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RESUMO

O Metomil (Lannate®) é um inseticida do grupo dos carbamatos utilizado
no combate a pragas em diversos tipos de lavouras, sua forma de ação é
através da inibição da enzima acetilcolinesterase. Para uma caracterização
adequada e controle de seus despejos, a estratégia mais eficiente é o uso
integrado de análises químicas, físicas e ecotoxicológicas. O presente trabalho
teve por objetivo avaliar a toxicidade aguda em 96h do metomil, e através de
um ensaio subletal de cinco (5) horas, estimar o seu efeito sobre a atividade da
acetilcolinesterase no cérebro e músculo esquelético dorsal da espécie Danio
rerio. Os resultados demonstraram que no Danio rerio o valor da CL-50-96h
encontrada foi de 3,40 mg/L, obtida através da

média de quatro testes

realizados. Nos ensaios in vitro foi atestada a ação inibitória da metomil
diretamente sobre a AChE solúvel extraída do músculo esquelético dorsal do
D. rerio com uma inibição máxima de 68,57 % para a concentração de 0,2 mg/L
do inseticida. Nos testes subletais com D. rerio foi constatado o efeito inibitório
do metomil sobre a forma solúvel da AChE de músculo esquelético dorsal,
tanto em uma como em cinco horas de exposição do peixe ao inseticida. Em
ambos os horários os valores médios de inibição foram em torno de 61%. Nas
mesmas condições não foi observada inibição significativa da atividade da
AChE de membrana do músculos. Não foi observado efeito inibitório do
metomil sobre as AChE solúvel e de membrana de cérebro de D. rerio, nas
concentrações 0,42, 0,85, 1,70, 2,50 mg/L e em ambos os horários de
exposição dos peixes.

Palavras – Chave: Metomil.Toxicidade aguda. Acetilcolinesterase. Danio rerio.
Lannate®.
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ABSTRACT

Methomyl (Lannate®) is an insecticide from the carbamate group,
frequently used in pest control in various types of crops. This compound works
inhibiting the activity of the enzyme acetylcholinesterase. The use of physicochemical and ecotoxicological analysis is the most efficient strategy for the
correct characterization and control of residues of metomil. The main
objectives of this study were to evaluate the acute toxicity of methomyl in 96
hours of exposure and, through a sublethal assay of 5 hours, to assess its
effect on the activity of acetylcholinesterase present in brain and squeletic
dorsal muscle of the Danio rerio fish. The results showed that the LC50-96
found to D. rerio was 3.4 mg/L and it was found through the average of four
definitive tests. In vitro assays were used to test the inhibitory action of
methomyl directly over soluble AChE, extracted from the squeletic dorsal
muscle, with maximum inhibition of 68.57% to the insecticide concentrations of
0.2 mg/L. In sublethal tests with D. rerio, inhibitory effect of methomyl was
found over the soluble form of AChE in the squeletic dorsal muscle, both in
one and five hours of fish exposure to the insecticide. In both period, the
average values of inhibition were around 61%. In the same condition, no
significant inhibitory effect of methomyl soluble and membrane AChE of the D.
rerio was observed in the 0.42, 0.85, 1.70 and 2.50 mg/L concentrations and
in both times of fish exposure.

Keywords: Methomyl. Acute toxicity. Sublethal. Acetylcholinesterase. Danio
rerio. Lannate®.
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1 INTRODUÇÃO
O aumento na demanda de alimentos em decorrência do crescimento
populacional observado nas últimas décadas fez com que o homem procurasse
novas alternativas para aumentar a quantidade e a qualidade dos produtos
agrícolas, através da melhoria das suas técnicas de plantio, aprimoramento de
equipamentos, assim como o desenvolvimento de agroquímicos.
A história da utilização de produtos químicos orgânicos em larga
escala para combate às pragas (insetos), doenças (fungos, bactérias ou vírus)
e ervas daninhas que infestam a produção agrícola remonta a descoberta das
propriedades inseticidas do organoclorado DDT em 1939 por Paul Muller.
Embora sua síntese tenha ocorrido em 1874, a sua difusão se daria no
processo de expansão industrial durante a II Guerra Mundial. Até então, as
técnicas de combate às pragas, doenças e ervas daninhas consistiam no uso
em pequena escala de produtos inorgânicos (derivados de chumbo, mercúrio,
arsênico, enxofre, cobre e outros de origem vegetal), além de práticas de
controle biológico pelo manejo integrado de agentes ou fatores antagônicos
(FUTINO ; FILHO, 1991).
Após a II Guerra Mundial, condições estruturais favoráveis na
agricultura norte-americana propiciaram a introdução e difusão de novos
insumos no sistema produtivo agrícola. Pressões sobre aumento da
produtividade agrícola dadas pela elevação do preço da terra, redução da mãode-obra rural, diversificação do consumo urbano, aumento das exigências de
qualidade e aparência dos produtos agrícolas, passaram a requerer
intensificações tecnológicas no processo produtivo agrícola, sancionando o
mercado de inovações químicas (NAIDIN, 1986).
1.1 AGROTÓXICOS
A Lei Federal nº 9.974/2000, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho
de 1989, da Constituição Brasileira, define agrotóxicos como sendo: os
produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção das florestas, nativas ou
implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos,
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hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados
nocivos.
Por sua vez, Spadotto et al. (2004) definem os agrotóxicos como
sendo moléculas sintetizadas para afetar determinadas reações bioquímicas
de microorganismos, animais e plantas que se deseja controlar ou
eliminar.Contudo,

determinados

processos

bioquímicos

geralmente

são

comuns a todos os seres vivos e, assim, o efeito pode então atingir não só o
organismo alvo, como também outros seres vivos do ambiente.
Além de possibilitar o aumento da produtividade agrícola, os
agrotóxicos também são utilizados em ambientes aquáticos para controlar
problemas biológicos, como vetores de diversas doenças, “blooms” de
fitoplâncton e infestações de plantas aquáticas. Entretanto, seu uso
desenfreado e pouco criterioso tem provocado inúmeros impactos sobre o meio
ambiente, como contaminação dos solos, da atmosfera, das águas superficiais
e subterrâneas, além dos efeitos negativos sobre organismos terrestres e
aquáticos, como intoxicação humana pelo consumo de água e alimentos
contaminados, assim como o risco de intoxicação ocupacional de trabalhadores
e produtores rurais (ZAGATTO ; BERTOLETTI, 2006).
Além do perigo aos seres humanos, sabe-se que a introdução de
agrotóxicos no ambiente pode provocar efeitos indesejáveis como a alteração
da dinâmica bioquímica natural pela pressão de seleção exercida sobre os
organismos, tendo como consequência, mudanças no funcionamento do
ecossistema afetado (SPADOTTO, 2006). Muitas vezes, os ecossistemas
aquáticos são os mais afetados pelo uso dos pesticidas geralmente porque
eles formam partes integradas com áreas agrícolas fornecendo água e
facilidades de drenagem. Depois da aplicação, vários processos físicos,
químicos e biológicos determinam a dissipação do pesticida no ambiente (Fig.
1). O destino deles é determinado por processos de retenção (sorção,
absorção), de transformação (degradação química e biológica) e de transporte
(deriva, volatilização, lixiviação e carreamento superficial), e pela interação
desses processos (SPADOTTO ET AL. 2004).
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Figura 1: Formas de dissipação dos agrotóxicos no ambiente. Adpatado de FOCUSTOXSWADisponível
na
internet
através
do
site
http://viso.jrc.it/focus/sw/models/TOXSWA/
ocus/sw/models/TOXSWA/ acessado em 18/07/08.

Segundo o Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a
Agrotóxicos (OPAS/OMS,
(OPAS/OMS 1996) e dada
ada a grande diversidade dos
do produtos,
cerca de 300 princípios ativos em 2 mil formulações comerciais diferentes no
Brasil, é importante conhecer a classificação dos agrotóxicos quanto à sua
ação e ao grupo químico a que pertencem.
pertencem Os pesticidas podem ser
classificados da seguinte forma: herbicidas, fungicidas, bactericidas e
insecidas. Inseticidas, como
omo o próprio nome
n
indica, são efetivos no combate a
insetos. Eles pertencem a quatro grupos distintos:
 Organofosforados:
Organofo
: são compostos orgânicos derivados do ácido
fosfórico, do ácido tiofosfórico ou do ácido ditofosfórico. Ex.:
Folidol, Azodrin, Malation, Diazinon.
 Carbamatos
arbamatos:: são derivados do ácido carbâmico. Ex.:
Ex Carbaril,
Tentfk, Zeclram e Metomil.
M
 Organoclorados:
Organoclorados: são compostos à base de carbono, com
radicais de cloro. São derivados do clorobenzeno, do ciclociclo
hexano ou do ciclodieno.
cic
. Ex.: Aldrin, Endrin, MtIC, DUr,
Endossulfan.
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 Piretróides:

são

compostos

sintéticos

que

apresentam

estruturas semelhantes à piretrina, substâncìa existente nas
flores do Chrysanthmum (pyrethrum) cinenariaefolium. Alguns
desses compostos são: aletrina, resmetrina, decametrina, cipermetrina.
1.1.1 Carbamatos

Dentre os inseticidas, se destaca o grupo dos carbamatos (CBs)
devido seu grande uso em todo o planeta no tratamento foliar de diversas
culturas. Sua extração original foi realizada através das sementes da planta
Physostigma venenosum natural do oeste da África. Os extratos dessa
semente conhecida como feijão Calabar contêm fisostigmina, um éster
metilcarbamato. Seu uso como inseticida iniciou-se na década de 1950,
existindo aproximadamente 25 compostos de carbamatos em uso hoje como
pesticidas ou fármacos (BARON, 1991).
Os CBs são derivados do ácido carbâmico (monoamida do ácido
carbâmico), (Fig. 2), possuindo reconhecimento como substâncias altamente
eficientes quanto à ação praguicida, principalmente inseticida.

