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RESUMO
Santiago MR. Análise dos efeitos de agrotóxicos à base de imidaclopride e de
abamectina sobre embriões de zebrafish (Danio rerio) [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.
Os países tropicais continuam aumentando o uso de agrotóxicos e fertilizantes,
sendo o Brasil considerado um dos maiores consumidores de agrotóxicos do
mundo, em termos de quantidade. Agrotóxicos formulados com o imidaclopride
e com abamectina são bastante utilizados no Brasil. O imidaclopride além de ser
registrado para várias hortaliças, também é para cana-de-açúcar, citros, feijão.
A abamectina além de hortaliças, para algodão, citros, café, feijão, sendo o
principal produto registrado utilizado na cultura do morango no país. A maioria
dos estudos são convencionalmente realizados com ingredientes ativos de
agrotóxicos isolados, mas deveriam abranger riscos potenciais com o panorama
ambiental em que aparecem vários ingredientes ativos juntos, interagindo
simultaneamente expressando o que ocorre na agricultura. O objetivo central
deste estudo foi avaliar a toxicidade de dois ingredientes ativos formulados
isoladamente e em mistura a embriões de zebrafish (Danio rerio, HamiltonBuchanam, 1822). Para tanto, utilizou-se o FET test da OECD (2013) para o
imidaclopride nas concentrações 0,0001 mg.L-1, 0,001mg.L-1, 0,01 mg.L-1, 0,1
mg.L-1 e 1,0 mg.L-1 e abamectina nas concentrações 0,5 mg.L-1, 1,1 mg.L-1, 2,4
mg.L-1, 5,3 mg.L-1 e 11,7 mg.L-1 testados isoladamente e em misturas com
concentrações inferiores a concentração letal a 50% dos embriões (CL50/2,
CL50/10, CL50/100 e CL50/1000). Avaliamos os desfechos de mortalidade
preconizados pelo FET test, isto é, coagulação dos ovos, falta de formação de
somitos, falta de desprendimento da cauda do saco vitelínico e falta de batimento
cardíaco. Consideramos como efeitos subletais o atraso no desenvolvimento,
malformações e presença de edemas. Os resultados para imidaclopride indicam
que a maior mortalidade observada para a substância foi de 40%, prejudicando
o cálculo da CL50, sendo que foi observada uma curva de mortalidade em “U
invertido”, ou seja, no decorrer das 96 hpf a mortalidade aumenta até dada
concentração e, depois a concentrações mais altas, a mesma diminuiu.
Identificamos, pela primeira vez, a possível atividade de desregulação endócrina

do imidaclopride, abrindo um novo caminho para futuros experimentos no campo
da endocrinologia ambiental. No estudo da abamectina a pesquisa aponta
principalmente falta de movimento dos embriões de 24 horas pós fertilização
(hpf) até 48 hpf. Na abamectina a mortalidade em geral cresceu com o aumento
da concentração no ingrediente ativo, inclusive nas misturas. Tanto nos produtos
em estudo individualmente como em mistura foram constatados efeitos
subletais, sendo os mais tóxicos atribuídos à abamectina isoladamente,
atingindo valores acima de 25% para malformações e edemas. O FET teste
apresenta-se como um teste viável para screening inicial de formulações, antes
de se recorrer ao zebrafish adulto e animais de maior porte.
Descritores: Peixe-zebra; Estágio de vida inicial de zebrafish; Embriologia de
Danio rerio; Toxicidade letal; Toxicidade subletal; Praguicidas; Poluição
ambiental; Poluição de água dos rios.

ABSTRACT
Santiago MR. Analysis of the effects of pesticides based on imidacloprid and
abamectin on zebrafish embryos (Danio rerio) [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.
Tropical countries continue to increase their use of pesticides and fertilizers, and
Brazil is considered one of the biggest consumers of pesticides in the world, in
terms of quantity. Pesticides formulated with imidacloprid and abamectin are
widely used in Brazil, mainly with various vegetable crops. Imidacloprid is
registered for use on several vegetables, sugarcane, citrus, beans, while
abamectin, in addition to several vegetables, is used for cotton, citrus, coffee,
beans, and strawberry cultivation, of which abamectin is used the most upon,
nationally. Most studies are conventionally carried out with active ingredients of
isolated pesticides, but they should analyze potential risks with the environmental
scenario in which several active ingredients occur together, interacting
simultaneously expressing what happens in agriculture. The main objective of
this study was to evaluate the toxicity of two active ingredients formulated
individually and as a mixture upon zebrafish embryos (Danio rerio; HamiltonBuchanam, 1822). For this purpose, the FET test of the OECD (2013) was used
for imidacloprid in concentrations of 0,0001 mg.L-1; 0,001 mg.L-1; 0,01 mg.L-1; 0,1
mg.L-1 and 1,0 mg.L-1 and abamectin at concentrations of 0,5 mg.L-1; 1,1 mg.L-1;
2,4 mg.L-1; 5,3 mg.L-1 and 11,7 mg.L-1 tested alone and as mixtures with
concentrations below the lethal concentration at 50% of the embryos (LC50/2,
LC50/10, LC50/100, and LC50/1000). Mortality outcomes were evaluated as
recommended by the FET test, that is, egg coagulation, lack of somite formation,
lack of yolk sac tail detachment, and lack of heartbeat. Sublethal effects were
defined as delays in development, malformations, and the presence of edema.
The results for imidacloprid use indicate that the highest level of mortality
observed for the substance was 40%, impairing the calculation of the LC50. An
"inverted U" mortality curve was observed, that is, during 96 hpf mortality
increases to a certain extent concentration and then, at higher concentrations it
decreased. We identified, for the first time, the possible endocrine disrupting
activity of Imidacloprid, opening a new path for future experiments in the field of

environmental endocrinology. In abamectin study, research mainly points to lack
of movement of embryos from 24 hours post-fertilization (hpf) to 48 hpf. For
abamectin pesticide, toxicity generally increased with increasing concentrations
of the active ingredient, including mixtures. In the products under study, both
individually and in mixtures, sublethal effects were identified, the most toxic being
attributed to abamectin alone, reaching values above 25% for malformations and
edema. The FET test is a viable test for initial screening of formulations, before
resorting to adult zebrafish and larger animals.

