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O organismo quando na presença de um xenobiótico como o benzo[a]pireno dá início 

a uma série de reações de biotransformação durante as quais ERO como o O2
•-, H2O2 e •OH 

podem ser formadas. Para impedir que essas ERO causem uma situação de estresse oxidativo, 

enzimas antioxidantes como a SOD e a CAT atuam, sendo a primeira a catalisadora da 

dismutação de O2
•- em H2O2 e O2, e a segunda responsável pela decomposição do H2O2 em 

H2O e O2 (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). 

Quanto à atividade da CAT nos girinos expostos ao benzo[a]pireno, após dois dias de 

exposição observou-se tendência de aumento na atividade da enzima para as concentrações 

0,05 e 0,5 mg/L em relação ao controle. E após sete dias de exposição houve aumento 

estatisticamente relevante (p<0,05) na atividade da enzima quando exposta ao HPA na 

concentração de 0,05 mg/L em relação ao grupo controle. A hipótese para esse 

comportamento é a indução na atividade da CAT como mecanismo de defesa antioxidante 

devido ao aumento na quantidade de ERO formadas durante as reações de biotransformação. 

Em relação ao cobre, não houve alterações na atividade da enzima em nenhuma das 

concentrações. Estudos de exposição de tilápias (Oreochromis niloticus) a cobre demonstram 

comportamento semelhante para CAT, e alterações na atividade da SOD e GPx, sugerindo 

que as duas últimas enzimas são responsáveis pela eliminação das ERO geradas pelo cobre. 

Zhang et al. (2007) relata aumento na atividade da SOD após exposição a longo prazo de 

girinos da espécie Bufo raddei a cádmio (Cd) e chumbo (Pb), sendo essas respostas 

dependentes do tecido e concentração dos metais. No que diz respeito aos girinos de Scinax 

fuscovarius expostos a cobre, sugere-se que o comportamento é semelhante ao das tilápias e 

girinos de outras espécies expostas a metais nas quais as enzimas responsáveis pelo combate 

das ERO produzidas em presença de metais tóxicos são a SOD e GPx, porém mais estudos 

são necessários para confirmar essa hipótese. 

A GST está envolvida no processo de detoxificação, contribuindo durante a fase II de 

biotransformação de xenobióticos através da conjugação de xenobióticos lipofílicos com GSH 

formando produtos mais solúveis e fáceis de serem excretados, como está demonstrado na 

Reação 1 a seguir. Ela também é comumente utilizada em programas de monitoramento 

ambiental de xenobióticos, principalmente de compostos orgânicos e metais tóxicos, como o 

cobre, devido à inibição enzimática que esses acarretam. 
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Reação 1 

 

O cobre na concentração de 0,5 mg/L causou inibição significativa (p<0,05) na 

atividade da GST em relação a concentração de 0,05 mg/L após dois dias de exposição, e 

também em relação ao grupo controle após sete dias de exposição (Figura 7). Nesse caso 

existem duas hipóteses para essa inibição enzimática. A primeira considera que a inibição da 

GST está relacionada à desestabilização da membrana lisossômica devido à exposição ao 

metal tóxico ou ao estresse proveniente da presença de radicais livres, que pode causar o 

rompimento da membrana e liberar inúmeros radicais e íons ácidos para o meio prejudicando 

o funcionamento normal da enzima (REGOLI et al., 1998). E a segunda hipótese leva em 

consideração a oxidação excessiva da GSH, co-substrato necessário para GST, devido ao 

acúmulo de ERO. Nesse caso, o acúmulo é ocasionado pela inibição da G6PDH promovida 

pela presença do cobre, impedindo que ocorra a redução do NADP+ a NADPH, o fornecedor 

de elétrons da GR no processo de regeneração da GSH. Considerando que a GSH tem como 

função o combate a radicais livres, e também é conjugada com xenobióticos pela GST, o 

baixo nível de GSH pode ser responsável mesmo que indiretamente pelas condições que 

levam a inibição da GST. 

No que diz respeito à exposição ao benzo[a]pireno, ocorreu indução significativa 

(p<0,05) na concentração de 0,5 mg/L em relação a concentração de 0,05 mg/L após dois dias 

de exposição.Porém esse efeito não ocorreu após sete dias de exposição, não houve variação 

na atividade da GST nem relação ao controle nem entre as concentrações. Uma vez que HPA 

são clássicos indutores de GST, o aumento observado na atividade dessa enzima poderia ser 

em função do aumento das reações de fase II para detoxificação do composto, conforme 

observado em outros organismos como os peixes (TRIDICO et al., 2010). Por outro lado, a 

presença de diferença estatística somente após dois dias de exposição poderia ser uma 

resposta adaptativa metabólica do organismo ao contaminante ao longo do tempo, ou ainda 

Xenobiótico Xenobiótico – OH Xenobiótico – Glutationa

Eliminação

Fase I Fase II

Fase IIIGSHO2 H2O
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uma diminuição da concentração do composto na água por processos de degradação do 

xenobiótico, considerando que o composto foi adicionado apenas no tempo zero do 

experimento. 

Resultados de estudos com exposição de peixes ao benzo[a]pireno, em concentrações 

mais baixas que as usadas no presente trabalho, indicam uma indução bem mais expressiva da 

GST após diferentes períodos de exposição (TRÍDICO et al., 2010), quando comparadas aos 

dados obtidos para girinos. Sabendo-se que a GST atua muitas vezes de forma coordenada 

com o citocromo P450 na biotransformação de xenobióticos, é possível sugerir que a ausência 

de respostas mais evidentes na GST em girinos seja devido à baixa atividade do citocromo 

P450 na fase larval, dos girinos. Com uma atividade baixa de P450, menos produtos de fase I 

são gerados para serem metabolizados pela GST na fase II, e por conseqüência não há 

alterações nos níveis de atividade dessa enzima nos girinos expostos ao benzo[a]pireno. 

A terceira hipótese ainda para explicar a falta de resposta da GST em girinos é baseada 

em um estudo realizado por Willett et al. (2000) com cascudos (Ictalurus punctatus) expostos 

a benzo[a]pireno, no qual não foram observadas alterações na atividade da GST. Nesse caso, 

sugere-se a necessidade de um período de tempo de exposição maior que o aplicado nos 

experimentos com girinos, para que seja observada indução da enzima. 

A GR é responsável por reduzir a GSSG, à custa de NADPH, regenerando a GSH, 

mantendo assim o estado redox intracelular. A GSH atua contra a formação de radicais livres, 

na manutenção do balanço redox celular, e durante a fase II de biotransformação é conjugada 

com xenobióticos. Sendo assim, pode-se afirmar que a GR contribui com as defesas 

antioxidantes (SIES; MOSS, 1978; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007).  

Durante as exposições a cobre houve inibição significativa (p<0,05) da GR em relação 

ao controle para a concentração de 0,5 mg/L após dois dias de exposição, enquanto após sete 

dias não houve alterações na atividade da enzima. A exposição a benzo[a]pireno, tanto para o 

período de dois como para o de sete dias, não promoveu alterações significativas na atividade 

da enzima em nenhuma das concentrações do composto (Figura 7). 