Figura 2: Estrutura química dos carbamatos

Estruturalmente, são diferentes dos organofosforados (OFs), porém,
funcionam de forma similar, ou seja, fazendo uma ligação no sítio da enzima
acetilcolinesterase (AChE), nas junções sinápticas. Semelhante aos OFs, os
carbamatos são frequentemente sólidos e algumas vezes líquidos, variando
grandemente sua solubilidade em água sendo então rapidamente degradados
por agentes químicos e bioquímicos, não causando problemas de persistência
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O principal perigo imposto pelos inseticidas desse grupo seria a sua toxicidade
em curto prazo (WALKER ET AL. 1996).
Os carbamatos possuem as seguintes características: alta atividade
inseticida; baixa ação residual devido à instabilidade química das moléculas e
baixa toxicidade em longo prazo, quando comparada com os derivados
fosforados (MÍDIO ; SILVA, 1995). Após serem absorvidos, os carbamatos e
seus produtos de biotransformação são rapidamente distribuídos por todos os
tecidos tendendo sua concentração ser maior nos órgãos e tecidos envolvidos
no metabolismo do xenobiótico, não havendo evidências de bioacumulação
pelo fato de o metabolismo e a eliminação serem relativamente rápidos
(BARON 1991).
Os inseticidas do grupo dos CBs são inibidores diretos da
acetilcolinesterase, isso significa que eles não precisam de ativação metabólica
para exercer sua ação tóxica. A recuperação de envenenamentos causados
por Organofosforados (OFs) é mais lenta do que a recuperação por CBs. As
diferenças na recuperação e efeito são baseadas na rápida e espontânea
reativação da AChE, quando a mesma é inibida por inseticidas carbamatos
(VANDEKAR ; PLESTINA ; WILHELM, 1971). A reativação ocorre quando um
composto anti-colinesterásico é removido do sítio ativo da enzima. As AChEs
inibidas

por

carbamatos

são

espontaneamente

reativadas

por

descarbamilação, um processo similar ao que ocorre em substratos naturais
(microsegundos), mas muito mais lento (minutos a horas), (WINTERINGHAM ;
FOWLER, 1966).
Dentre os carbamatos, o metomil (S-metil-N-[(metilcarbamoil) oxi]tioacetamidato de oxima, Fig. 3) é um dos inseticidas mais utilizados, o que
demonstra a necessidade de mais estudos sobre sua ação tóxica,
principalmente através de ensaios ecotoxicológicos. O metomil (C5H10N2O2S)
foi introduzido pela Du pont em 1966 como um inseticida de grande alcance,
possuindo uma pressão de vapor de 176 mm Hg a 250C, solubilidade de 5,7g
em 100g de água a 250C e com uma densidade de 0,955g/ml a 20 0C. Metomil
é o ingrediente ativo de formulações comerciais da Du pont 1179, Flytek®,
Kipsin®, Lannate®, Lanox®, Memilene®, Methavin®, Methomex® e Nudrin® (Du
pont, 2008)
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O metomil é utilizado como acaricida, no controle de insetos e aranhas,
no tratamento foliar de vegetais, frutas e campos de cultivo de algodão, assim
como de plantas ornamentais, sendo efetivo em dois caminhos: como
“inseticida de contato”, devido matar quando entra diretamente em contato com
as espécies alvo e como inseticida sistêmico, no qual quando aplicados nas
folhas, ramos, raízes, solos etc. são absorvidos sendo transportados para
várias regiões da planta, via xilema ou floema, atuando principalmente sobre
insetos sugadores. (HARTLEY ; KIDD, 1993). De acordo com a ANVISA, no
Brasil o metomil é usado em culturas de algodão, batata, brócolis, couve, milho,
repolho, soja, tomate e trigo.

Figura 3: Estrutura química do metomil

De acordo com EPA (1998), o metomil é classificado como pesticida
de uso restrito ou classe I. Em soluções aquosas tem sido relatado que o
metomil se decompõe mais rapidamente sobre aeração, mas um pouco menos
à luz solar ou em meio alcalino. A meia-vida do inseticida na superfície da água
é estimada por volta de 6 dias, com aeração e luz solar, já a meia-vida em
águas subterrâneas pode ultrapassar 50 semanas (FARRÉ ET AL. 2002).

1.2. ECOTOXICOLOGIA COMO FERRAMENTA NO DIAGNÓSTICO DE LOCAIS
POLUÍDOS

A poluição das águas superficiais é causada principalmente pelo
lançamento,

direto

ou

indireto,

de

despejos

industriais,

domésticos

e

agropecuários, não tratados ou insuficientemente tratados (KNIE ; LOPES, 2004).
Muitos desses efluentes são extremamente complexos, constituindo fontes de
grande diversidade de poluentes para o ambiente aquático e seus efeitos
biológicos não podem ser caracterizados apenas pelas análises tradicionais.
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Portanto, para uma caracterização adequada e controle desses efluentes a
estratégia mais eficiente é o uso integrado de análises físicas, químicas e
ecotoxicológicas (BERTOLETTI, 1990).
Testes ecotoxicológicos são métodos utilizados na detecção e avaliação
da capacidade inerente de um agente em produzir efeitos deletérios nos
organismos vivos. Sua utilização fundamenta-se na exposição dos organismosteste, representativos do ambiente aquático, a várias concentrações de uma ou
mais substâncias, ou fatores ambientais, durante um determinado período de
tempo (GHERARDI-GOLDSTEIN ET AL. 1990).
Os testes de toxicidade mais utilizados são os de avaliação de efeitos
agudos e crônicos sobre os organismos-teste. O efeito agudo trata-se de uma
resposta severa e rápida a um estímulo, que se manifesta nos organismos
aquáticos, em geral, num intervalo de 0 a 96 horas (RAND ; PETROCELLI, 1985).
Na avaliação dos efeitos agudos, usa-se em geral a concentração letal ou
concentração efetiva, a 50% dos organismos em teste (CL50 ou CE50), ou seja, a
concentração do agente tóxico que causa 50% de letalidade, ou outro efeito, à
espécie-teste (GHERARDI-GOLDSTEIN, 1988). O objetivo deste teste é
determinar a concentração do material (substância química ou efluente) que
produz um efeito deletério na população exposta durante um curto período de
tempo sob condições controladas (RAND, 1995). Por sua vez, nos testes

crônicos, o organismo responde a um estímulo que continua por longos
períodos, podendo afetar todo seu ciclo de vida (GHERARDI-GOLDSTEIN,
1988).

No sistema aquático a intoxicação por pesticidas em peixes, como já
foi dito anteriormente, pode ocorrer de forma aguda ou crônica. Em geral, na
intoxicação aguda ocorre mortalidade em massa dos peixes. No entanto, a
poluição é um processo muitas vezes crônico, aparentemente sem danos
visíveis, podendo causar vários efeitos subletais (RODRIGUES, 2003).
Segundo Saravana ; Bhavan ; Geraldine (2000), a exposição de organismos
aquáticos, mesmo em concentrações muito baixas de pesticidas, resulta em
alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas em tecidos vitais.
O estabelecimento de relações entre os níveis externos do
contaminante e seus efeitos nos sistemas biológicos deve ser parte integrante
de programas de monitoramento de poluição ambiental (OOST ET AL. 2003).
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Nesse contexto, o uso de biomarcadores torna-se necessário porque oferece
mais uma alternativa como indicadores sensíveis, demonstrando que os
agentes tóxicos penetram no organismo, distribuem-se entre os tecidos, e
produzem efeito tóxico em alvos críticos (SHUGART ; MCCARTHY ;
HALBROOKL, 1992).
Segundo Decaprio (1997), os biomarcadores são como indicadores
biológicos que evidenciam efeitos resultantes da exposição a um estressor,
podendo ser interpretado como evento adaptativo não patogênico ou como
séria alteração de um evento funcional, dependendo da toxicocinética e do
mecanismo de ação do estressor. Há vários tipos de biomarcadores que
podem ser medidos através de variações bioquímicas, celulares, fisiológicas ou
comportamentais e as mesmas podem ser medidas em amostras de tecidos ou
fluidos orgânicos, em organismos ou populações. Dessa forma, pode ser
evidenciada a exposição ou efeitos de radiação de um ou mais poluentes
químicos (LEONZIO ; FOSSI, 1994).
Biomarcadores podem ser divididos em três classes (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL, 2003): de exposição, efeito ou suscetibilidade. Os de
exposição são aqueles que detectam a quantidade de uma substância
exógena, seus metabólitos ou o produto da interação entre o xenobiótico e a
molécula ou célula alvo em um compartimento do organismo mensurando a
intensidade da exposição; já os biomarcadores de efeito são alterações
bioquímicas, fisiológicas ou outra alteração molecular nos tecidos ou fluidos
corporais de um organismo que podem ser reconhecidos ou associados com
uma doença ou um possível prejuízo a saúde; os de susceptibilidade são
aqueles que indicam a habilidade adquirida ou inerente de um organismo em
resposta à exposição a um xenobiótico específico, incluindo fatores genéticos e
mudanças nos receptores que alteram a suscetibilidade de um organismo a
uma dada exposição.
Existem ainda outros autores, como Fossi & Leonzio, (1993), que
defendem outra classificação que incluiria, além dos citados, os biomarcadores
de exposição e efeito, pois além de indicarem a ocorrência de exposição a
determinados poluentes, podem ligar, com especificidade, essa exposição ao
efeito evidenciado, de modo a caracterizá-lo, sendo considerado o melhor
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exemplo desse tipo de biomarcador, a inibição da enzima acetilcolinesterase
(AChE).