Descriptors: Zebrafish; Zebrafish early stage of life; Danio rerio embryology;
Lethal toxicity; Sublethal toxicity; Pesticides; Environment pollution; Pollution of
water from rivers.
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1 INTRODUÇÃO
A utilização anual de mais de 2,3 bilhões de Kg de ingredientes ativos de
pesticidas na agricultura, domissanitários e indústrias adiciona estressores
químicos aos ecossistemas aquáticos em nível mundial, diariamente (Lewis et
al., 2021). Estes contaminantes ambientais podem ter vários efeitos negativos,
inclusive causar doenças ou prejuízos aos seres humanos e aos animais. Apesar
de se saber que esses pesticidas podem ser danosos, ainda são necessários
mais estudos científicos sobre seus efeitos adversos e como se comportam no
ambiente.
O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, porém
está

havendo

maior

conscientização

das

populações

em

relação

a

sustentabilidade ambiental e a preocupação com a crise hídrica está
aumentando.
A água é o principal meio de disseminação de substâncias tóxicas, como
agrotóxicos, por esse motivo, até os recursos hídricos distantes da agricultura
podem sofrer o efeito dessas substâncias (Silva, Conforti, 2013; United States
Environmental Protection Agency, 2017).

1.1 DEFINIÇÃO DE AGROTÓXICOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define agrotóxicos
como:
Produtos e 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 de florestas, nativas ou
plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar
a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las
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da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem
como as substâncias e produtos empregados como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de
crescimento (Brasil, 2019, p.7)
Existem mais de 1600 ingredientes ativos e 100 classes químicas
denominadas
xenobióticos,

como

agrotóxicos,

defensivos

agrícolas,

pesticidas,

produtos

fitossanitários,

inseticidas,

nematicidas,

fungicidas,

herbicidas, reguladores de crescimento, feromônios, desfolhantes e protetores
de sementes (Ribeiro; Américo-Pinheiro, 2018). A informação mais recente é que
o Brasil no período de 2000 a 2020 liberou 4051 entre produtos formulados
químicos de uso na agricultura convencional e ingredientes ativos biológicos
para agricultura orgânica (Brasil, 2021). Por motivo de se seguir a nomenclatura
mais comum no Brasil, denominaremos essas substâncias químicas de
agrotóxicos.

1.2 USO DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL

O uso de agrotóxicos na agricultura teve a primeira ascensão ainda na
década de 1950, nos Estados Unidos, tendo por objetivo o crescimento da
produtividade, no Brasil repercutindo nas décadas de 1960 e 1970. Mais
recentemente, na década de 2000, o negócio ligado à produção e à
comercialização de agrotóxicos cresceu 190% no Brasil, com poucas empresas
controlando toda a produção nacional (Lopes, Albuquerque, 2018).
Atualmente, o modelo de agricultura brasileira predominante é o que
recomenda e utiliza massivamente insumos agrícolas como fertilizantes,
agrotóxicos e sementes transgênicas, levando à deterioração do ambiente,
através de prejuízos à qualidade da água e danos ao solo devido ao uso
inadequado destes recursos naturais, visto que, o modelo agroecológico de
produção não é incentivado através de políticas públicas robustas (Carneiro,
2015; Paraná, 2021). Porém, por meio de pesquisas científicas busca-se o uso
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racional sustentável dos recursos hídricos (Schiavini et al., 2011; Lucas et al.,
2020).
Para destacar como está a situação brasileira, citamos os dados do
Ministério da Saúde que foram obtidos e analisados em trabalho integrado da
Repórter Brasil, Agência Pública e a organização suíça Public Eye (Aranha,
Rocha, 2019). Os resultados das análises de resíduos de agrotóxicos
executadas pelas empresas de abastecimento foram compilados pelo Sistema
de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(Sisagua), observando-se que no período de 2014 a 2017, as empresas de
abastecimento de 1.396 municípios detectaram todos os 27 agrotóxicos que
eram obrigatoriamente monitorados pela legislação brasileira que constavam na
Portaria nº 2914 de 2011, que foi consolidada na Portaria nº5 de setembro de
2017. Estes testes detectaram um aumento preocupante da presença de
agrotóxicos: em 2014, 75% dos testes foram positivos, em 2015, 84% das
análises detectaram agrotóxicos, em 88% em 2016, chegando a 92% em 2017.
Comprovando a falta de fiscalização na prescrição de uso, comercialização e
aplicação dos agrotóxicos em nosso país (Aranha, Rocha, 2019).