Quanto à inibição na atividade da GR causada pelo cobre após dois dias de exposição, 

sugere-se que a mesma é devido à depleção nos níveis de glutationa total causando redução na 

atividade da enzima devido à presença do metal, resultado também observado em estudos 

realizados com moluscos (REGOLI et al., 1998). O cobre possui alta afinidade pela molécula 

da glutationa, sendo responsável pela diminuição da mesma no meio celular, além de ser 

conhecido por promover a oxidação da GSH a GSSG quando em concentrações elevadas de 

modo que a GR não consiga restabelecer o equilíbrio GSSG/GSH, agravando a situação de 
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estresse oxidativo no organismo e promovendo diminuição da eficácia das defesas 

antioxidantes. Outra hipótese é que devido à inibição da G6PDH pelo cobre, não está sendo 

gerado o NADPH necessário para que a GR atue. 

No caso dos girinos, a diminuição da GR foi observada apenas para dois dias de 

exposição, sugerindo que após sete dias houve adaptação metabólica que promoveu o 

restabelecimento dos níveis basais da enzima. Outra possibilidade para esse comportamento é 

a ativação de outras defesas antioxidantes como a GPx e SOD após um período maior de 

exposição, combatendo assim as ERO que estavam promovendo a situação de estresse 

oxidativo causadora da redução da atividade da GR, porém mais estudos são necessários para 

confirmação dessa segunda hipótese. 

O benzo[a]pireno não causou alterações na atividade da GR nem mesmo na 

concentração mais alta. Esse resultado está em concordância com os dados obtidos para GST. 

Uma vez que a enzima de biotransformação de fase II não sofreu alterações em relação grupo 

controle quando exposta ao HPA, a taxa de conjugação com a GSH não causou alterações no 

equilíbrio GSSG/GSH não sendo necessário aumento na atividade da enzima para o 

restabelecimento dos níveis de GSH. 

A G6PDH, assim como a GR, está envolvida com as defesas antioxidantes através do 

fornecimento de equivalentes redutores, produzindo NADPH na via pentose fosfato, para a 

regeneração da GSSG. 

Durante a exposição de dois e sete dias ao cobre observou-se inibição significativa 

(p<0,05) na atividade da G6PDH na concentração de 0,5 mg/L em relação a concentração de 

0,05 mg/L, mas não em relação ao grupo controle. Após sete dias de exposição ao metal, 

houve indução significativa da enzima em relação ao controle na concentração de 0,05 mg/L. 

O benzo[a]pireno promoveu inibição da G6PDH em relação ao grupo controle e a 

concentração de 0,05 mg/L, após dois dias de exposição quando na concentração de 0,5 mg/L. 

E após sete dias o HPA induziu a atividade da enzima na concentração de 0,05 mg/L (Figura 

7). 

Os resultados obtidos para G6PDH durante a exposição a cobre já foram relatados 

anteriormente por Carattino et al., (2004) em seu estudo com adultos de Bufo arenarum no 

qual o mesmo considera essa enzima como boa biomarcadora de exposição a cobre. É 

interessante ressaltar que no período de sete dias a enzima sofreu indução na menor 

concentração do metal seguida de inibição para a maior concentração, e que o no estudo 

realizado com B. arenarum visualizou-se o mesmo comportamento. Existem poucos dados na 

literatura de exposições de girinos a metais, porém estudos realizados com outros organismos 



34 

sugerem que em exposições a metais, como cobre, o efeito promovido nas enzimas de defesas 

antioxidantes é dependente da concentração e período de exposição. No caso da G6PDH o 

estresse oxidativo varia de acordo com o sistema e agente químico estudado. Portanto, estudos 

mais aprofundados são necessários para melhor compreensão das respostas da G6PDH em 

girinos. 

 

4.2 Testes de toxicidade 

 

Durante o teste de toxicidade com o Regent®800WG os girinos de Scinax fuscovarius 

mostraram-se extremamente resistentes. Mesmos nas maiores concentrações o praguicida não 

foi letal para essa espécie. Em estudos paralelos foram realizados também testes de toxicidade 

com girinos da espécie Eupemphix nattereri com concentrações extremamente altas de até 50 

mg/L do composto, e os resultados foram semelhantes aos do teste com S. fuscovarius, onde 

não foi observada mortalidade mesmo após sete dias de exposição. O nível de resistência de 

girinos mediante a presença do Regent®800WG é evidente ao compararem-se os resultados 

com espécies de peixes. Segundo dados da USEPA, a CL50 em 96 h determinada para o guaru 

(Poecilia reticulata) é de aproximadamente 0,08 mg/L e para tilápias (Oreochromis niloticus) 

é de aproximadamente 0,25 mg/L. 

Diante desses dados, apesar da ausência de mortalidade, é possível que os girinos 

estejam sofrendo efeitos subletais. 

 

4.3 Exposições ao Regent®800WG 

 

As esterases são comumente analisadas após exposições a praguicidas, sendo 

classicamente inibidas pelo grupo dos organofosforados e carbamatos. Durante as exposições 

ao pesticida Regent®800WG, foram utilizados girinos do estágio 25-27 e 27-32 (estágios 

iniciais de desenvolvimento). Durante a primeira exposição os efeitos do Regent®800WG na 

atividade das esterases só foram observados nos organismos expostos por cinco dias, devido a 

uma alta taxa de mortalidade nos tanques de 14 e 30 dias que limitou a quantidade de amostra 

para as análises. Uma vez que a espécie em questão apresenta tamanho e período de 

ocorrência no ambiente limitados, a solução encontrada foi a priorização da análises de outros 

parâmetros com as amostras de girinos que restaram após 14 e 30 dias de exposição. 

Essa mortalidade é contraditória quando considerado o teste de toxicidade, no qual se 

observou que altas concentrações do composto não causaram mortalidade após 96 horas, e 
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pode ser interpretada de três formas: i) os girinos sofrem mais os efeitos do composto quando 

em concentrações mais baixas; ii) precisam de períodos de tempo de exposição mais 

prolongados para expressarem mortalidade em testes de toxicidade; iii) não sobrevivem bem 

em cativeiro por longos períodos de tempo ou que as condições desse cativeiro deveriam ser 

otimizadas. 

A primeira explicação parece ser a menos provável, visto que compostos tóxicos 

tendem sempre a apresentar efeitos crescentes de acordo com a concentração. A segunda 

hipótese parece ser mais plausível, é possível que os girinos resistam bastante por um tempo 

de exposição curto e, à medida que demoram mais tempo a ativarem seus mecanismos de 

defesa, o composto passa a apresentar efeitos mais deletérios em função, por exemplo, de 

processos de ativação metabólica. A terceira proposição pode também estar relacionada aos 

efeitos letais do composto quando considerados períodos maiores de exposição. Apesar de 

não ter sido observada mortalidade excessiva nos girinos do grupo controle, houve certo grau 

de mortalidade nesse grupo também.  