1.2.1 Colinesterases

Estas enzimas são classificadas de acordo com suas propriedades
catalíticas e especificidade aos substratos, sensibilidade a inibidores e
distribuição tecidual. As colinesterases desempenham papel importante na
neurotransmissão colinérgica central e periférica, além de outras funções,
como a hidrólise e destoxificação de xenobióticos (MASSOULIÉ ET AL. 1993).
As colinesterases são divididas em dois grupos: as acetilcolinesterases
que degradam ésteres do ácido acético, e as butirilcolinesterases (BChE)
também conhecidas como pseudocolinesterases ou colinesterases não
específicas. Outras diferenças existentes entre a acetilcolinesterase e a
butirilcolinesterase são: possuem inibidores específicos, diferentes níveis de
sensibilidade ao substrato e parâmetros cinéticos próprios, além de terem
diferentes locais de ação nos organismos (MASSOULIÉ ; BON, 1982)

1.2.1.1 Acetilcolinesterase

Esta enzima possui um papel regulatório na neurotransmissão
colinérgica. Ela é responsável pela hidrólise rápida do neurotransmissor
Acetilcolina (ACh). É uma glicoproteína globular encontrada nos neurônios
colinérgicos, nas proximidades das sinapses colinérgicas e em concentrações
elevadas nas junções neuromusculares (MASSOULIÉ ET AL. 1993). A AChE é
classificada como uma serina hidrolase (E.C.3.1.1.7), cujo mecanismo catalítico
assemelha-se ao das outras hidrolases, onde o grupamento hidroxila da serina
torna-se altamente nucleofílico por um sistema de reposição de cargas que
envolvem o grupamento carboxila do glutamato, o imidazol da histidina e a
hidroxila da serina (TAYLOR, 1996).
A visão tradicional do sítio ativo da AChE é considerada como tendo
dois subsítios: um sítio carregado negativamente ou aniônico, ao qual a cadeia
de nitrogênio quaternário [-N+(CH3)3] da ACh carregada positivamente se liga,
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e um sítio esterásico contendo os verdadeiros resíduos catalíticos, o qual aloja
o grupamento éster e carbonila da ACh (Figura 4) (TAYLOR ; BROWN, 1999).
Um segundo sítio aniônico, o sítio aniônico periférico foi proposto por
Nunes-Tavares

et

al.

(2002),

com

base

na

ligação

de

compostos

biquaternários. Acredita-se que este sítio possa estar envolvido na ação de
determinados inibidores da enzima ou ainda na inibição por excesso de
substrato.

Figura 4: Sítio catalítico da AChE (adaptado de Soreq & Seidman,
2001).

1.2.1.1.1 Estrutura da Acetilcolinesterase

Quanto à sua forma estrutural a AChE pode ser classificada em dois
tipos: Globulares e Assimétricas (Figura 5). As principais formas globulares
são encontradas na maioria dos tecidos consistindo de monômeros (G1),
dímeros (G2) ou tetrâmeros (G4) de subunidade catalítica. A unidade G1 está
ligada ao citosol, enquanto que a G4 está ligada a membrana da célula. O tipo
G4 é o mais observado no sistema nervoso e muscular (XIE ET AL. 2007).
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As formas Globulares da AChE ligadas a membrana são encontradas
como espécies solúveis na célula, provavelmente com o intuito de exportação,
ou então se apresentam associadas à membrana externa da célula por meio de
uma

seqüência

de

aminoácidos

hidrofóbicos

intrínsecos

ou

de

um

glicofosfolipídeo acoplado (TAYLOR ; BROWN, 1999 ; MASSOULIÉ ET AL.
1992).
Os tipos assimétricos consistem de um A4, dois A8 e três A12
tetrâmeros catalíticos predominantemente ligados ao colágeno Q (ColQ) nas
junções musculares. O tetrâmero ligado à âncora de membrana rica em prolina
(PRIMA) é abundante nas sinapses cerebrais (ZIMMERMAN ; SOREQ, 2006).

Figura 5: Isoformas da AChE: homoméricas e heteroméricas. Adapatado
de http://www.chemistry.emory.edu/ach_inactivation.htm. acessado em
20/08/08.

1.2.1.1.2 Mecanismo de ação da Acetilcolinesterase

A AChE se comporta como mediador nas sinapses colinérgicas no
sistema nervoso pois hidrolisa o neurotransmissor ACh (Figura 6), prevenindo
assim contínuas passagens de impulsos nervosos, o que é vital para um
normal funcionamento do sistema sensorial e neuromuscular. Portanto, é
essencial que a Ach seja degradada rapidamente nas transmissões sinápticas
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colinérgicas antes da chegada de um novo impulso elétrico, sendo tal reação
mediada pela AChE (STENESH, 1998).
A AChE catalisa a hidrólise da ACh que é então transformada em
colina e acetato, com a liberação de um próton. A hidrólise ocorre tão logo o
neutrotransmissor tenha cumprido seu papel, ou seja, ligar-se ao receptor
nicotínico da membrana pós-sináptica permitindo a abertura de canais de íons
Na+, e a conseqüente despolarização da membrana, o que irá proporcionar um
potencial de ação, propagando o impulso. (MASSOULIÉ & BON, 1982).

Figura 6: Liberação da ACh e sua consequente hidrólise pela
(acetilcolinesterase). ACh , acetilcolina ; AChE, acetilcollinesterase ;
AChR, receptor para acetilcolina.

Quando a atividade de AChE é inibida não ocorre hidrólise da ACh nas
sinapses nervosas assim como nas junções musculares, causando um anormal
acúmulo de ACh, conduzindo a uma grande estimulação que levam a
alterações comportamentais, hiperatividade, asfixia e finalmente a morte.
Durante envenenamentos agudos os seguintes sistemas são afetados: sistema
nervoso parassimpático, junções neuromusculares e o sistema nervoso central
(YAWETZ ET AL. 1993).

1.3 PEIXES COMO ORGANISMO-TESTE NO MONITORAMENTO DE LOCAIS
POLUÍDOS POR PESTICIDAS
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Por várias razões espécies de peixes têm atraído o interesse em
estudos de avaliação de respostas biológicas e bioquímicas a contaminantes
ambientais. Peixes podem ser encontrados virtualmente em qualquer lugar no
ambiente aquático e possuem o principal papel ecológico em cadeias
alimentares aquáticas devido à sua função como carreadores de energia de
baixos a altos níveis tróficos (BEYER, 1996).
O

entendimento

sobre

a

absorção

de

substâncias

tóxicas,

comportamento e resposta em peixes possui uma alta relevância ecológica, e a
maioria dos critérios gerais para biomarcadores parece ser diretamente
transferível para certos biomarcadores de peixes (STEGEMAN ET AL. 1992).
Consideráveis variações tanto nas características fisiológicas básicas
como na resposta de certos biomarcadores à poluição ambiental podem tornarse aparentes entre as diferentes espécies de peixes. Apesar de suas limitações
como, por exemplo, sua mobilidade relativamente alta, peixes são geralmente
utilizados em testes ecotoxicológicos por serem os organismos mais fáceis no
monitoramento da poluição em sistemas aquáticos (OOST ET AL. 2003).
Nesse contexto a espécie escolhida como organismo-teste foi o
Danio rerio (Cypriniformes, Cyprinidae) ou mais vulgarmente conhecido como
paulistinha ou peixe-zebra (Figura 7). O Danio rerio é um peixe tropical de água
doce originário da Ásia que vive em média três anos e atinge, no máximo, 5 cm
de comprimento, são onívoros de comportamento pacífico e muito ativo (KNIE ;
LOPES, 2004).