1.2.1 Uso de agrotóxicos em áreas de proteção ambiental

O problema de uso indiscriminado é ainda mais sério quando agrotóxicos
são utilizados em áreas onde o uso é proibido ou deveria se ter uso adequado.
A região do Leste Paulista possui duas Áreas de Proteção Ambiental Estaduais,
sendo a área do bairro da Usina em Atibaia com 1.018,37 ha, criada pela lei nº
5.280 de 04/09/1986 e a área II do Piracicaba/Juqueri Mirim que engloba os
municípios de Amparo, Bragança Paulista, Campinas, Holambra, Jaguariúna,
Joanópolis, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela,
Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antonio da Posse, Serra Negra, Socorro,
Tuiuti, Vargem, com 280.000,00 ha, formada pelas sub-bacias dos rios
Atibainha, Atibaia, Jaguari e Camanducaia, abrangidas pelo Decreto n° 26.882,
de 11/03/87 e Lei Estadual n° 7438 de 06/07/91 (São Paulo, 2018). Realizamos
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um levantamento, finalizado em novembro de 2019, dos agrotóxicos mais
utilizados junto à Apta Leste Paulista (Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo) através de e-mails enviados ao Dr. Joaquim Adelino de Azevedo Filho, e,
constatamos que nos municípios de Amparo e Monte Alegre do Sul, os maiores
produtores brasileiros de chuchu (Sechium edule), pelo motivo de haver poucos
produtos registrados para a cultura, ocorre uso indevido de agrotóxicos, isto é,
uso de produtos não registrados para chuchu. Na região ainda, em Atibaia que
produz várias hortaliças, com destaque para morango (Fragaria spp.), também
ocorre uso indevido, com contaminação dos rios da região. Um estudo realizado
pelo Siságua constatou que a água de abastecimento de Amparo e Atibaia
estava contaminada com os 27 agrotóxicos com exigência de monitoramento
pela legislação brasileira vigente à época (Aranha, Rocha, 2019). Porém, em
março de 2021, os dados de monitoramento de qualidade da água nos
municípios brasileiros passaram a ser de livre acesso à população através da
ferramenta Água Boa de Beber (Água Boa de Beber, 2021) elaborada em
conjunto pelo Ministério Público Federal, Projeto Conexão Água e o Conselho
Nacional do Ministério Público. Através desta ferramenta são disponibilizados
além de informações referentes às características físico-químicas da água,
parâmetros
radioatividade,

organolépticos,
substâncias

produtos
inorgânicas

secundários
e

de

substâncias

desinfecção,
orgânicas.

O

levantamento de análises de detecção de mais de 40 agrotóxicos e metabólitos
monitorados pelo Siságua, constatou que no 2º semestre de 2020, aqueles
municípios já estavam com resíduos de agrotóxicos dentro dos valores máximos
permitidos (VMP) pela legislação. Ainda em 04 de maio do corrente ano o
Ministério da Saúde alterou a Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 sobre
qualidade da água para consumo humano, através da Portaria 888, expandindo
para 57 os agrotóxicos monitorados, apesar disso, os valores máximos
permitidos, ainda são bem maiores do que os da União Europeia. Na União
Europeia o limite máximo permitido na água potável para um ingrediente ativo é
0,1 µg.L-1 e a soma de todos os i.as. de agrotóxicos não deve ultrapassar 0,5
µg.L-1 (Poirier et al., 2021).
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Cabe salientar que, no Brasil, o tratamento convencional realizado na
água para consumo humano com carvão ativado, não remove a maioria dos
resíduos de agrotóxicos, sendo necessário usar técnicas mais modernas e
eficientes como as membranas filtrantes, não disponíveis em todas as estações
de tratamento de água do país.
Os agrotóxicos contaminam os mananciais por percolação, ou seja,
atravessam o perfil do solo e atingem as águas subterrâneas, ou através do
escorrimento superficial onde são arrastados juntamente com as águas de chuva
para os rios e riachos afetando os organismos do solo e do ecossistema
aquático, atingindo invertebrados, fitoplâncton e peixes (Choudhary et al., 2018).
Além disso, os resíduos e seus produtos de degradação deixados nos alimentos
podem exercer efeitos prejudiciais sobre o sistema nervoso (Xie et al., 2020;
Ventriglio et al., 2021; Kaushal et al., 2021; Poirier et al., 2021), reprodutivo
[embriotoxicidade, infertilidade e causar defeitos congênitos (Carneiro, 2015;
Choudhary et al., 2018; Kumar et al., 2020)], podem ainda agir como
desreguladores endócrinos (Choudhary et al., 2018; Rozmánková et al., 2020)
ou serem carcinogênicos (Milham, 1971; Carneiro, 2015; Choudhary et al.,
2018).

1.3 EFEITOS DOS AGROTÓXICOS NOS ORGANISMOS

Os seres humanos por meio de exposição ocupacional, consumo de
alimentos e água contaminados são rotineiramente expostos a diversos
ingredientes ativos de agrotóxicos, bem como outros animais. Os seres
aquáticos também são contaminados com agrotóxicos arrastados junto com a
água de chuva, deriva de gotículas de pulverização terrestre ou aérea na
agricultura. Os peixes são os principais bioindicadores de poluição da água
(Ullah et al., 2018).
Anualmente no mundo ocorrem mais de 300.000 mortes atribuídas a
organofosforados e cerca de 1 milhão de intoxicações não intencionais e 2
milhões intencionais (Dodson et al., 2021).
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No estado do Rio Grande do Sul estudo realizado, por Campos et al. em
2016, no município de Dom Feliciano, com 869 fumicultores demonstrou que os
agricultores que sofreram intoxicações com agrotóxico apresentaram 2,6 vezes
mais risco de ter transtornos mentais comuns e depressão. Szortyka et al. (2021)
estudando 2469 fumicultores em São Lourenço do Sul (RS) concluíram que
ideias suicidas e tentativas de suicídio acontecem com estes agricultores e os
autores da pesquisa propuseram reduzir o uso de agrotóxicos, reduzir a
exposição a nicotina e melhorar as condições socioeconômicas para melhorar a
saúde mental. Ainda, no Sul do Brasil, Faria et al. em 2014 observaram
desordens psiquiátricas pequenas em plantadores de tabaco, com 50% mais
risco daqueles desordens dentre os que usavam organofosforados.
Os agrotóxicos podem não produzir efeitos de forma aguda e por isso
serem classificados como medianamente ou pouco tóxicos, mas devemos
considerar os efeitos crônicos ou até transgeracionais, causando várias doenças
como cânceres, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e
mentais (Bergman et al., 2013; Armiliato, 2014; Carneiro, 2015; Ventriglio et al.,
2021).