Como mencionado no item materiais e métodos, a água do experimento foi trocada a 

cada três dias, e o acúmulo de comida não ingerida e fezes na água nesse período podem ter 

contribuído sobremaneira para a mortalidade dos girinos durante o experimento. Ainda, pode-

se especular uma explicação contrária, de que a manipulação dos tanques a cada três dias 

contribua para uma situação de estresse, influenciando na mortalidade dos mesmos. 

Durante a exposição por três dias foi avaliado o efeito do praguicida em girinos do 

estágio final de desenvolvimento, também denominado de fase pós-larval, no qual ocorre a 

absorção da cauda e transição para respiração pulmonar. A finalidade desse prolongamento no 

período de exposição foi observar a influência do estágio de desenvolvimento na 

susceptibilidade e comportamento do praguicida no organismo. Os girinos na fase pós-larval 

analisados pertenciam ao grupo que foi deixado no contaminante até completarem sua 

metamorfose, ao atingir o estágio de desenvolvimento de interesse, eles foram selecionados 

randomicamente e permaneceram expostos por mais três dias ao Regent®800WG. 

Com base no conhecimento adquirido no primeiro experimento, um segundo foi 

realizado mudando-se alguns procedimentos, principalmente no intuito de diminuir a 

mortandade dos girinos. Na segunda exposição, a disposição nos aquários foi realizada de 

maneira que houvesse menor número de girinos por aquário, para reduzir o estresse da 

competitividade, e a limpeza dos mesmos era realizada apenas retirando o excesso de comida 

e fezes com uma peneira, sem troca de água. O tempo de exposição foi reduzido e aumentou-
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se a concentração do composto. Essa medida de fato evitou a mortalidade ao longo do 

experimento, mesmo tendo sido utilizadas concentrações maiores do praguicida. 

Nos dois experimentos, o Regent®800WG não causou nenhum efeito significativo na 

atividade da AChE, nem na fase larval e nem na fase pós-larval, de acordo com a Figura 8. 

Existem poucos estudos relatando os efeitos desse praguicida sobre as esterases. Os resultados 

de ambas as exposições sugerem que o praguicida não atua no mecanismo de ação da AChE, 

mesmo diante das mais variadas concentrações e períodos de exposição. Sugerindo que, a 

ação inseticida no que diz respeito ao sistema nervoso central, restringe-se aos receptores 

GABA. 

 

 
Figura 8 – Atividade da AChE em girinos de Scinax fuscovarius expostos a Regent®800WG. 

 

As CbE são uma família de serina hidrolases relacionadas a processos de 

detoxificação. Assim como a AChE, são inibidas por praguicidas do grupo dos 
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organofosforados e carbamatos, como já demonstrado em estudos anteriores com girinos de S. 

fuscovarius (ZAZERI LEITE et al., 2010). Porém a literatura não apresenta dados referentes 

ao comportamento dessa enzima para inseticidas do grupo fenilpirazol. 

Durante a primeira exposição houve inibição significativa (p<0,05) para ambas as 

concentrações em relação ao grupo controle durante o período larval (cinco dias de 

exposição). Na segunda exposição há indução significativa (p<0,05) na atividade da enzima 

em relação ao controle na concentração de 0,05 mg/L, e inibição na concentração de 0,1 mg/L 

em relação a concentração de 0,05 mg/L após 10 dias de exposição (Figura 9). 

Quanto à inibição durante a primeira exposição, sugere-se que a mesma pode ser 

resultado do estresse proporcionado pela competitividade dos girinos, juntamente com a 

manutenção dos aquários influenciarem no comportamento da enzima. Outra possibilidade é o 

estresse ser agravado pela presença do praguicida. 

Na segunda exposição apenas para o período de 10 dias é visto alteração sobre a 

atividade da enzima. Nesse caso sugere-se que na menor concentração do Regent®800WG a 

enzima eleva sua atividade numa tentativa de detoxificação, porém esse mesmo 

comportamento não é observado para a maior concentração, ocorrendo o comportamento 

contrário, diminuição da atividade em relação à concentração de 0,05 mg/L. Outra 

possibilidade é que não ocorreu indução da enzima na concentração menor, mas sim uma 

redução na atividade da enzima no grupo controle, dando a falsa idéia de indução, sendo essa 

hipótese baseada numa diferença significativa entre a atividade nos grupos controle de 10 e 15 

dias. 

Pode-se ainda especular que essas variações na atividade da CbE são devido à 

presença da enzima em diversos tecidos dos girinos exercendo variadas funções, e a atividade 

de um dos tecidos ter se sobressaído a de outros de acordo com as condições do ambiente e 

alimentação. Uma vez que os girinos foram homogeneizados inteiros, a atividade da CbE é 

relativa a todos os tecidos, ou a aquele que se sobressaiu, indicando que, a atividade vista para 

10 dias pode não ser dos mesmos tecidos da atividade vista para 15 dias de exposição. 

Ao longo das exposições observou-se que a CbE é uma enzima extremamente sensível 

as condições do ambiente, o que isso foi agravado pela impossibilidade da separação dos 

tecidos anterior a quantificação da sua atividade. Esse comportamento indica que a enzima 

não é um bom biomarcador na exposição ao Regent®800WG, uma vez que não se sabe quais 

as reais razões para as variações na atividade da enzima. 
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Figura 9 – Atividade da CbE em girinos de Scinax fuscovarius expostos a Regent®800WG. a: diferença 

significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle; b: diferença significativa (p<0,05) em relação a menor concentração. 

 

A CAT faz parte dos mecanismos de defesa antioxidantes, sendo responsável pela 

catálise da decomposição do H2O2 em O2 e H2O. Ela encontra-se ativa nos anfíbios anuros 

desde o desenvolvimento embrionário, tendo papel preponderante na regulação dos níveis de 

ERO juntamente com a SOD e GPx (FERRARI et al., 2008). 

Na primeira exposição, os girinos no estágio larval (25-27 e 27-32) não apresentaram 

nenhuma alteração significativa na atividade da CAT em relação ao grupo controle, nos 

tempos de exposição cinco, 14 e 30 dias. Em contrapartida, os girinos no estágio pós-larval 

mostraram aumento significativo (p<0,05) da atividade da CAT na concentração maior (0,02 

mg/L) em relação ao controle, para três dias de exposição (Figura 10). 

Essa ocorrência sugere que nessa espécie em estágios de desenvolvimento mais 

avançados, o organismo possui mecanismos de defesa antioxidante que respondem de forma 



39 

mais efetiva contra a formação de ERO devido à presença do xenobiótico do que nos estágios 

iniciais. Porém a eficácia dessa enzima não está apenas relacionada à espécie e ao estágio de 

desenvolvimento, mas também à concentração de composto presente no meio, tendo ocorrido 

indução na atividade da enzima na menor concentração do composto (0,005 mg/L), enquanto 

não houve alterações para concentração maior (0,02 mg/L) em relação ao controle. A hipótese 

para esse resultado é que quando na presença de concentrações mais elevadas do composto a 

enzima não é capaz de reagir, podendo até ser inibida em alguns casos. Em estudos paralelos 

realizados com outra espécie (E. nattereri) no estágio larval, utilizando concentrações mais 

elevadas do praguicida (0,5 e 1,5 mg/L) obteve-se como resultado inibição da CAT para 

ambas as concentrações e tempos de exposição (dois e sete dias). 