Figura 7 : Danio rerio
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Essa espécie foi escolhida como organismos-teste por ser facilmente
disponível no comércio e ser de fácil cultivo em laboratórios. Há inúmeras
bibliografias disponíveis sobre seu cultivo, reprodução e cuidados em geral.
Suporta grandes variações de temperatura, de pH e de dureza da água. Mostra
sensibilidade satisfatória para uma ampla gama de substâncias químicas,
sendo internacionalmente reconhecida como espécie para uso em testes
ecotoxicológicos (KNIE ; LOPES 2004).
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL:

Avaliar a toxicidade aguda do metomil e o seu efeito sobre a atividade da
acetilcolinesterase do peixe Danio rerio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Determinar a Concentração letal mediana (CL50) do metomil para Danio
rerio

•

Avaliar a atividade das formas solúvel e ligada a membrana da AChE de
cérebro e músculo esquelético dorsal dos peixes (Danio rerio) expostos
ao metomil.

•

Analisar o efeito inibitório, in vitro, do metomil sobre a atividade da AchE
extraída de músculo esquelético dorsal de Danio rerio.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS TESTES

Os testes para a avaliação da toxicidade aguda foram realizados no
Laboratório de Ecotoxicologia Aquática (Ecotox-Lab) do Departamento de
Oceanografia e Limnologia. Por sua vez, a avaliação da atividade da
acetilcolinesterase foi realizada no Laboratório de Química e Função de
Proteínas Bioativas do Departamento de Bioquímica da UFRN.

3.2. SUBSTÂNCIA EXPERIMENTAL

A formulação do metomil utilizada no presente trabalho foi formulação
comercial da Du pont o Lannate® que é composto pelo ingrediente ativo
(metomil 215 g/L) e por ingredientes inertes (785 g/L). Todas as concentrações
dos testes realizados no presente trabalho foram baseadas na concentração do
ingrediente ativo metomil.

3.3 ORGANISMO-TESTE

Nesse trabalho foram utilizados organismos adultos do peixe Danio
rerio (Teleostei, Cyprinidae), (Hamilton-Buchanan, 1822). Os exemplares foram
adquiridos de uma fazenda de piscicultura local e em seguida foram
transportados em sacolas plásticas com água aerada até o laboratório, onde
havia um aquário previamente preparado nas condições de cultivo para o
Danio rerio estabelecidas pela ABNT, obedecendo a proporção de 1 g de peixe
para litro de água.
3.4 ACLIMATAÇÃO

Os peixes foram aclimatados em aquários-estoques com 100 litros de
capacidade, com características físicas e químicas controladas (temperatura
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em 23ºC ± 2 ºC, fotoperíodo de 12 h e pH = 7,3 ± 0,2), por 15 dias. Neste
período, os animais foram alimentados com ração duas vezes diariamente.
A limpeza dos reservatórios de aclimatação foi realizada por
sifonamento, sempre que necessária, a fim de não haver o acúmulo de rejeitos.
Os peixes mortos também eram retirados sempre que detectados para que a
qualidade da água não diminuísse. Esse período de aclimatação é necessário
para a observação da sanidade dos organismos e recuperação do estresse. Se
houvesse alta taxa de mortalidade e/ou o aparecimento de parasitas e
doenças, o lote de peixes era descartado.

3.5 TESTES DE REFERÊNCIA E OBTENÇÃO DA CARTA CONTROLE

Para atribuir maior confiabilidade aos testes de toxicidade é necessária
a padronização do nível de sensibilidade dos organismos-teste com a utilização
de uma substância de referência.
A substância de referência é um agente químico, denominado de
controle positivo, que atua em testes de toxicidade detectando efeitos fora da
variação

normal,

mediante

a

utilização

de

uma

série

de

múltiplas

concentrações. Representam assim, um meio de detectar mudanças na
performance do organismo-teste e de avaliar a precisão destes testes
(ENVIRONMENT CANADA, 1990).
De acordo com a norma utilizada, a sensibilidade dos organismos deve
ser avaliada periodicamente através de testes de sensibilidade com substância
de referência e o valor obtido deve estar compreendido num intervalo de + 2
desvios-padrão em relação aos valores médios obtidos anteriormente para a
mesma espécie, que corresponde à carta-controle.
A substância de referência utilizada neste estudo foi o Cloreto de Sódio
(NaCl). Foram realizados dez testes de sensibilidade e as concentrações
utilizadas foram preparadas a partir de uma solução-estoque de 100 mg/L de
NaCl diluído em água destilada. Para cada concentração foram utilizadas duas
réplicas. O teste foi mantido em sala climatizada a 25 ± 2ºC, sem alimentação
ou aeração por um período de 48 h. Os testes de sensibilidade foram
conduzidos sob as mesmas condições daqueles com as concentrações do
metomil, mas em regime estático (Figura 8).
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Durante os testes os peixes mortos foram contabilizados e retirados
dos aquários. Como já foi dito anteriormente as diluições foram feitas a partir
de uma solução-estoque de 100 mg/L de NaCl. As concentrações de NaCl
utilizadas foram: 6,0 ; 7,2 ; 8,6 ; 10,4 e 12,4 g/L.

Figura 8 : Teste de sensibilidade com Danio rerio exposto a
substância de referência NaCl.

3.6 TESTES DE TOXICIDADE AGUDA COM DANIO RERIO EXPOSTOS AO
METOMIL

A metodologia utilizada para avaliação da toxicidade aguda do metomil
ao Danio rerio foi baseada na Norma NBR 15088 (Ecotoxicologia Aquática –
Toxicidade aguda – Método de ensaios para peixes) (ABNT 2004).

3.6.1. Testes preliminares

Testes preliminares foram realizados segundo a norma mencionada
para a espécie, a fim de determinar as faixas de concentração do Metomil a
serem utilizadas nos testes definitivos com o Danio rerio.

3.6.2 Testes definitivos
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Durante os testes preliminares foi observado que com o aumento da
concentração ocorria diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido nas
soluções-teste, atingindo valores abaixo de 4 mg/L. Nessas condições a norma
utilizada recomenda que o teste seja executado sob aeração constante, mas
também foi observado que nas mesmas concentrações nos testes realizados
com aeração a toxicidade do metomil foi menor do que nos testes sem
aeração. Dessa forma, optou-se pela realização de ensaios do tipo semiestático por um período de 96 horas, ou seja, sem aeração e com renovação
do volume total de cada uma das concentrações a cada 24 h. A água utilizada
na diluição do produto testado foi obtida de um dos poços da Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) (Poco I, Lagoa Nova II)
com dureza entre 40mg e 48mg de CaCO3/L que foi coletada periodicamente
em bombonas de plástico com capacidade para 40L e levada ao laboratório
onde foi filtrada, permanecendo armazenada em barriletes até o momento da
sua utilização. O peso médio do grupo de seis peixes foi de 0,281 ± 0,068 g,
não ultrapassando a densidade recomendada (1g de peixe para cada litro de
água) e com comprimento médio de 2,81 ± 0,385 cm (Figura 9).

Figura 9: Comprimento do Danio rerio.

A água foi aerada por, pelo menos, 20 h antes do início dos testes para
saturação de oxigênio e estabilização do pH, que variou entre 7,0 e 7,4.
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Inicialmente os aquários-testes foram preenchidos com 1L de água, onde foram
colocados seis peixes, no total, 144 peixes foram utilizados. Os organismos
foram delicadamente pesados e transferidos para os aquários-testes com o uso
de puçás de nylon. Esse manejo eleva o nível de estresse do organismo, por
esse motivo as soluções-teste só foram adicionadas 24 h após a transferência
dos organismos.
As diluições foram preparadas em 1 L de água, completando o volume
total de 2,0 L de solução-teste por réplica. Para cada concentração foram
utilizadas três réplicas. O teste foi mantido em sala climatizada a 25 ± 2 ºC,
sem alimentação ou aeração por um período de 96 h com renovação do
volume total de cada concentração a cada 24 h com água previamente aerada.
A sala de teste foi mantida fechada, livre de barulho e trânsito de pessoas para
evitar o estresse dos peixes. A cada 24 h os aquários foram monitorado, sendo
os peixes mortos contabilizados e retirados dos aquários, e as variáveis de
qualidade da água (pH e oxigênio dissolvido) verificadas.
Os testes definitivos foram conduzidos a partir das concentrações
obtidas nos testes preliminares, que foram: 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 e 7,0
mg/L. A Tabela 1 apresenta um resumo das condições gerais dos testes de
toxicidade aguda definitivos com Danio rerio, expostos a concentrações
crescentes de metomil.

3.7 CÁLCULO DA CL50
Os resultados obtidos nos testes de toxicidade aguda com metomil e
nos testes com a substância de referência (NaCl) foram utilizados para o
cálculo da CL50 que é a concentração letal mediana que provocou efeito letal
em 50% dos organismos no período de teste. Os cálculos foram realizados
através do programa estatístico Trimmed Spearman – Karber (Hamilton et al.
1977).
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Figura 10 : Teste Definitivo para obtenção da CL50
(96h) para Danio rerio.