1.3.1 Agrotóxicos como desreguladores endócrinos

Desreguladores endócrinos são “agentes exógenos que interferem na
síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônios naturais
no corpo que são responsáveis pela manutenção da homeostase, reprodução,
desenvolvimento e / ou comportamento” (Crisp et al., 1997).
A presença de desreguladores endócrinos no ambiente tem aumentado
no decorrer dos anos, principalmente constatando-se que os processos de
tratamento de efluentes contaminados com esses xenobióticos são ainda pouco
eficientes. Os desreguladores endócrinos presentes no ambiente podem
prejudicar a saúde, o crescimento ou a reprodução de seres humanos, essas
substâncias podem ser acumuladas na cadeia alimentar e serem transportadas
a lugares onde nunca foram utilizadas (Américo et al., 2012), portanto, o
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problema é “relevante no prejuízo da saúde da vida selvagem e é um desafio
para a ciência compreender a função dos produtos químicos desreguladores
endócrinos no declínio da biodiversidade” (Bergman et al., 2013). No Brasil,
existem poucos estudos a respeito dos desreguladores endócrinos relacionados
à Saúde Ambiental, “sendo a maioria das pesquisas realizadas em países
desenvolvidos” (Sodré et al., 2007; Américo et al., 2012). A maior
conscientização na população brasileira, depois da implementação, em 2001, do
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) aos
potenciais prejuízos à saúde humana e animal de pesticidas como
desreguladores endócrinos fica clara (Bila e Dezotti, 2007; Américo et al., 2012;
Carneiro, 2015). Conforme o PARA, sob coordenação da ANVISA, (Brasil, 2019)
em seu primeiro ciclo do Plano Plurianual 2017-2020 foram analisadas 4.616
amostras de 14 alimentos de origem vegetal representativos da dieta da
população brasileira: abacaxi, alface, alho, arroz, batata-doce, beterraba,
cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva. Do total
destas 4616 amostras pesquisadas, 3.544 (77%) foram consideradas
satisfatórias em relação ao total de 270 ingredientes ativos de agrotóxicos
analisados, sendo que em 2.254 (49%) não foram detectados resíduos, e 1.290
(28%) apresentaram resíduos com concentrações iguais ou inferiores ao Limite
Máximo de Resíduos (LMR), estabelecido pela ANVISA. Foram consideradas
insatisfatórias 1.072 amostras (23%) em relação à conformidade com o LMR
(Brasil, 2019).
Muitos estudos reportados revelam que a exposição a pesticidas afeta a
reprodução

animal,

uma

vez

que

interferem

em

determinados

neurotransmissores afetando a regulação endócrina, levando a alterações na
fisiologia dos órgãos reprodutivos (Al-Hamdani, Yajurvedi, 2017).
Lopes e Albuquerque (2018) também atentaram para a questão da
reprodução humana, relacionando-a negativamente com o emprego de
agrotóxicos. Verificou-se neste estudo de revisão após a análise de 116 artigos
selecionados no período de 2011 a 2017 que tratassem da temática do emprego
de pesticidas, meio ambiente e saúde humana, passando ainda pela saúde de
insetos e peixes, e de possíveis agressões ao solo e à água, que as evidências

30

dos prejuízos são literais e gritantes. Em humanos, estes autores relacionaram
a presença de agrotóxicos em alimentos de várias culturas, à endometriose,
comprometendo, sem quantificação específica, a capacidade reprodutiva
feminina. A detecção de esterilidade é referida em muitos pontos, ratifica esse
estudo. Como efeitos em humanos, cólicas abdominais em gestantes, foram alvo
de nota na pesquisa, bem como alterações importantes nos órgãos genitais
masculinos e femininos e sistemas urinários de ambos os sexos — ocorrendo
em trabalhadores rurais de diversas áreas do Brasil, com destaque para a
Região Nordeste, justamente a região em que o emprego de agrotóxicos é
referido como mais exagerado e de menor fiscalização do país. Peixes também
sofrem quanto a sua reprodução, com algumas alterações morfológicas a se
mostrarem presentes ao longo tempo, relata o estudo.
Outros estudos também associaram a exposição aos desreguladores
endócrinos

às

disfunções

reprodutivas

femininas

(ovário

policístico,

endometriose e infertilidade) e risco para câncer de mama (Caserta et al.,20081;
Crain et al.,20082; Balabanic et al.,20113; Lee et al.,20144; Knower et al.,20145
apud Roncati et al., 2016). Ainda Gerunova et al. (2020) estudaram efeitos de
longo prazo na descendência de mulheres grávidas.
Nicolopoulou-Stamati et al. (2016) destacaram a necessidade de maior
tomada de conscientização acerca da produção mais orgânica possível de
alimentos. Sinalizaram, ainda, que, a exposição a pesticidas pode se dar, através
do contato direto com a pele, ingestão ou inalação. O tipo de pesticida, a duração
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do contato e o estado de saúde individual mostram ser os fatores determinantes
quanto ao desfecho da saúde animal ou humana envolvida, observando que os
pesticidas

podem

ser

metabolizados,

excretados,

armazenados

ou

bioacumulados.

1.4 IMIDACLOPRIDE

Os ingredientes ativos escolhidos para este estudo foram o imidaclopride
e a abamectina formulados.
O ingrediente ativo imidaclopride pertence ao grupo químico dos
inseticidas neonicotinoides, os quais são persistentes no ambiente e apresentam
alta solubilidade, atingindo águas de rios, prejudicando invertebrados aquáticos
não alvo, apesar de serem considerados mais seguros que os grupos dos
organofosforados, carbamatos e piretroides. Os neonicotinoides mais usados no
mundo são o imidaclopride, o tiametoxam e clotianidina (Bartlett et al., 2018),
sendo o imidaclopride, o neonicotinoide mais comercializado no mundo (Chang
et al., 2020). Apesar de ser muito solúvel e se hidrolisar facilmente, com vida
média de menos de 2,5 dias (Queiroz et al., 2021), o imidaclopride é de baixa
biodegradação, podendo danificar o ecossistema aquático, impactando espécies
não alvo como insetos, crustáceos e peixes (Luo et al., 2021; Queiroz et al.,
2021).
Vignet et al. (2019) relataram que o imidaclopride é o agrotóxico mais
frequentemente detectado e reportaram estudo de Morissey et al. (2015) em que
imidaclopride foi detectado em concentração acima de 320 µg.L-1 em diques de
drenagem em terras holandesas; já Anderson et al. (2015) relataram em água
superficial no Canadá uma concentração máxima de 0,7 µg.L-1 deste agrotóxico.
A formulação do imidaclopride utilizada neste estudo apresentava 700 g
do ingrediente ativo (i.a.) imidaclopride/Kg do produto comercial e está
classificada na Classe toxicológica 4 – pouco tóxico para humanos e sua
classificação ambiental é classe III – produto perigoso ao meio ambiente pelo
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Agrofit (Brasil, 2003; Brasil, 2020). Utilizando-se em média de 200 g a 300 g/ha
(1ha=10000m2), sendo do produto dissolvido em água 10-15 mL/planta.
1.4.1 Efeitos do imidaclopride na saúde humana