A segunda teoria sugere que a defesa contra as ERO está sendo realizada através de 

vias que utilizam a SOD e GPx como enzimas antioxidantes. Porém mais estudos, analisando 

tais parâmetros são necessários para confirmar essa hipótese. 

Na segunda exposição, apesar do aumento nas concentrações, o praguicida não causou 

nenhuma alteração estatisticamente significante entre as concentrações ou em relação ao 

controle na atividade da CAT (Figura 10), provavelmente durante esse estágio de 

desenvolvimento os girinos dessa espécie não sejam tão sensíveis quanto os da espécie E. 

nattereri, por exemplo. Os resultados dessa exposição estão em concordância com os 

resultados observados durante a primeira exposição, e sugerem que realmente os girinos nesse 

estágio estão utilizando outras vias no combate as ERO, e conseqüente estresse oxidativo. É 

importante ressaltar que durante a análise dos resultados a espécie deve ser considerada, bem 

como o estágio de desenvolvimento, tecido analisado, concentração do composto, e tempo de 

exposição, pois todos esses fatores dentre outros influenciam no comportamento da enzima. 
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Figura 10 – Atividade da catalase em girinos de Scinax fuscovarius expostos a Regent®800WG. a: diferença 

significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle; b: diferença significativa (p<0,05) em relação a menor concentração. 

 

A GST é uma enzima envolvida no processo de detoxificação, contribuindo durante a 

fase II de biotransformação de xenobióticos, como já foi mencionado anteriormente. 

Geralmente, em casos de contaminação a atividade da enzima aumenta na tentativa de 

biotransformar o composto tóxico ao organismo e excretá-lo de forma mais fácil e rápida. 

Durante a primeira exposição (Figura 11), observou-se que na concentração maior 

(0,02 mg/L) o Regent®800WG causou inibição da GST de forma significativa (p<0,05) em 

relação ao controle após cinco dias de exposição, assim como também causou inibição 

significativa (p<0,05) na concentração menor (0,005 mg/L) do composto após 14 dias de 

exposição. Esses resultados estão em concordância com os encontrados em estudos com 

girinos de Rhinella arenarum expostos à herbicidas dos grupos do glifosato e 

organofosforados, que também demonstraram inibição na atividade GST, e apontaram o 
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estresse oxidativo e a citotoxicidade decorrente da presença de xenobióticos pró-oxidantes, 

como possíveis causadores da depleção da GST (LAJMANOVICH et al., 2010). 

No entanto, não houve ocorrência de alterações significativas para o período de 30 

dias de exposição e nem nos girinos do estágio pós-larval para nenhuma das concentrações e 

tempos de exposição. Sugere-se que os girinos se adaptaram e desenvolveram formas 

alternativas para combater as ERO e o estresse oxidativo e se defender da presença do 

praguicida. Ou ainda que, a falta de indução da GST nos girinos expostos supõe que a GST 

não esteja envolvida na biotransformação do fipronil nesses organismos, visto que outras 

enzimas não analisadas poderiam ser mais importantes nesse processo, tais como sulfato 

transferases, glucuronosil transferases e outras enzimas de fase II. Em concordância com essa 

teoria, estudos demonstram que o fipronil é biotransformado durante a fase I em fipronil 

sulfona pelo citocromo P450, e posteriormente biotransformado pela GST durante a fase II, 

em mamíferos e insetos (FANG et al., 2008), e aliando esses resultados à baixa atividade do 

citocromo P450 durante a fase larval e pós-larval, sugere-se que, o mecanismo de 

biotransformação do Regent®800WG se dá por outras vias. 

Na segunda exposição, os resultados obtidos para atividade da GST foram bem 

semelhantes aos da primeira, ainda que tenham sido utilizadas concentrações superiores. A 

atividade da GST foi inibida significativamente (p<0,05) na concentração maior (0,1 mg/L) 

para o período de exposição de 15 dias. Esse resultado encontra-se em concordância com o 

encontrado na primeira exposição, no qual se supõe que a presença de xenobióticos pró-

oxidantes induz o estresse oxidativo e a citotoxicidade e consequentemente causam a 

depleção da GST (Figura 11). 
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Figura 11 – Atividade da glutationa-S-transferase em girinos de Scinax fuscovarius expostos a Regent®800WG. a: 

diferença significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle. 

 

A GR está presente nos tecidos, e é responsável por manter os níveis da GSH, que é 

responsável por processos redutivos e proteção das células contra ERO e radicais livres e, 

além disso, tem importante papel na detoxificação de xenobióticos (ERIYAMREMU et al., 

2008). Na primeira exposição, para o período de 14 dias, houve indução significativa (p<0,05) 

na atividade da GR em relação ao controle para concentração de 0,005 mg/L do praguicida, 

seguida de inibição significativa (p<0,05) na concentração de 0,02 mg/L em relação a menor 

concentração, mas não ao controle (Figura 12). 

Comportamento de indução também foi observado durante a segunda exposição, 

houve aumento significativo (p<0,05) na atividade da GR após cinco dias de exposição em 

ambas as concentrações do praguicida em relação ao grupo controle. No entanto após 10 dias 

de exposição houve inibição significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle na atividade 

da enzima para concentração de 0,05 mg/L do composto. 
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Ferrari et al. (2008; 2009; 2011) em diversos estudos relata as variações no 

comportamento da GR na espécie Rhinella arenarum durante o desenvolvimento embrionário 

e fase larval quando exposta a praguicidas das classes dos organofosforados e carbamatos. 

Tais estudos demonstraram que as alterações na atividade da GR, estão relacionadas aos 

níveis de GSH, que sofrem variações de acordo com a presença de ERO e radicais livres 

presentes no meio celular, visando minimizar o estresse oxidativo. E sugere-se que um 

comportamento semelhante ao visualizado nos estudos com organofosforados e carbamatos, 

ocorre também no estudo com Regent®800WG, e está relacionado a induções promovidas 

pela situação de estresse oxidativo, e também inibições promovidas por excesso de ERO 

agindo em alguns casos sobre o sítio ativo da enzima. 

 

 
Figura 12 – Atividade da glutationa redutase em girinos de Scinax fuscovarius expostos a Regent®800WG. a: 

diferença significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle; b: diferença significativa (p<0,05) em relação a menor 
concentração. 