Tabela 1: Resumo das condições gerais dos testes de toxicidade aguda com Danio rerio.

Requisitos
Tipo de ensaio
Duração do teste
Água de diluição
Volume da soluçãoteste/recipiente
Número de concentrações
Número de réplicas
Número de
organismos/recipiente
Alimentação
Temperatura da sala de teste
Fotoperíodo
Renovação da solução-teste
Efeito observado

semi-estático
96 h
água natural filtrada
2,0 L
sete, mais controle
Três
Seis
nenhuma
variou entre 25°C e 27 °C
16 horas de luz
a cada 24 horas
Letalidade

3.8 ENSAIO in vitro DA AChE COM METOMIL

Nas análises in vitro foram apenas utilizadas as amostras de músculo
esquelético dorsal para avaliar a atividade da AChE em exposição direta ao
metomil.

35

rocessamento das amostras:
amostra
3.8.1 Processamento

O procedimento
edimento para a homogeneização dos músculos descrito abaixo
foi baseado e adaptado de Ferenczy et al. (1997).
Um pool de músculoss de cinco peixes foi homogeneizado em um tubo
eppendorf com o tampão “A” (Tampão fosfato 12,5 mM, (pH = 7,5), contendo
0,67 mg/mL de EDTA e NaCl a 1,0 M) para extração da
a AChE solúvel, na
proporção de 0,15 g de proteína/ mL de tampão.
tampão Ass amostras foram
homogeneizadas com a ajuda de um pistilo plástico por 10 minutos,
minutos sendo o
homogeneizado centrifugado a 12.000
12.000 x g a 4ºC durante 45 min, o
sobrenadante foi aliquotado e armazenado a -20ºC para posteriores análises
de proteína e da atividade da AChE, por sua vez, o pellet foi homogeneizado
com o tampão “B” (Tampão fosfato 12,5 mM, (pH = 7,5), contendo 0,67
0, mg/mL
de EDTA, Triton X-100 (0,5%) e NaCl 1,0 M), para extração da AChE ligada a
membrana, com um pistilo por 10 min, na proporção 0,4g/mL. As
A amostras
foram homogeneizadas com a ajuda de um pistilo plástico, por 10 min,
centrifugadas a 12.000 x g a 4ºC durante 45 min.
min O sobrenadante foi
aliquotado e armazenado a -20ºC para posteriores análises de proteína e da
atividade da AChE (Figura 11).
11)

Figura 11 : Esquema de Homogeneização do Músculo esquelético Dorsal.
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AC
in vitro
3.8.2 Medida da Atividade da AChE

A atividade
tividade da AchE foi medida segundo o método de ELLMAN et al.
(1961) que consiste na hidrólise da acetiltiocolina pela AChE, originando colina
que, combinando-se
se com DTNB (5,5’ – Ditio – bis – 2 – nitrobenzoato), produz
um composto de coloração amarela, quantificado
quantificado a 405nm num leitor de Elisa.
Elisa
O procedimento para a medida da atividade:
O homogeneizado
do foi diluído em tampão PBS 12,5 mM para ajuste da
concentração de proteína no ensaio (2 mg/mL)
mg/ ) e aliquotados 33,4 µL nas
cavidades da microplaca em triplicata,
triplicata logo após foram adicionados 66,7 µL do
DTNB (5,5’ – Ditio – bis – 2 – nitrobenzoato), preparado a 0,75
75 mM em tampão
fosfato, pH 7,5. Em
m seguida, a mistura foi incubada a 250C por 30 min com
concentrações finais de metomil (66,7 µL) de 0,2 ; 0,02 e 0,001 mg/L (Figura
12). Após
pós o tempo decorrido foi feita uma leitura preliminar a fim de avaliar a
quantidade de ACh endógena. Foram feitos dois brancos:o primeiro com DTNB
+ Amostra +substrato (controle positivo) e o segundo com DTNB + Tampão
PBS + substrato (controle
ontrole negativo).

Figura 12 : Ensaio de inibição in vitro da AChE.

Foi adicionado 33,4 µL de substrato de iodeto de acetiltiocolina,
preparado a 9 mM,, menos no controle negativo, para iniciar a reação.
Imediatamente após
pós a adição do substrato, foram realizadas as leituras da
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absorbância em um leitor de Elisa com um comprimento de onda de 405 nm,
durante 15 min com intervalos de 30s.

3.8.3 Cálculo da atividade da AChE:
Foi baseado na equação de Lambert-Beer:
A = c. ε . d
Onde,
− A = absorbância (D.O.)
− c = concentração
− ε = coeficiente de extinção molar (1,36 . 104 mmol-1 . cm-1)
− d = caminho óptico (0,642 cm)
Assim:
c ou nmol . min-1 . mL-1 = ( ∆ D.O.min-1) x 1000
13,6 x 0,642

A atividade específica foi calculada pela fórmula:
atividade específica (nmol. min-1 . mL-1 ) =

c
.
VA/VT . p

Onde,
− VA = volume da amostra (33,4 µL)
− VT = volume final da reação (200 µL)
− p = concentração de proteína contida na amostra (mg/mL)
3.9 TESTES SUBLETAIS

Após a realização dos testes agudos definitivos a média das CL50
encontradas nos quatros testes definitivos foi de 3,36 mg/L, as concentrações
utilizadas nos testes subletais corresponderam a 75% ; 50% ; 25% e 12,5%
desse valor. Os testes subletais foram realizados sem aeração e alimentação.
Para cada concentração foram utilizadas duas réplicas com 10 peixes cada, no
total foram utilizados 150 peixes. As diluições só foram adicionadas 24h após a
transferência dos organismos, como já mencionado anteriormente, com a
finalidade de amenizar o estresse causado na manipulação dos peixes para os
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aquários. As concentrações foram preparadas em 1000 mL de água de
diluição, completando o volume total de 3,0 L de solução-teste por réplica. Os
organismos foram expostos às concentrações: 2,50; 1,70; 0,85 e 0,42 mg/L de
metomil mais o controle.
O ensaio subletal para avaliação da atividade da acetilcolinesterase
teve duração de cinco (5) horas, com obtenção das amostras de cérebro e
músculo esquelético dorsal após a primeira hora de exposição e ao final do
ensaio. Em cada horário, uma (1) e cinco (cinco) horas, cinco (5) peixes foram
sacrificados por decapitação, amostras de cérebro e músculo esquelético
dorsal foram dissecadas, e posteriormente processadas.
3.9.1 Processamento das amostras
Amostras de músculo esquelético dorsal e cérebro de Danio rerio foram
utilizadas para a medida da atividade da AChE. O procedimento para a
homogeneização dos orgãos descrito abaixo foi baseado e adaptado de
Ferenczy et al. (1997):
Um pool de Músculos ou de cérebros de cinco peixes foi
homogeneizado em um tubo eppendorf com o tampão “A” (Tampão fosfato
12,5 mM, (pH = 7,5), contendo 0,67 mg/mL de EDTA e NaCl a 1,0 M) na
proporção de 0,15 g de proteína/ mL de tampão para ambos os órgãos. As
amostras foram homogeneizadas com a ajuda de um pistilo plástico por 10
minutos, o homogeneizado foi centrifugado a 12.000 x g a 4ºC por 45 min. O
sobrenadante foi aliquotado e armazenado a -20ºC para posteriores análises
de proteína e da atividade da AChE. O pellet foi homogeneizado com o tampão
“B” (Tampão fosfato 12,5 mM, (pH = 7,5), contendo 0,67 mg/mL de EDTA,
Triton X-100 (0,5%) e NaCl 1,0 M), com um pistilo por 10 min, na proporção
0,4g/mL para músculo ou 0,2 mg/L para cérebro. As amostras foram
homogeneizadas com a ajuda de um pistilo plástico, por 10 min, centrifugadas
a 12.000 x g a 4ºC por 45 min. O sobrenadante foi aliquotado e armazenado a 20ºC para posteriores análises de proteína e da atividade da AChE (Figura 13).
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Figura 13 : Processamento das amostras de Cérebro e Músculo nos testes subletais.

3.9.2 Medida da Atividade da AChE:
A
A atividade da AChE,
AC
como já mencioando anteriormente,
teriormente, foi medida
segundo o método de ELLMAN et al. (1961) que consiste na hidrólise
hidr
da
acetiltiocolina pela AChE,
hE, originando colina que, combinando-se com DTNB
(5,5’ – Ditio – bis – 2 – nitrobenzoato), produz um composto de coloração
amarela, quantificado
ficado a 405nm num
nu leitor de Elisa. O procedimento para a
medida da atividade:
O homogeneizado
ado foi diluído em água destilada para ajuste da
quantidade de proteína no ensaio (2 mg.mL-1) e pipetado 33,4 µL nas
cavidades da microplaca com três repetições, em seguida, foram adicionados
133,4 µL
L do DTNB (5,5’ – Ditio – bis – 2 – nitrobenzoato), preparado a 0,75 mM
em tampão fosfato, pH 7,5. Foram acrescentados a cada amostra, para iniciar
a reação 33,4 µL do substrato de iodeto de acetiltiocolina, preparado a 9 mM
(Figura 14).
Imediatamente
mediatamente após
a
a adição do substrato, foram realizadas as leituras
da absorbância
ância em um leitor de Elisa
Elis com um comprimento de onda de 405
nm, durante 15 min com intervalos de 30s.
30s O cálculo da atividade da AChE, foi
baseado no item 3.8.3.
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Figura 14 : Medida da atividade da AChE.