Devido à alta toxicidade intrínseca dos organosfosforados, novos
produtos agrotóxicos vêm sendo pesquisados e liberados no mercado, embora
estudos toxicológicos em humanos com estes produtos ainda apresentem
resultados escassos (Mohamed et al., 2009).
Apesar disso, “os pesticidas são um grupo de produtos químicos
heterogêneos que são benéficos à saúde pública, diminuindo casos de doenças
transmitidas por vetores”. No entanto, eles afetam organismos não-alvo,
incluindo seres humanos, dependendo do agente, estado de saúde e tempo de
exposição (Jeyaratnam, 1990).
Imidaclopride ou imidacloprida como é designado no Brasil, e outros
agrotóxicos neonicotinoides são produzidos para agirem sobre o sistema
nervoso central, entretanto, estudos in vivo concluíram que estes agrotóxicos
trazem prejuízos a “reprodução de mamíferos (ratos e camundongos) como
atraso no desenvolvimento testicular, danos à espermatogênese, trazendo
perdas à qualidade espermática e alteração da morfologia dos ovários” (Kapoor
et al., 2010; Kapoor et al., 2011; Bal et al., 2012a,b,c; Gu et al., 2013).
Estudos epidemiológicos sugerem que a exposição a esse agrotóxico
pode aumentar a prevalência de doenças respiratórias, disfunções neurológicas
cânceres e distúrbios reprodutivos (Duzguner, Erdogan, 2010).
Estudos em mamíferos, in vitro, são escassos com este ingrediente ativo,
principalmente quando se trata de fertilização e do desenvolvimento na pré
implantação do embrião (Gu et al.2013).
Por fim, é importante ressaltar que a maioria dos estudos analisa os
efeitos prejudiciais dos agrotóxicos de cada ingrediente ativo isoladamente,
apesar de a exposição ser presente em muitos locais e agrotóxicos juntos,
conduzindo a um contato continuado com vários poluentes ao mesmo tempo, o
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que reforça a necessidade de se analisar as misturas nas águas continentais,
principalmente de rios (Jiang et al., 2015; Mu et al., 2015; Sanches et al., 2017;
Wu et al., 2018; Chang et al., 2020).
1.5 ABAMECTINA
As avermectinas (grupo a que pertencem a abamectina, a ivermectina e
doramectina) são compostos derivados da fermentação da actinobactéria do
solo Streptomyces avermitilis. Esses produtos são altamente lipofílicos, com
baixa solubilidade em água e forte adsorção à matéria orgânica (Wislocki, 1989;
Turner, 2015; Novelli et al., 2016). Por serem eficazes contra um grande espectro
de pragas comuns na agricultura, as avermectinas são uma das classes de
parasiticidas mais utilizados na pecuária (Kövecses; Marcogliese, 2005). No
entanto, quando aplicado a culturas ou animais, os resíduos do produto podem
afetar espécies não-alvo.
A abamectina (ABA) comercializada como acaricida, inseticida e
nematicida para frutas e plantas, também como anti-helmíntico para animais,
surgiu depois da ivermectina usada na pecuária, animais de estimação e em
humanos para controlar ecto e endo parasitas (Wislocki, 1989; Ali et al., 1997).
A formulação da abamectina utilizada neste estudo apresentava 18 g/L.
Esta formulação foi recentemente reclassificada, de acordo com o Agrofit (Brasil,
2003)6, alterando a classe toxicológica desse produto de Classe Toxicológica III
- medianamente tóxico para humanos, para a Classe IV - pouco tóxico para
humanos. Porém sua classificação ambiental é classe II – produto muito perigoso
para o ambiente (Brasil, 2020).
Na região do Leste Paulista a abamectina é muito usada em Atibaia na
cultura do morango e flores. No morango é utilizado para controlar o ácaro rajado
(Tetranycus urticae) e a dose recomendada da formulação é 50 a 75 mL diluídos

6

Agrofit é um site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que apresenta
um banco de informações sobre os agrotóxicos e afins registrados no Ministério da
Agricultura.
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em 100 L de água, solução conhecida como calda. Utiliza-se de 1000 a 1250 L
da solução por hectare, em até 2 aplicações. Nas flores é utilizada para controlar
a mosca-minadora (Lyriomyzia huidobrensis) e o ácaro rajado (Tetranycus
urticae) usa-se 25 mL/100L de água para aplicações acima de 2000 L de calda/
ha e 50 mL/100 L de água para aplicações terrestres que utilizam menos de 2000
L de calda/hectare em até 2 aplicações.