A G6PDH está envolvida com as defesas antioxidantes como já mencionado, 

promovendo a redução do NADP+ a NADPH que será utilizado na redução da GSSG. Não 

foram observadas alterações significativas na atividade da G6PDH em nenhuma das 
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exposições ao praguicida (Figura 13). No entanto, os experimentos prévios demonstram que a 

enzima está presente de forma responsiva nos girinos de S. fuscovarius. Portanto sugere-se 

que a ausência de alterações significativas na enzima durante as exposições ao 

Regent®800WG nessa espécie está relacionada ao mantimento dos níveis da GSSG, que é o 

parâmetro modulador da GR, e por conseqüência da G6PDH, ou seja, quando os níveis de 

GSSG estão elevados, a atividade da G6PDH sofre aumento para produção de NADPH 

suficiente para fornecer elétrons para GR reduzir a GSSG a GSH, que será utilizado 

posteriormente pela GPx ou GST. 

Estudos realizados com a espécie E. nattereri demonstraram inibição significativa 

(p<0,05) da G6PDH quando expostos por sete dias a concentração de 0,5 mg/L do praguicida, 

sugerindo que essa espécie é mais sensível a presença do composto do que os girinos de S. 

fuscovarius. 

 

 

Figura 13 – Atividade da glicose-6-fosfato desidrogenase em girinos de Scinax fuscovarius expostos a 
Regent®800WG. 
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Os resultados descritos nesse estudo levam a crer que a presença do Regent®800WG 

no ambiente não afeta de forma direta na sobrevida de girinos de S. fuscovarius, quando 

consideradas as condições experimentais e parâmetros utilizados. É possível, entretanto, que 

sob outras condições, o Regent®800WG exerça grande efeito deletério aos girinos, mesmo 

que de forma indireta. Uma vez que no ambiente existem outras condições de pH, 

luminosidade, temperatura, além da presença de sedimento, ou outros compostos, que podem 

levar a degradação do composto ou interações com outros, tornando-o potencialmente mais 

tóxico aos organismos. 

Mais estudos são necessários para se observar se os organismos que sobrevivem ao 

Regent®800WG geram adultos sadios, sem comprometimento de outros processos 

fisiológicos vitais para o indivíduo adulto, ou ainda se outros parâmetros não estudados no 

presente estudo são afetados de forma mais significativa. 

 

4.4 Estágios de desenvolvimento e metamorfose 

 

Durante a primeira exposição ao Regent®800WG comparou-se indivíduos no estágio 

larval com indivíduos no estágio pós-larval e observou-se que alguns parâmetros sofrem 

alteração apenas em um dos dois estágios, como a CAT, por exemplo, que é induzida apenas 

na fase pós-larval, ou a GST que é inibida apenas durante o estágio larval. Estudos anteriores 

realizados com girinos da espécie S. fuscovarius em diferentes estágios de desenvolvimento 

mostraram que a atividade específica da AChE e CbE diminuiu com o aumento do estágio de 

desenvolvimento, e isso está diretamente relacionado ao aumento na quantidade de proteína 

desses indivíduos ao longo do desenvolvimento. 

Através dessas comparações observou-se a importância de considerar os estágios de 

desenvolvimento durante o delineamento experimental, bem como na avaliação de resultados. 

Estudos realizados por Ferrari et al., (2008; 2009) demonstram a influência dos estágios de 

desenvolvimento durante o estágio embrionário nas respostas antioxidantes durante 

exposições a praguicidas, sendo observado esse comportamento variável desde o 

desenvolvimento embrionário, mesmo para organismos do grupo controle. 

Devido a tais variações metabólicas ao longo do desenvolvimento possivelmente 

girinos em determinados estágios de desenvolvimento estão mais susceptíveis aos danos 

causados pela presença de xenobióticos que outros, podendo causar nesses organismos 

comprometimento de funções na fase adulta. 
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Ao longo das duas exposições foram selecionados girinos para compor um grupo que 

seria exposto até atingir a metamorfose. Esse grupo, tanto para a primeira como para a 

segunda exposição ao Regent®800WG não apresentou nenhuma deformação física visível. 

Porém não foi possível constatar se as funções na fase adulta como reprodução, por exemplo, 

foram comprometidas devido à dificuldade de manter essa espécie viva em cativeiro durante 

essa fase. 

Estudos realizados paralelamente por nosso grupo com girinos de E. natereri 

mostraram que quando expostos ao praguicida o tempo de metamorfose é reduzido. O 

organismo prioriza o desenvolvimento ao invés do crescimento visando livrar-se do ambiente 

nocivo. Uma hipótese é que girinos de S. fuscovarius apresentem o mesmo comportamento, o 

que impede que os mesmos sofram efeitos deletérios maiores causados pela presença do 

praguicida. 
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- Os experimentos prévios mostraram que os girinos são responsivos tanto ao cobre 

quanto ao benzo[a]pireno, visto que a CAT, GR, G6PDH e GST tiveram sua atividade 

alterada após as exposições. A atividade da EROD foi muito baixa quando comparada a de 

outros organismos, e não respondeu a presença do benzo[a]pireno, demonstrando sua baixa ou 

inexistente relevância toxicológica em girinos. 

- Apesar das elevadas concentrações utilizadas de Regent®800WG, os girinos 

demonstraram extrema resistência a este praguicida, não tendo nenhum dos indivíduos 

morrido ao longo da exposição, impossibilitando assim o cálculo da CL50 96 horas. Estudos 

mais aprofundados e novos testes são necessários para avaliar se há ocorrência de efeitos 

subletais nessas concentrações. 

- Avaliando-se os resultados de forma integrada, ao longo das exposições ao 

Regent®800WG todos os parâmetros, exceto as esterases e a G6PDH, responderam em algum 

dos grupos expostos ao composto (concentração, tempo de exposição ou estágio), sendo 

considerados potenciais biomarcadores de contaminação em girinos de anfíbios anuros. 

Porém é necessária a avaliação de outros parâmetros complementares, como a GSH, GSSG, 

SOD, GPx, e outras enzimas de fase II, que não foram analisados durante esse estudo, visando 

respostas mais completas a respeito dos mecanismos de defesa e metabolização do praguicida 

em girinos. 

- Durante a avaliação dos resultados é importante levar em consideração além da 

concentração do contaminante, o período de exposição, a classe a que pertence o composto, o 

estágio de desenvolvimento do organismo sob estudo, pois esses são fatores que também 

influenciam nos resultados. 

- Os resultados descritos levam a crer que a presença do Regent®800WG não afeta a 

sobrevivência dos girinos de S. fuscovarius quando consideradas as condições experimentais 

utilizadas. Entretanto, constatou-se que a presença do praguicida leva a alterações 

metabólicas, que são consideradas informações iniciais relevantes sobre a toxicidade do 

Regent®800WG para girinos de anfíbios anuros. 