3.9.3 Análise Estatística da atividade da Acetilcolinesterase

Para análise estatística dos dados foram testadas a normalidade
normalidad e a
homocedasticidade dos dados, para cada horário foi feito ANOVA one way. Na
comparação entre os horários foram realizados test-t.
test

4 RESULTADOS

4.1 TESTES DE REFERÊNCIA:

No intuito de avaliar a sensibilidade dos peixes após o período de
aclimatação, os mesmos foram expostos a concentrações crescentes
cresce
de
Cloreto de Sódio (NaCl) em duplicata, por um período de 48h, após a
realização de dez testes foi obtida a CL50-48h média de 9,79 g/L com esse dado
em mãos, foi possível construir uma carta-controle
carta
para o Danio rerio com
limite superior (LS) de 11,53 g/L e limite inferior (LI) de 8,06
06 g/L , como
demonstrado na figura
ura 12.
12
.
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Figura 15 : Carta-Controle de D. rerio para a substância NaCl

4.2 TESTES DE TOXICIDADE AGUDA
a da CL50 dos quatro (4) testes definitivos realizados foi de
A média
3,36mg/L de metomil. A Tabela 2 mostra os resultados obtidos nos quatro
testes agudos definitivos com suas respectivas CL50, assim como, a maior
concentração onde não foi observado efeito deletério
deleté
estatisticamente
significativo (CENO) e a menor onde foi observado efeito deletério
estatisticamente significativo (CEO) em cada teste realizado.
realizado
Tabela 2 : Testes
estes definitivos e suas respectivas CL50.

Bioensaios

1
2
3
4

CL50(mg/L))

2,48
4,40
3,28
3,28

Limite de Confiança
95%
Limite
Inferior
1,84
4,89
2,79
2,80

Limite
Superior
3,33
3,96
3,85
3,83

CENO/CEO**
(mg/L)

“p”*

2,0-3,0
4,0-5,0
4,0-5,0

0,003
0,006
0,005
0,005

*- O post-hoc utilizado foi Student Newman keuls

As variáveis físico-químicas
físico
da qualidade da água nos testes de
toxicidade aguda com o D. rerio estão descritas na tabela 3. Verificou-se
Verificou
que a
temperatura e o pH mantiveram-se
mantiveram se constantes ao longo dos experimentos.
Houve
ouve pequena diminuição no oxigênio dissolvido (O2),, com o aumento
a
da
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concentração do metomil, mas devido à renovação a cada 24 h, os níveis de
O2 mantiveram-se bem acima do nível mínimo recomendado pela norma
adotada (4 mg/L).
Tabela 3 : Variáveis físico-químicas da qualidade da água nos testes de toxicidade aguda do metomil com
o D. rerio.

Concentração
(mg/L)

pH

O. D.
(mg/L)

Temperatura
o
( C)

Controle

8,08 ± 0,2

8,3 ± 0,33

25,35 ± 0,42

1

7,9 ± 0,22

7,1 ± 0,22

25,41 ± 0,41

2

7,8 ± 0,18

7,4 ± 0,60

25,34 ± 0,36

3

7,8 ± 0,14

6,8 ± 0,58

25,35 ± 0,41

4

7,8 ± 0,22

7,0 ± 0,41

25,37 ± 0,34

5

7,7 ± 0,32

6,6 ± 0,94

25,33 ± 0,38

6

7,7 ± 0,3

6,6 ± 0,93

25,57 ± 0,59

7

7,6 ± 0,3

6,1 ± 0,47

25,71 ± 0,71

Em todos os testes houve 100% de mortalidade na concentração 7,0
mg/L. Nas demais concentrações foi observada mortalidade parcial como
demonstrado no gráfico da figura 16.
20,00

Mortalidade

15,00

10,00

5,00

0,00

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Concentrações do Metomil (mg/l)

Figura 16: Mortalidade de D. rerio em cada concentração do metomil
nos testes de toxicidade aguda definitivos.
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4.3 ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS

Durante a realização do ensaio agudo para determinação da CL50-96h
foram observadas alterações comportamentais nas primeiras horas de
exposição dos peixes ao metomil em todas as concentrações.
Dentre as alterações ocorridas foi observado: extensões repetidas das
nadadeiras, disparos de natação, tremores, dobramento da espinha dorsal
(Figura 17: A e B), abrimento e fechamento bucal repetitivos, diminuição da
capacidade natatória, natação horizontal (Figura 17: C e D), movimentos
natatórios circulares, migração dos peixes para a superfície do aquário (Figura
17: F) e ausência de movimento em alguns peixes, que só voltava a acontecer
através de um estímulo como aproximação de um objeto ou de um leve toque
no aquário. Essas alterações foram observadas, com maior frequência, após as
primeiras horas de exposição, mas também ao longo das 96 horas de teste,
embora com menor freqüência. Além disso, observou-se também o
aparecimento de manchas vermelhas próximas à nadadeira caudal (Figura 17:
E).

4.4 ENSAIO in vitro DA AChE:

A atividade da AChE solúvel do músculo esquelético dorsal do Danio
rerio sofreu significante inibição pelas concentrações de metomil utilizadas no
ensaio in vitro. Na concentração de 0,01 mg/L de metomil, a atividade da AChE
foi de 50,60 % (49,40 % de inibição). Por sua vez, na concentração 0,02 mg/L
de metomil, a atividade foi de 37,34 % (62,66 % de inibição). Já na
concentração 0,2 mg/L a atividade foi ainda menor: 31,27 % (68,73 % de
inibição). Não foi observado inibição da AChE ligada a membrana (Figura 18).

4.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA ACETILCOLINESTERASE

Durante a realização dos testes subletais foram utilizados dois tampões
para extração das diferentes isoformas da AChE. Um Tampão “A”, para
extração da AChE solúvel e um tampão “B”, para extrair a AChE ligada a
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membrana. Foram observadas alterações comportamentais, com maior
intensidade nas maiores concentrações (1,70 e 2,50 mg/L). Tais alterações
foram iguais àquelas ocorridas durante a realização dos ensaios agudos.

A

B

C

D

E

F

.

Figura 17 : Alterações comportamentais observadas durante os testes agudos. Dobramento da espinha
dorsal (A e B), natação horizontal (C e D) e migração dos peixes para superfície da água (F).
Aparecimento de manchas vermelhas perto da nadadeira dorsal (E).

45

120

100

Atividade %

80

60

40

20

0
1
0,0

2
0,01

3
0,02

4
0,2

Concentrações do Metomil (mg/l)

Figura 18: Efeito do metomil sobre a Atividade da AChE solúvel.

Nas atividades específicas da AChE ligada a membrana das amostras
de músculo esquelético exposto também por 1 hora ao metomil embora haja
uma aparente correlação de inibição com a concentração de metomil não foi
observada diferença estatisticamente significante (p = 0, 382) entre o controle e
as concentrações do metomil. As seguintes atividades específicas foram
obtidas: controle (2,02 ± 0,377 nmol/min.mL), 0,42 mg/L (1,57 ± 1,01
nmol/min.mL), 0,85 mg/L (1,26 ± 0,523 nmol/min.mL), 1,70 mg/L (1,22 ±
nmol/min.mL) e 2,50 mg/L (1,01 ± 0,616 nmol/min.mL) (Figura 19: A).
Após o ensaio enzimático foi constatado que as atividades específicas
da AChE solúvel nas amostras de músculo esquelético de Danio rerio exposto
ao metomil por 1 hora, foram: grupo controle (4,06 ± 0,649 nmol/min.mL), 0,42
mg/L (2,53 ± 0,780 nmol/min.mL), 0,85 mg/L (1,28 ± 0,231nmol/min.mL), 1,70
mg/L (1,58 ± 0,294 nmol/min.mL) e 2,50 mg/L (1,27 ± 0,429 nmol/min.mL). Foi
observada

diferença

estatisticamente

significante

(p<0,001)