1.5.1 Efeitos da abamectina na saúde humana

A maioria dos

autores

observou

que

as

avermectinas

atuam

principalmente no sistema nervoso de invertebrados e vertebrados, através de
mecanismo ainda não totalmente conhecido, mas sabe-se que está relacionado
a via GABA, ácido gama aminobutírico (Novelli et al., 2016). “Nos peixes, as
avermectinas atravessam a barreira hematoencefálica e causam toxicidade”
(Hoy et al.,1990). A abamectina, por sua vez, mostra diferentes níveis de
toxicidade para mamíferos, mas é extremamente tóxico para microcrustáceos e
peixes (Wislocki et al., 1989).
Em mamíferos, cabe salientar que a abamectina pode ser acumulada no
leite materno causando mortalidade da prole (Mossa et al., 2018) através da
amamentação. “É preocupante a situação dos países pouco desenvolvidos,
onde a amamentação é a única forma de fornecer nutrientes aos bebês
humanos” (Mossa et al., 2017).

1.6 JUSTIFICATIVA

Diante da constatação do uso indiscriminado de agrotóxicos em regiões
de proteção ambiental como o Leste Paulista, a não preocupação das agências
regulatórias com os efeitos deletérios em quantidades consideradas não tóxicas
ou “seguras”, e a potencial contaminação da população através do consumo de
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alimentos cultivados nessa região, escolhemos duas marcas com 2 dos
ingredientes ativos mais utilizados na região ou nos cultivos das hortaliças mais
comuns na alimentação dos brasileiros, como alface, abóbora, abobrinha,
berinjela, brócolis, café, couve, couve-flor, tomate, pimentão, pepino, chuchu,
batata, alho, melão, melancia, morango.
Vale ressaltar que as hortaliças consomem proporcionalmente mais
agrotóxicos do que os cultivos em larga escala, como a soja, por exemplo
(Carneiro, 2015).
Os resíduos oriundos de agrotóxicos diversos, ao entrarem em contato
com a água, contaminam peixes em diversas localidades do Brasil, alterando a
atividade hormonal durante o desenvolvimento embrionário, com alterações
anátomo-fisiológicas, anormalidades gonadais e alterações no sistema
reprodutivo (Silva et al., 2013).
Os efeitos “subtóxicos” dos pesticidas dizem respeito à desregulação
endócrina em múltiplos peixes e anfíbios, com alteração da atividade hormonal
durante o desenvolvimento embrionário, responsabilizando-se por mudanças na
anatomia, comportamento e sistema reprodutivo desses animais, portanto, o uso
consciente dessas substâncias para controlar pragas diversas nas lavouras do
país precisa de maior atenção, carecendo de maiores pesquisas, nesse campo
da ciência biomédica (Silva et al., 2018).
Na atualidade o zebrafish (Danio rerio) em estágio inicial da vida é
amplamente usado como modelo de toxicidade alternativo sensível e confiável,
com várias vantagens, incluindo transparência embrionária, reprodução e
desenvolvimento rápidos, genoma sequenciado (Rozmánková et al., 2020), em
conformidade com o Princípio dos 3Rs - que trata da utilização dos animais na
pesquisa com ética e princípios visando a redução (reduction), a substituição
(replacement) de animais e o refinamento (refinement) da pesquisa - (Russel e
Burch, 1959; Rozmánková et al., 2020), facilidade para criação, pequeno porte
destes peixes quando adultos (4-5cm) e mais do que 70% de semelhança com
o genoma humano, esse peixe da família dos ciprinídeos “zebrafish” ou “peixe
zebra” (Danio rerio) (Hamilton-Buchanan, 1822) como também é conhecido
(Figuras 1 e 2), vem sendo cada vez mais utilizado nas pesquisas científicas, em
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diversas áreas como genética, toxicologia, oncologia, ecologia, sendo inclusive
preconizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para testes
ecotoxicológicos. Desta maneira, justifica-se a importância do tema pesquisado
neste projeto, a respeito da toxicidade, bem como dos efeitos das doses
subletais dos dois ingredientes ativos muito usados, imidaclopride e abamectina,
mas pouco conhecidos, sob os aspectos do desenvolvimento embrionário do
bioindicador zebrafish.

Fonte: Aquarismo Paulista, [s.d.].
Figura 1 - O zebrafish macho apresenta-se mais retilíneo e a fêmea possui o ventre
arredondado e sem listras

Fonte: Aquarismo Paulista, [s.d.].
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Figura 2 - No zebrafish fêmea a seta indica o ovipositor, abertura pela qual são
liberados os ovos para a fecundação, que é externa

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar os efeitos dos ingredientes ativos imidaclopride e abamectina em
formulações de agrotóxicos amplamente utilizadas na região do Leste Paulista e
no Brasil, individualmente e em mistura, no desenvolvimento embrionário de
zebrafish. Os efeitos subletais analisados foram atraso no desenvolvimento,
malformações, presença de edema nos embriões e falta de eclosão das larvas
de zebrafish.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)

Determinar a concentração letal (CL50) dos dois agrotóxicos
isoladamente para embriões de zebrafish, a letalidade foi determinada
pela ocorrência de um dos 4 end points do FET test: coagulação dos
ovos, falta de formação de somitos, falta de destacamento da cauda e
falta de batimento cardíaco.

b)

Avaliar os efeitos da mistura das duas formulações de imidaclopride e
abamectina isoladamente e misturados, em concentrações menores do
que a CL50, sobre o desenvolvimento embrionário de zebrafish.
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3 MÉTODOS

3.1 COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

Este projeto de Tese de Doutorado foi aprovado pela Comissão de Ética
no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina da USP e registrado sob
o número 1123/2018. A primeira e segunda etapas do projeto foram aprovadas
pela CEUA do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São
Paulo, sob o número 161/2019 (Anexos A e B).