5 Conclusão 
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ANEXO I 

 

 

Estágios de desenvolvimento dos anfíbios anuros com ilustrações indicando as 

diferenciações morfológicas presentes em cada estágio de acordo com Gosner (1960). 
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Abstract 
Purpose Organophosphate pesticides (OPs) are among the 
most used insecticides in agriculture, causing the inhibition 
of esterases like acetylcholinesterase (AChE), butyrylcho- 
linesterase (BChE) and carboxylesterase (CbE). Pesticides 
can reach the aquatic environment, posing risks to non- 
target organisms, including tadpoles. 
Methods In this work, we characterized the activities of 
AChE, BChE and CbE in tadpoles of the snouted treefrog 
Scinax fuscovarius, and verified their in vitro sensibility to 
different inhibitors [phenylmethane sulfonyl fluoride 
(PMSF), tetra-isopropylpyrophosphamide (iso-OMPA) and 
the OP diazinon]. In vivo effects of diazinon and esterase 
recovery after 2-pyridine-aldoxime (2-PAM) treatment of 
the protein extract were also studied in tadpoles with 
distinct stages of development exposed to 1 and 3 mg/l for 
2 and 7 days. 
Results Optimal conditions were established for AChE and 
CbE; BChE activity was negligible. PMSF affected esterase 
activities and is not recommended for homogenization 
buffers. Iso-OMPA treatment caused no changes in AChE 
and CbE activities, but diazinon inhibited these enzymes in 
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a dose-responsive manner. In vivo, CbE activity was 
insensitive to diazinon in younger tadpoles, but inhibited 
after 2 days of exposure in more developed tadpoles. AChE 
activity was inhibited after 2 and 7 days of exposure, in a 
dose-responsive manner. Esterase reactivation by 2-PAM 
was obtained both in vitro and in vivo. 
Conclusions (1) Tadpoles can be adequate sentinel organ- 
isms in  biomonitoring studies of  OP  contamination; (2) 
AChE was more sensitive than CbE to diazinon; (3) 
tadpoles from  earlier developmental stages  seems to  be 
less responsive to OPs; (4) AChE activity was sensitive to 
diazinon in both development stages, being a better OP 
biomarker. 
 
Keywords  Tadpole . Scinax fuscovarius . Pesticide . 

Diazinon . Esterase . Biomarker . Environmental pollution 
 

 
 
1 Introduction 
 
Plagues and diseases are limiting factors in food produc- 
tion. To deal with this problem, pesticides are applied in 
agriculture, sometimes without any control (Sparling and 
Fellers 2007).  The  extensive  use  of  pesticides  after the 
Second World War allowed increases in food production, 
but also increased intoxication events, the contamination of 
soil,  air and water, causing significant alterations in the 
characteristics of different environments. 

Organophosphate pesticides (OPs) are one of the most 
extensively used classes of insecticides in agriculture. Their 
toxic  effect  involves the  inhibition  of  esterases,  such  as 
acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterse (BChE) 
and carboxylesterase (CbE) (Vioque-Fernandez et al. 2007). 
AChE hydrolyses acetylcholine, an ester released to the 
synaptic cleft when a nervous impulse is transmitted from 
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one cell to another (Bainy et al. 2006). When AChE is 
inhibited, acetylcholine accumulates leading to alterations in 
nervous function that can be lethal to organisms (Peakall 
1996). 

The physiological role of BChE is less known (Mason et al. 
1995). It has been shown that this enzyme promotes the 
release of fatty acids from triacylglycerol and phospholipids, 
and  can  also  act  as  a  detoxification  enzyme  (Çokugras 
2003). CbE catalyses the release of endogenous or exoge- 
nous short-chain fatty acids, which are involved in xenobi- 
otic metabolism, promoting their detoxification (Maxwell 
1992; Hyne and Maher 2003). Is has been proposed that 
CbEs are also involved in resistance and defense mecha- 
nisms of OP poisoning (Wheelock et al. 2008). 

The inhibition of esterases in animals can be useful to 
indicate the presence of OPs and carbamates in the environ- 
ment (Payne et al. 1996;  Vioque-Fernandez  et  al.  2007; 
Galloway et al. 2002; Bonacci et al. 2004). It has been 
known that once inhibited by carbamates, the activity of 
esterases can be recovered by diluting protein extracts 
several times in homogenization buffer (Vioque-Fernandez 
et al. 2007). Nevertheless, those esterases inhibited by OPs 
can be recovered only after the treatment of protein extracts 
with 2-pyridine-aldoxime (2-PAM) (Sanz and Repetto 1994), 
since this compound has a higher affinity to the phosphate 
group of the OP than the enzyme, displacing it from the 
active site of the enzyme. Thus, the reversion of esterase 
inhibition after buffer dilution or 2-PAM treatment can be 
useful to distinguish between OP or carbamate exposure. 

During rainy seasons, agricultural pesticides can reach 
aquatic environments, leading to toxic effects on non-target 
organisms. In tropical regions with marked seasons, the 
occurrence and reproduction of many species are restricted 
to the rainy periods, as in the case of anuran amphibians 
(Duellman and Trueb 1994; Aichinger 1987;  Rossa-Feres 
and Jim 1994; Arzabe 1999; Eterovick and Sazima 2000; 
Prado et al. 2005). In our region (São José do Rio Preto, São 
Paulo, Brazil), the rainy period generally corresponds with 
the seasons between October and March (Rossa-Feres and 
Jim 2001). In the first life stages, anuran amphibians are 
exclusively gill breathing aquatic animals (tadpoles), and can 
be  an  example  of  non-target organisms subjected  to  the 
effects of pesticides in the environment, since occur in 
countless aquatic habitats and feed at many sites throughout 
the water column (Hoff et al. 1999). 

The sensitivity of amphibians to different chemical 
substances has been demonstrated, including pesticides, 
herbicides, chemical fertilizers, organochloride compounds 
and others, but mechanisms underlying toxic events are not 
understood in this vertebrate group. The understanding of 
the effects of chemical contamination is quite relevant and 
urgent, faced with the global species loss and population 
declines among amphibians (Barinaga 1990; Blaustein and 

Wake 1995; Blaustein et al. 1994; Young et al. 2001). The 
global  amphibian declines have been reported since the 
1980s, as a consequence mostly of habitat destruction, 
pollution, global climate changes (Myers et al. 2000; Young 
et al. 2001; Bosch 2003), and of subtle factors acting in 
pristine habitats (Carey et al. 2001; Gardner 2001). 

Moreover, tadpoles could be excellent bioindicator 
species for aquatic environmental monitoring, since they 
can be found in different freshwater environments including 
small or temporary ponds, where other aquatic animals, like 
fish, are not found. They have a low migration rate related 
to the spawning area, making these animals representative 
of the sampled area. Also, their physiology is well known, 
having great adaptative potential to stressing environments, 
and being relatively resistant to variations in abiotic factors 
like pH or low oxygen concentration (Semlitsch et al. 2000; 
Tejedo 2003). 