entre

as

concentrações e o controle, como demonstrado no gráfico da atividade da
AChE (nmol/min.mL) média ± erro padrão da média, (Figura 19: B). Portanto,
houve inibição da AChE solúvel de músculo pelo metomil. Não foi observada
diferença estatisticamente significante entre as concentrações, ou seja, a
inibição da AChE não aumentou em decorrência do crescimento das
concentrações do metomil.
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Figura 19 : Atividades específicas da Ache
membrana (A) e solúvel (B), após 1 hora
de exposição ao metomil (média ± erro
padrão da média.)
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Com relação a atividade específica da AChE solúvel das amostras de
músculo esquelético, expostas por 05 (cinco) horas, as mesmas apresentaram
as seguintes atividades específicas: controle (3,26 ± 1,381 nmol/min.mL), 0,42
mg/L (1,23 ± 0,476 nmol/min.mL), 0,85 mg/L (1,38 ± 0,154 nmol/min.mL), 1,70
mg/L (1,30 ± 0,698 nmol/min.mL) e 2,50 mg/L (1,11 ± 0,489 nmol/min.mL),
(Figura 20: A). Foi observada diferença estatisticamente significante (p = 0,029)
entre as concentrações do metomil e o controle, o que não foi observado entre
as concentrações. Portanto, todas as concentrações de metomil avaliadas
causaram inibição da AChE solúvel do músculo esquelético após cinco horas
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de exposição, demonstrando que a inibição da AChE não aumentou acima de
0,42 mg/L.
Na AChE ligada a membrana presente nas amostras de músculo
esquelético expostas por 05 (cinco) horas a diferentes concentrações do
metomil, a atividade específica encontrada foi: controle (3,32 ± 2,20
nmol/min.mL), 0,42 mg/L (1,20 ± 0,0 nmol/min.mL), 0,85 (1,70 ± 0,627
nmol/min.mL), 1,70 (1,37 ± 0,594 nmol/min.mL) e 2,50 mg/L (1,18 ± 0,545
nmol/min.mL), (Figura 20: B). Também não houve diferença estatisticamente
significante (p = 0,163) entre as concentrações do metomil com o controle.
Baseado na atividade específica da AChE do músculo esquelético dos peixes
que estavam nos aquários controle, ou seja com ausência de metomil, não foi
encontrada diferença significativa entre as AChEs solúvel e de membrana
(Tab-4).

Atv.Específica (nmol/min.mL)
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a

p=0,029
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b
b
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Figura 20 : Atividades específicas da
Ache solúvel (A) e de ligada a
membrana
(B), após 5 horas de
exposição ao metomil (média ± erro
padrão da média.)
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Tabela 2 : Atividade Específica da AChE solúvel e de membrana do músculo esquelético dorsal sem a
exposição ao metomil

Acetilcolinesterase
Solúvel

Membrana

(nmol/min.mL)

(nmol/min.mL)

1 hora

5 horas

1 hora

5 horas

Média

DP

Média

DP

Média

DP

Média

DP

3,39

1,636

3,26

1,381

2,02

0,377

3,32

2,20

A análise estatística também constatou que não houve diferença
significante entre os dois tempos de exposição, indicando que a inibição do
metomil após cinco horas de exposição foi praticamente a mesma que a
observada na primeira hora de exposição para as mesmas concentrações
(Tab-5). Foi constatado que a média de inibição da AChE solúvel em ambos os
horários foi de 62,08%.
Tabela 3 : Percentual de Inibição atividade Específica da AChE solúvel (nmo/min.mL)

Tempo de

Tempo de

Concentrações

Exposição

Inibição

Exposição

Inibição

(mg/L)

(1hora)

(%)

(5horas)

(%)

Média

DP

Média

DP

Controle

4,06

0,649

0

3,26

1,381

0

0,42

2,53

0,780

37,55

1,23

0,476

62,43

0,85

1,28

0,231

68,55

1,38

0,154

57,62

1,70

0,96

0,293

76,29

1,30

0,698

60,29

2,55

1,30

0,429

68,01

1,11

0,489

65,96
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Nas amostras da AChE do cérebro tanto solúvel como ligada a
membrana, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes
entre as concentrações e o controle em uma (1) hora de exposição, assim
como também em cinco (5) horas de exposição, (Tab-6).
Tabela 4 : Atividade Específica da AChE solúvel e ligada a membrana do cérebro de Danio rerio
expostos por uma (1) hora ao metomil.

Concentrações

AChE Solúvel

AChE Membrana

do Metomil

(nmol/min.mL)

(nmol/min.mL)

(mg/L)

Média

DP

Média

DP

0,0

6,63

6,37

2,20

1,67

0,42

1,43

0,21

2,64

0,84

0,85

1,62

0,69

5,03

4,82

1,70

1,30

0,67

1,91

1,92

2,55

4,80

6,54

1,80

0,97

Após 5 horas de exposição ao metomil, não foi constatada diferença
significativa entre as concentrações avaliadas e o controle das AChE solúvel e
de membrana nas amostras de cérebro (Tab-7).
Tabela 5 : Atividade Específica da AChE solúvel e ligada a membrana do cérebro de Danio rerio
expostos por cinco horas ao metomil.

Concentrações

AChE Solúvel

AChE Membrana

do Metomil

(nmol/min.mL)

(nmol/min.mL)

(mg/L)

Média

DP

Média

DP

0,0

7,55

0,0

3,03

0,94

0,42

1,24

0,14

2,44

2,40

0,85

0,71

0,04

2,00

0,77

1,70

3,92

2,86

2,52

0,40

2,55

1,32

0,33

1,05

0,37
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5 DISCUSSÃO

As respostas dos organismos aquáticos em relação ao meio onde
vivem podem, muitas vezes, ser medidas através de parâmetros biológicos
com o objetivo de avaliar a qualidade da água. Essa preocupação se deve ao
ambiente aquático estar sujeito a inúmeras perturbações, sejam elas naturais
ou antropogênicas. Dentre essas perturbações se destaca a toxicidade gerada
por inseticidas à biota aquática, em especial a dos inseticidas do grupo dos
carbamatos. No presente trabalho foi avaliada a toxicidade do metomil,
inseticida do grupo anteriormente mencionado. De acordo com a classificação
de toxicidade de pesticidas para organismos aquáticos feita pelo IPCS (1995),
o metomil é classificado como pesticida de alta toxicidade.
Neste trabalho, a média das CL50 encontradas nos testes para a
avaliação da toxicidade aguda do metomil sobre o peixe Danio rerio foi igual a
3,40mg/L, sendo que a mortalidade foi mais evidente nas primeiras 24-48 horas
de ensaio. Esse maior efeito nocivo nas primeiras horas foi também constatado
por Gallo et al. (1995), quando expuseram Danio rerio e Poecilia reticulata a
concentrações de outros dois inseticidas que também fazem parte do grupo
dos carbamatos: o Carbaril e o Aldicarb. Nos ensaios com Danio rerio, a CL50
para o Aldicarb foi igual a 46,0 µmol enquanto para o Carbaril foi de 52,9 µmol.
Isso quer dizer que esse peixe foi mais susceptível à ação tóxica do metomil do
que a destes pesticidas. Esse resultado não era o esperado principalmente em
relação ao Aldicarb, devido o mesmo após ser absorvido ser rapidamente
oxidado a aldicarb sulfóxido (ASX), o qual possui 10 vezes mais ação anticolinesterásica do que o próprio Aldicarb (FUKUTO, 1990). Essa diferença
pode ser explicada por diferenças na idade dos organismos utilizados nos
ensaios, na metodologia de cultivo empregada e/ou na análise da toxicidade.
Segundo Hansen & Shane (1994), as variações nos processos de
biotransformação em diferentes espécies podem ser divididas em duas
categorias : diferenças qualitativas, as quais são devido a diferenças na rota do
metabolismo, ativação e desativação devido a alterações no caminho
metabólico e reações específicas peculiares a uma espécie em particular. Por
sua vez, diferenças quantitativas resultam de variações nos níveis de enzimas,
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presença de um inibidor em particular, atividade de enzimas que atuam em
reações reversas, ou a medida de reações de competição. A diferença na
capacidade no processo de biotransformação em diferentes espécies poderia
ser a razão para a susceptibilidade ou resistência para certas substâncias
tóxicas, em particular àquelas neurotóxicas.
Li et al. (2008) avaliaram a toxicidade aguda do metomil ao peixe
Pseudorasbora parva durante 96 horas e a CL50 obtida foi de 0,425mg/L, ou
seja, ele é 08 (oito) vezes mais tóxico para essa espécie do que para o Danio
rerio. Mayer & Ellersieck (1986) também avaliando a toxicidade aguda do
mesmo inseticida para as espécies de peixe Salmo salar (Salmonidae),
Salvelinus fontinalis (Salmonidae), Oncorhynchus

mykiss

(Salmonidae),

Micropterus salmoides (Centrarchidae), Lepomis macrochirus (Centrarchidae) e
Ictalurus punctatus (Ictaluridae) encontraram CL50 (96h) de 1,4 mg/L, 2,2 mg/L,
3,2 mg/L , 1,25 mg/L, 2,8 mg/L, 1,8 mg/L, respectivamente. As CL50 obtidas nos
diferentes estudos utilizando metomil demonstram a variável sensibilidade
existente entre as várias espécies de peixes quando submetidos a este
inseticida,

essa

diferença

pode

estar

associada

à

biotransformação

diferenciada do metomil, por meio das oxidases de função mista, nas diferentes
espécies estudadas.
No nosso estudo, durante a realização dos ensaios agudos e subletais
foram observadas alterações comportamentais nos peixes, especialmente
durante as primeiras horas de exposição. As principais foram: hiperexcitação,
extensões repetidas das nadadeiras, disparos de natação,