3.2 ORGANISMOS-TESTE

3.2.1 Manutenção dos adultos e acasalamento

Os peixes-zebra ou zebrafish (Danio rerio) como são conhecidos
internacionalmente são mantidos na Unidade de Zebrafish do Biotério Central da
Faculdade de Medicina da USP. Os aquários com capacidade de 3,5L
receberam água ultrapura, com pH de 7,0-7,4, temperatura 27ºC± 2ºC e eram
expostos a um fotoperíodo de 14 horas de luz/10 horas de escuro, sendo os
animais alimentados com ração especializada marca Gemma®, duas vezes ao
dia.
Os animais utilizados para acasalamento, obtenção dos gametas e ovos
fecundados foram do tipo selvagem (ou “wild type” em inglês) da linhagem AB.
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3.2.2 Embriões de zebrafish para os experimentos

Quando para reprodução os animais adultos foram colocados juntos no
aquário de acasalamento (figura 3) na proporção de um macho para duas
fêmeas, ficando no escuro no período noturno e no dia seguinte, no início da
manhã, receberam luz para que ocorresse a desova. No sistema do aquário de
acasalamento, os ovos são protegidos da predação pelos reprodutores, e são
depositados no fundo do aquário, onde os peixes não tem acesso. Os ovos foram
retirados do aquário imediatamente, através de uma pequena rede de malha fina
de inox e, lavados em meio embriônico e por meio de uma lupa no aumento 50x,
separados em ovos férteis (fecundados e translúcidos) e inférteis (não
fecundados ou coagulados) pelo método da Unidade de Zebrafish.
Os ovos fecundados foram doados pela Unidade de Zebrafish do Biotério
Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e submetidos
a ensaios no Instituto Biológico, São Paulo, Brasil, seguindo-se o protocolo Fish
Embryo Acute Toxicity (FET) Test da Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD), 2013. Os ovos fecundados foram transportados
dentro de tubos Falcon de 50 mL contendo meio embriônico diluído, em maleta
térmica, levando menos de 30min. da Faculdade de Medicina para o Laboratório
de Toxicologia do Instituto Biológico.

3.3 ENSAIOS FET

Nos ensaios com cada produto formulado individualmente utilizou-se
cinco concentrações do ingrediente ativo (como preconiza o FET), preparadas a
partir do produto comercial adicionado ao meio embriônico. O meio embriônico
diluído ou água de diluição, como também é denominado, é constituído por água
ultrapura e sais que possibilitam a sobrevivência do embrião, como ocorre nos
rios e riachos.
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Fonte: cortesia: Profª Leilane Barcellos da UFRRJ, [s.d.]
Figura 3 - Aquário de Acasalamento com zebrafish

No FET test também denominado Test Guideline nº 236 da OCDE, as
observações dos embriões são realizadas a cada 24 horas pós a exposição ao
composto até as 96 h.
Utilizou-se ensaios estáticos, portanto, sem renovação da solução-teste.

3.3.1 Preparo da água de diluição e soluções ou suspensões dos
agrotóxicos

A água de diluição ou meio embriônico diluído foi preparado em balões
volumétricos de 2000 mL. A Unidade de Zebrafish do Biotério Central da
Faculdade de Medicina da USP forneceu a suspensão do meio embriônico
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concentrado (consistindo em água ultrapura, NaCl, KCl, CaCl2.2H2O e
MgSO4.7H2O), o qual foi mantido a baixa temperatura, 8o C, em refrigerador.
Para o preparo da água de diluição foi utilizado o volume de 20 mL de meio
embriônico concentrado para 930 mL de água ultrapura, mais 50 mL de
suspensão contendo 1200 mg de sal marinho. L-1 de água ultrapura, acertandose o pH para 7,5 com NaHCO3, obtendo-se um litro de água de diluição.
Para os dois produtos em separado, as soluções foram diluídas a partir
da concentração mais alta. Após preparadas as diluições foram transferidos
2000 µL com pipetas automáticas para placas de cultura de células estéreis, de
poliestireno, de 24 poços cada placa, marcas EasyPath® e Biofil® no final da
tarde anterior ao ensaio. Estas placas foram conservadas refrigeradas a 8ºC e
retiradas do refrigerador na manhã seguinte (overnight), aguardou-se atingirem
a temperatura ambiente, enquanto eram selecionados os ovos fecundados
trazidos do Biotério Central da Faculdade de Medicina.
Para cada produto comercial, além das cinco concentrações, utilizamos
uma placa de 24 poços como controle negativo, para cada ensaio, constituído
pela água de diluição e uma placa controle positivo constituído por 3,4
dicloroanilina a 4mg.L-1.
Cada uma das placas das 5 concentrações de agrotóxicos e a placa de
controle positivo, tiveram quatro poços laterais como controle negativo interno
da placa, isto é, apenas com a água de diluição e vinte poços com a soluçãoteste.

3.4 ANÁLISES DOS PRODUTOS INDIVIDUAIS

Com cada formulação foram realizados três ensaios FET, sendo cada
ensaio constituído de 20 embriões para cada das cinco concentrações-teste e
no controle positivo, totalizando 60 embriões por concentração teste e na placa
de controle negativo tínhamos 24 poços com um embrião/poço. Cada placa tinha
sempre um controle negativo interno, constituído por quatro poços na lateral com
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meio embriônico, se morresse mais que um embrião dos 4 poços laterais, a placa
era desprezada.

3.4.1 Análises químicas e físicas dos produtos

As análises das concentrações mais alta e mais baixa de cada suspensão
preparada

com

concentrações
metodologia

as

formulações

nominais.
da

Estas

Environmental

foram

realizadas

análises

foram

Protection

para

confirmar

executadas

Agency,

EPA

as

seguindo

8321B,

por

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE ou HPLC) no laboratório
contratado Agrosafety pela Merieux Nutrisciences acreditado pelo INMETRO
(Anexos C a H).
Para se conhecer o pH, condutividade elétrica e a dureza da água de
diluição usada para preparar as suspensões de agrotóxicos, essa água de
diluição foi enviada ao Instituto de Pesca (Anexos I a L).