Despite there having been several studies analyzing the 
effects and dose-response relationship of different chem- 
ical products on amphibians species (Tejedo 2003), studies 
related to the effects of OPs and carbamates on tadpole 
esterases  are  still  scarce  in  the  literature. Widder  and 
Bidwell (2006) studied how chlorpyrifos exposure influ- 
enced cholinesterase (ChE) activity in R. sphenocephala 
tadpoles, verifying significant ChE inhibition after 12 days 
of exposure to 100 and 200 g/l. They also observed a 
dose-dependent  ChE  decrease  in  four  different tadpole 
species exposed to sublethal concentrations of chlorpyr- 
ifos (Widder and Bidwell 2008). Colombo et al. (2005) 
also  observed a  dose-dependent inhibition of  AChE  in 
Xenopus laevis tadpoles exposed to chlorpyrifos. These 
findings are consistent with the deleterious effects of 
carbamate pesticides (CPs) and OPs on cholinesterase 
activity; however, studies on other tadpole esterases, like 
CbE and BChE, are totally non-existent in the literature. A 
screening of how these enzymes respond to OPs and CPs 
could  improve the  knowledge  of  pesticide  toxicity  for 
tadpoles, so the aim of this work was to establish optimal 
conditions for measurement of different esterases in 
tadpoles of the snouted treefrog Scinax fuscovarius, and 
to verify how these enzymes respond to model inhibitors 
in vitro [phenylmethane sulfonyl fluoride (PMSF), tetra- 
isopropylpyrophosphamide (iso-OPMA), and the OP 
diazinon]  and  in  vivo  (diazinon  exposure  for  2  and 
7 days). 
 

 
 
2 Material  and methods 
 
2.1 Animal collection and exposure to diazinon 
 
Scinax fuscovarius is widespread in southern, southeastern 
and central Brazil, as well as in eastern Bolivia, Paraguay, 
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northern Argentina, and northern Uruguay, at 0–2,000 m 
above sea level (asl) (Aquino et al. 2004; Frost 2008). During 
breeding time, it can be found in standing water bodies in 
open habitats, such as pastures and other cultures, and 
presents tolerance of a broad range of habitats, being very 
common in urban areas, and inside houses (Aquino et al. 
2004).  Its  tadpoles are  very  abundant  through  the  rainy 
season (October to March), taking about 2 months to 
complete  their  larval  development  (Rossa-Feres  and  Jim 
1996;  Vasconcelos  and  Rossa-Feres  2005;  Santos  et  al. 
2007). 

Two-hundred tadpoles of S. fuscovarius were collected 
in ponds near to São José do Rio Preto city (SP, Brazil) in 
January (summer) of 2008, and transported to the labora- 
tory. The development stages of each animal at the 
beginning of the experiments were identified according to 
Gosner (1960), and the animals were placed in four plastic 
tanks  containing 20 l  of clear water, acclimating to the 
laboratory  conditions for 1  week. Twenty  animals  from 
stages 25–29 were separated for the in vitro studies 
(establishment of  optimal  esterase  assay  conditions  and 
inhibition-reactivation studies). Another 180 tadpoles were 
separated into two groups of 90 animals, being one group 
composed  of  animals from  development  stage  25  (here 
named  “Stage  1”),  and  another group  of  animals  from 
development stages 34–40 (“Stage 2”). Tadpoles grouped 
in Stage 1 did not start the formation of bud of hind limbs 
and those grouped in Stage 2 present different phases of 
growing of legs. 

After the acclimatization period, the tadpoles were 
divided  in  groups  of  ten  animals and  transferred to  18 
tanks containing 3 l of clear and de-chlorinated water from 
an  artesian well. Thus, nine of the tanks contained just 
animals of Stage 1 and another nine tanks were composed 
by animals of Stage 2, and animals remained acclimating to 
this condition for 24 h. Before addition of chemicals to the 
exposure system, one tadpole from each tank was taken to 
serve as the time zero (T0) group, resulting in a remaining 
nine per exposure chamber. Three chambers for each Stage 
1 and Stage 2 groups were designated as controls, receiving 
solvent only. For the remaining six experimental chambers, 
diazinon was added in two sublethal concentrations. So, for 
all the three treatments (control and two different diazinon 
concentrations), we had three replicates of nine animals. A 
previous study reported that the malathion (OP) concentra- 
tion which killed 50% of the sample population (LC50) for 
Limnonectus limnocharis tadpoles was 13.3, 8.7, 6.3 and 
5.4 mg/l, respectively, for 24, 48, 72 and 96 h exposure 
(Gurushankara et al. 2003). In addition, Relyea (2004) 
tested 1 and 2 mg/l of diazinon in different tadpole species, 
observing a 5 and 35% reduction, respectively, in survival 
after 16 days. Considering these previous data on pesticide 
toxicity to tadpoles, we chose the concentrations of 3 and 

1 mg/l of diazinon for our exposure experiments. Thus, we 
had three replicates of treatments, exposed to 1 mg/l and 
exposed to 3 mg/l, for Stage 1 and Stage 2 animals. 

The pesticide solution was prepared in a concentrated stock 
solution (10 mg/ml in ethanol) and added to the tanks in a final 
volume of 300 l.  A volume of 300 l  ethanol without 
diazinon was also added to the control tanks, in order to 
control for any potential effect due to solvent used. After 2 and 
7 days of exposure, three animals were collected from each 
tank and directly frozen in liquid nitrogen (n = 9 for controls 
as well as for exposure to 1 mg/l and 3 mg/l, with three 
replicates for each treatment). During the whole experiment, 
animals were fed daily with commercial fish food offered ad 
libitum and the water was siphoned (500 ml) every 2 days in 
order to eliminate faeces and non-ingested food, being 
replaced by clear water containing the same treatment. 
Oxygenation was supplied by air pumps for all tanks, and 
the tanks were maintained at room temperature (�25°C). No 
additional water quality parameter was measured during the 
experiment. All experiments were conducted in accordance 
with national and institutional guidelines for the protection 
of animal welfare. 
 
2.2 Sample preparation and biochemical analyses 
 
For  esterase evaluation, tadpoles were  entirely homoge- 
nized in 600 (Stage 1) or 1,000 (Stage 2) l of 0.1 M  Tris- 
HCl buffer, pH 8.0, and centrifuged for 30 min at 9,500 g. 
The  supernatant  fraction  was  then  collected and  frozen 
(�80°C) for later esterase evaluation. In order to verify the 
presence of membrane-bound esterases, extracts were also 
prepared with buffer containing 0.5% of the non-ionic 
detergent Triton X-100. Esterases were assayed according 
to Ellman et al. (1961). Acetyl- and butyryl-thiocholine and 
phenylthioacetate were used as substrates for AChE, BChE 
and  CbE, respectively, and  monitored by  the  release of 
thiol-derivatives  at  412  nm.  Assays were carried out  in 
duplicate (exposure experiments) or triplicate (esterase 
characterization) in homogenization buffer with 1 mM 

DTNB [5-5 -dithiobis(2-nitrobenzoic acid)]. Blanks without 
substrates or samples were incubated at 25°C for 5 min to 
assess endogenous cross-reaction with DTNB. Assays were 
started by substrate addition. Specific activities were 
expressed as U/mg protein; where 1 U is the amount of 
enzyme hydrolyzing 1 mol substrate per minute. Protein 
was determined according to Bradford (1976). 