tremores,

dobramento do corpo, abrimento e fechamento bucal, diminuição da
capacidade natatória, natação horizontal, movimentos natatórios circulares,
migração dos peixes para a superfície do aquário, além da ausência de
movimento em alguns peixes. Variações comportamentais têm sido relatadas
em exposições de curto prazo a águas contaminadas com pesticidas em
concentrações ambientalmente relevantes (SAGLIO E TRIJASSE, 1998;
SCHOLZ ET AL. 2000).
Comportamentos anômalos como deslocamentos horizontais, disparos
de natação e movimentos bucais foram observados durante as primeiras horas
de exposição por Saglio et al. (2003) quando expuseram o peixe dourado
(Carassius auratus) durante 08 (oito) horas a concentrações subletais do
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fungicida Prochloraz. Mas, ao expor o mesmo peixe ao inseticida Carbofuran,
que faz parte do grupo dos carbamatos, Saglio ; Trijasse e Azam. em 1996
observaram apenas disparos de natação. Com relação à diminuição da
atividade natatória expressa por Danio rerio no presente trabalho, Little et al.
(1990) também observaram que a mesma foi consistentemente reduzida na
truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) após exposição subletal ao carbaril.
Klemz & Assis (2005), analisando os efeitos subletais do organoclorado
Endosulfano sobre o peixe cascudo (Ancistrus multispinnis) observaram, após
as primeiras 24 horas de exposição: hiperexcitação, extensões repetidas das
nadadeiras e natação rápida. Essas alterações foram também observadas no
Danio rerio nas primeiras horas de exposição ao metomil no presente trabalho.
Recentemente foram observadas diversas mudanças comportamentais no
peixe dourado (Carassius auratus) após exposição de curto-prazo a
concentrações subletais de Atrazina e Carbofuran (SAGLIO ET AL. 1996)
Essas respostas comportamentais são de alta significância ecológica,
por estarem geralmente envolvidas tanto em relações intraespecíficas
(interações sociais, aprendizado, acasalamento e comportamento parental) e
interespecíficas (comportamento alimentar, mecanismos de fuga), como
também na orientação geral do peixe dentro do ambiente (migração, fuga em
áreas de risco). Além disso, as poucas observações feitas sobre a ampla
variedade de respostas comportamentais em peixes têm mostrado que há
comportamentos além daqueles diretamente relacionados ao padrão de
natação e que podem ser altamente sensíveis a exposição a pesticidas
(SCHOLZ ET AL. 2000 ; SAGLIO ET AL. 2001).
Muitas das perturbações nos padrões de natação de peixes expostos a
pesticidas são em consequência de efeitos neurotóxicos (SAGLIO ET AL.
1996; BRETAUD ET AL. 2002). Atividades neurológicas e comportamentais de
animais podem ser extremamente sensíveis a contaminação ambiental
(BRETAUD; TOUTANT & SAGLIO, 2000).
Geralmente um dos biomarcadores de exposição e efeito mais utilizados
para certos grupos de contaminantes, tais como inseticidas organofosfarados e
carbamatos, é a avaliação da atividade da AChE (PEAKALL, 1994). Mesmo em
baixas concentrações esses compostos podem inibir a AChE e, como
consequência desse distúrbio, afetar a locomoção e o equilíbrio dos
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organismos expostos (LITTLE ET AL. 1990). De acordo com Fanta et al.
(2003), testes laboratoriais utilizando doses subletais de poluentes têm sido
recomendados por indicarem as primeiras consequências da exposição a um
dado contaminante ou mistura de contaminantes. Em peixes existem poucas
informações sobre mudanças na atividade da AChE em resposta a exposição
subletal a curto-prazo de pesticidas. A maioria dos estudos focam mais no
processo de recuperação (STRAUS E CHAMBERS, 1995).
Nesse contexto o presente trabalho avaliou a atividade da AChE do
cérebro e músculo esquelético de Danio rerio expostos a diferentes
concentrações subletais do metomil, obtidas através da realização de testes
agudos. As concentrações testadas foram 0,42 ; 0,85 ; 1,70 e 2,50 mg/L. O
período de realização do ensaio foi de 5 horas, com coletas de amostras na
primeira (1) e quinta (5) horas de exposição. Para extração da enzima foram
utilizados diferentes tampões para extração das isoformas solúveis (tampão A)
e de membrana (tampão B).
Foi constatado que após 1 hora de exposição ao metomil os peixes
apresentaram uma alta inibição na atividade da AChE solúvel do músculo
esquelético em todas as concentrações avaliadas. Esse resultado reafirma uma
das principais características do grupo a qual pertence o metomil, que é a
capacidade de exercer rapidamente sua ação tóxica, (VANDEKAR ; PLESTINA
; WILHELM, 1971). Uma das possíveis explicações para esse fato seria de que
o metomil assim como outros inseticidas do grupo dos carbamatos, não precisa
de ativação metabólica, agindo rapidamente e diretamente sobre seu alvo.
Após 5 horas de exposição a atividade inibitória na AChE solúvel de músculo
não sofreu alteração, uma das possíveis além das que já foram supracitadas
causas está no fato de que houve uma contínua exposição do metomil, isso
impediria

uma

possível

descarbamilação

da

enzima

(AChE)

e

consequentemente diminuição na inibição da AChE, já que reativação ocorre
quando o composto anti-colinesterásico é removido do sítio ativo da enzima, o
que caracteriza os carbamatos como inibidores reversíveis dessa enzima
(WINTERINGHAM ; FOWLER, 1966).
Diferenças entre a sensibilidade da AChE presente em músculo e
cérebro a vários inseticidas são relatadas em vários estudos, geralmente
amostras desses tecidos são usadas devido possuírem grande quantidade de
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terminações nervosas (sinapses neuronais e junções neuromusculares,
respectivamente) e consequentemente serem fontes evidentes de atividade da
AChE, na qual a utilização de diferentes espécies e substâncias no ensaios
implica numa ampla variação de respostas. Neste estudo, comparativamente, a
AChE solúvel do músculo se apresentou muito mais sensível à inibição gerada
pelo metomil do que as formas de AChE presentes no cérebro de Danio rerio.
Entretanto, o contrário foi visto nos experimentos realizados por
Bretaud, Toutant e Saglio (2000), que demonstraram que a concentração de 5
mg/L do herbicida Diuron causou de 9 a 12% de inibição na atividade da
enzima AChE no cérebro de peixes dourados (Carassius auratus) quando
expostos por 6, 12, 24 e 48 h, e o mesmo estudo não observou diminuição na
atividade desta no tecido muscular. Por sua vez, Fernández-Veja et al, (2002)
avaliaram a atividade da AChE de músculo, cérebro e brânquias do peixe
Anguilla anguilla expostos a concentrações subletais do herbicida thiobencarb,
onde, após 2 horas de exposição, a inibição da AChE foi entre 30-40% para
cérebro e brânquias e superior a 50 % no músculo.
Golombieski et al. (2008) avaliaram o potencial de inibição do Diafuran
(50% de Carbofuran) para a AChE de músculo e de cérebro em alevinos de
três espécies de carpas; carpa húngara (Cyprinus carpio), carpa capim
(Ctenopharyngodon idella) e carpa cabeça grande (Aristichthys nobilis), por 96
horas. Diafuran inibiu significativamente a atividade da AChE em cérebro (~38
%) e músculo (~50 %) de todas as espécies estudadas. Já Bretaud et al.
(2000) expuseram o peixe dourado (Carassius auratus) a duas concentrações
(0,005 e 0,5 mg/L) de Carbofuran por 96 horas, contudo apenas a
concentração 0,5 mg/L causou inibição em torno de 85% na atividade da AChE
no músculo da espécie supracitada, superior à encontrada no presente
trabalho.Almeida et al. (2005) encontraram valores muito próximos ao
encontrado neste estudo com percentual de inibição de 64% na atividade da
AChE no músculo do teleósteo matrinxã (Brycon cephalus), expostas ao metil
paration durante 24 horas.
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6 CONCLUSÕES

•

A toxicidade aguda do metomil para o peixe Danio rerio foi

estimada a partir da média da concentração letal mediana (CL50) de
quatro testes definitivos, tendo como valor 3,36 mg/L.
•

Os testes in vitro atestaram a ação inibitória do metomil

diretamente sobre a AChE extraída de músculo de D. rerio, com um
máximo de inibição de 68,73 % para a concentração 0,2 mg/L de
inseticida.
•

Nos testes subletais com D. rerio foi constatado o efeito inibitório

do metomil sobre a forma solúvel da AChE de músculo esquelético
dorsal, tanto em uma como em cinco horas de exposição do peixe ao
inseticida. Em ambos os horários os valores médios de inibição foram
em torno de 62.08%.
•

Nas mesmas condições não foi observada inibição significativa da

atividade da AChE de membrana do músculos.
•

Não foi observado efeito inibitório do metomil sobre as AChE

solúvel e de membrana de cérebro de D. rerio, nas concentrações 0,42,
0,85, 1,70, 2,50 mg/L e em ambos os horários de exposição dos
peixes.
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