To test the effect of Triton X-100 on activity, an increasing 
concentration of this detergent was used in the assay buffer. 
Since the assay of a certain volume of extract yielded different 
activity depending on the enzyme concentration in each 
tissue, extract volumes were adjusted to obtain a change in 
absorbance ( Abs)/min at 412 nm of about 0.2–0.3 U, a 
range in which all assays were linear. Ten millimolar acetyl- or 
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inhibition effect of different OPs on tadpole esterases 
should be tested, to predict the effect of specific OPs in 
field animals. 

Also, it should be considered that OPs exist in thionic or 
oxonic forms, and only the oxonic form is capable of 
inhibiting esterase (Sanz and Repetto 1994). Thionic OPs 
could be converted to the oxonic form by biotransformation 
enzymes, and then be able to inhibit esterases. Sparling and 
Fellers (2007) demonstrated that oxon derivatives of thionic 
OPs  present higher  toxicity to  larval  Rana  boylii. It  is 
possible that less-developed tadpoles had not yet developed 
the enzymes needed to produce the oxonic form of 
diazinon, which could explain their lesser responsiveness 
to this pesticide compared with more developed tadpoles. 
Jung et al. (2004) demonstrated that tadpoles of the green 
frog (Rana clamitans melanota) have about a tenfold lower 
EROD activity (indicative of cytochrome P4501A) com- 
pared with metamorphs, supporting our hypothesis. It is 
possible that other CYP isoforms responsible for the 
conversion of the thionic form of diazinon into the toxic 
oxonic form are not fully induced in early stages of tadpole 
development, but this remains to be clarified. 

The dose-dependent inhibition of AChE of tadpoles from 
Stages 1 and 2 could indicate that this enzyme is a better 
exposure biomarker for diazinon and other OPs than CbE. 
However, it should be considered that AChE inhibition was 
more pronounced after 2 days of exposure, as tadpoles 
presented a tendency for recovery after 7 days of exposure. 
Same recuperation was observed for CbE activity of Stage 2 
tadpoles. As the diazinon treatment was renewed every 2 days, 
this recovery seems to be more related to a de novo synthesis 
of the enzymes to deal with the initial inhibition. It is possible 
that the diazinon sub-lethal concentrations tested allowed 
animals to recover esterase activity over time, which would be 
not possible with doses higher than LC50     values, but  
this remains to be tested. 

Widder and Bidwell (2006) tested lower OP doses (100 
and 200 μg/l chlorpyrifos) for 4 and 12 days in R. 
sphenocephala (L. sphenocephalus) tadpoles, and also 
observed a dose-responsive AChE inhibition. With respect 
to CbE, there are no reports on this enzyme in tadpoles, so 
comparisons can not be done. On the other hand, our results 
indicate that this enzyme has great potential as an exposure 
biomarker in field studies with tadpoles. 

Interestingly, esterase activity  was  recovered  after  2- 
PAM treatment in those animals exposed to diazinon. It has 
been  shown  that,  despite  in  vitro  reactivation generally 
obtained in different model animals, in vivo the same 
profile  of  2-PAM  reactivation is  difficult to  observe. It 
seems that the irreversible esterase inhibition leads animal 
to eliminate the enzymes from cells, so reactivation is not 
obtained. In the case of tadpoles, reactivation was success- 
fully obtained for all animals presenting esterase inhibition, 

except those that presented AChE inhibition after 7 days of 
exposure to 3 mg/l of diazinon, which would indicate an 
initial process of enzyme degradation. These data indicate 
the use of 2-PAM treatment of protein tadpole extracts as a 
potential tool in field biomonitoring studies, to attribute the 
esterase inhibition to OP exposure. Although CP-inhibited 
esterases can be recovered after extract dilution, they can 
not be recovered with 2-PAM treatment. However, it should 
be mentioned that this tool would function only for animals 
exposed for short periods, since it is possible that esterase 
inhibition due to OP exposure longer than 7 days causes 
enzyme degradation or aging, making recovery studies 
impossible. 

Considering that there are very scarce data on pollution 
biomarker evaluation in tadpoles, and that this work repre- 
sents the first approach in these organisms by our group, we 
were not concerned initially about the effects of this pesticide 
on morphological or physiological parameters of the animals, 
but in esterase responses. However, some slight discrepancies 
could be observed at the end of exposure experiments with 
respect to the growth and development of the animals, which 
were not recorded in the present work. Despite using animals 
of the same developmental stages in same experimental group 
at the beginning of the experiment, this did not guarantee that 
animals would develop equally over time within the same 
group, especially in those groups exposed to the contaminant. 
It has been shown, for example, that population density can 
affect development rate in tadpoles, and a more pronounced 
effect could be expected in animals exposed to environmental 
contaminants. These aspects are important and should be 
considered in future pollutant exposure experiments with 
tadpoles. 

Finally, although our results indicated that the OP 
diazinon promotes a dose-responsive inhibition of esterases 
in tadpoles over time, it should be considered that only part 
of the water (0.5 l) containing the contaminant at the proper 
concentration for the experimental group was changed 
every 2 days during the experiment. Probably, this is not 
the best procedure for water renewal, since the correct dose 
at each exposure time is not assured, considering diazinon 
degradation could occur in water not renewed in the time 
versus new pesticide added every 2 days in a lesser volume 
that will be diluted in the remaining water. We just adopted 
a procedure concerning the elimination of uneaten food and 
faeces  in  water  avoiding  stress  and  death  of  tadpoles, 
caused by bacteria and fungi that can  grow in leftover food 
and feces deposited at the bottom of the chambers (Rossa- 
Feres, personal observation; Mcdiarmid and Altig 1999). It 
might be suggested that the whole of the water should be 
changed every 2 days, but this could be a stressing 
condition for tadpoles, and in such a case a single-dose 
effect should not be considered, also interfering with the 
results.  Another  possibility  is  not  to  change  the  water 
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during experiment, but in this case it is strongly suggested 
that water quality parameters should be measured, consid- 
ering that variations in pH and ammonium levels, for 
example, can be expected due to the accumulation of 
excretion products from the animals and decomposition of 
uneaten food, which in this work were also not measured. 
However, although an ideal experimental design has not yet 
been reached, the apparent dose-response esterase inhibi- 
tion  seen  in  our  results  provides  some  interesting new 
information that is likely to be of value to other scientists 
working in the area of amphibian toxicology. 

 

 
5 Conclusions 

 
In this work, we characterized the kinetics of different esterases 
in S. fuscovarius tadpoles, obtaining optimal conditions for 
AChE and CbE measurements; BChE was negligible. The in 
vitro inhibition tests indicated that AChE is more sensitive to 
inhibition than CbE, and would be more indicative of OP 
exposure, which was also confirmed in animals exposed in 
vivo to diazinon. Indeed, animals from earlier developmental 
stages seem to be more resistant to diazinon exposure. 
Treatment with 2-PAM was able to recover diazinon- 
inhibited esterases, both in vivo and in vitro, indicating this 
procedure to be a potential tool to attribute esterase inhibition 
due  to  OP  exposure. Taking all these  data  into  account, 
tadpoles appear to be excellent sentinel organisms in 
environmental studies for the presence of OPs in the aquatic 
environment. 
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