3.4.2 Imidaclopride

Este ingrediente ativo apresenta fórmula molecular C9H10ClN5O2 (Figura
4) e massa molar 255,7 g.mol-1; possui solubilidade (20-25ºC) em água 610,0
mg.L-1 e solventes orgânicos como diclorometano 67g.L-1 e isopropanol 2,3g.L-1;
pressão de vapor 4,0.10-7 mPa (20ºC) e 9,0.10-7 mPa (25ºC); log KOW 0,57;
estável à hidrólise a ph 5 a 11 (Turner, 2015). No Brasil, esta marca é registrada
como inseticida (Brasil, 2020).
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Fonte: Anvisa
Figura 4 - Fórmula estrutural de imidacloprido

Para o preparo da suspensão-estoque (1 mg.L-1) de imidaclopride pesouse (1,4 mg) do produto formulado que possui 70% m/m do ingrediente ativo e
dissolveu-se em 1L de água de diluição em banho ultrassônico por 10min, após
2 min de agitação manual vigorosa. As concentrações usadas de imidaclopride
formulado foram baseadas na literatura para outros organismos, visto que não
havia ensaios com embriões de zebrafish usando esse ingrediente ativo para
nos basearmos (American Bird Conservancy et al., 2013; Van den Brink, 2016;
Bartlett et al., 2018; Hong e Zha, 2019). Pesquisou-se os danos ao
desenvolvimento dos embriões através do FET, nas concentrações de
imidaclopride 0,0001 mg.L-1; 0,001 mg.L-1; 0,01 mg.L-1; 0,1 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1.
As concentrações e os controles foram preparados com água de diluição
à temperatura ambiente em tubos Falcon® de 50 mL e balões volumétricos de
vidro de 50 e 200 mL.

3.4.3 Abamectina

Este ingrediente ativo pertence à classe das avermectinas, é uma mistura
de avermectina B1a (ao menos 80%), que apresenta fórmula molecular C48H72O14
e massa molar 873,1g.mol-1 e avermectina B1b (no máximo 20%) (Figura 5), que
apresenta fórmula molecular C47H70O14 e massa molar 859,1g. mol-1, possui
solubilidade (a 20-25ºC) de 470g.L-1 em diclorometano, 83g.L-1 em octanol,
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72g.L-1 em acetona; pressão de vapor <0,0037mPa (a 25ºC); log Kow 4,4 (a pH
7,2) e estável à hidrólise em soluções aquosas a 25ºC em pH 5, 7 e 9 (Turner,
2015). As avermectinas são isoladas a partir da fermentação produzida pela
actinobactéria de ocorrência natural no solo, o Streptomyces avermetilis (Turner,
2015; Mossa, et al., 2017).
Para o preparo das suspensões preparou-se primeiro uma suspensão
com a concentração 11,7 mg.L-1, pipetando-se diretamente os volumes 650 µL
do produto comercial à base de abamectina que foi diluído em 1000 mL de meio
embriônico, todos demais volumes do produto comercial (14,7 µL; 6,67 µL; 3,06
µL e 1,4 µL) foram diluídos em 50 mL de meio embriônico em balões
volumétricos ou tubos tipo Falcon® resultando as seguintes concentrações 5,3
mg.L-1; 2,4 mg.L-1; 1,1 mg.L-1; 0,5 mg.L-1, já estudadas em outra marca comercial
nas mesmas concentrações (Sanches et al., 2018), conforme orientação da
comissão examinadora do exame de qualificação. A formulação possui 18000
mg i.a. abamectina. L-1 de produto comercial.
Cabe salientar que os teores de ingredientes ativos são de livre acesso à
informação, constando no rótulo da embalagem, enquanto que os adjuvantes da
formulação não eram divulgados, à época de realização dos ensaios (concluídos
em dezembro de 2020).
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Fonte: Anvisa
Figura 5 - Fórmula estrutural de abamectina

3.5 INCUBAÇÃO DOS OVOS FECUNDADOS

Os ovos fecundados trazidos do Biotério da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo foram selecionados ao microscópio invertido no LISA
a 50x (Figura 6) e estereoscópico no laboratório de Toxicologia no Instituto
Biológico e os ovos fecundados férteis transferidos para as placas de cultura com
24 poços.
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Fonte: Estagiário do LISA Paulo Catharino, 2020.
Figura 6 - Seleção dos ovos fecundados ao microscópio invertido Zeiss Axio no Lab.
Interinstitucional de Sanidade em Aquicultura – LISA, Instituto Biológico

Os poços preparados no final da tarde anterior, agora à temperatura
ambiente continham 2000 µL cada, das respectivas soluções-teste (Figura 7),
controle negativo (meio embriônico diluído) e controle positivo (dicloroanilina a 4
mg.L-1) receberam 1 ovo por poço até no máximo 2 hpf. Após a exposição as
placas contendo os embriões foram colocadas randomizadamente em estufa
incubadora Eletrolab a 26,5ºC com fotoperíodo de 12h claro/escuro, de onde só
eram retirados a cada 24h para as leituras ao microscópio invertido Zeiss Axio.
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Fonte: Adaptado de OECD, 2013.
Figura 7 - Modelo de ensaio com placas de cultura celular com cinco concentraçõesteste, uma placa de controle positivo e uma placa de controle negativo prontas para
receber os embriões

Na figura 8, a seguir, tem-se uma adaptação do FET test, com a diferença
que no Fet da OECD os ovos fecundados vão para placas de petri com as
concentrações-teste, após selecionados, antes de passarem para as placas de
24 poços. A adaptação utilizada nesta tese seguiu o protocolo vigente à época
dos ensaios na Unidade de Zebrafish da Faculdade de Medicina.
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Fonte:

Adaptado de Guideline 236, OECD, 2013.
Figura 8 - FET test
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3.6 LEITURAS DAS PLACAS CONTENDO EMBRIÕES E LARVAS

A leitura das placas foi realizada no Laboratório de Toxicologia em
microscópio estereoscópico Tecnival® a 80x e no LISA (Laboratório
Interinstitucional de Sanidade em Aquicultura) em microscópio invertido Zeiss®
Axio, acoplado a câmera Zeiss® AxioCam ERC5S a 50, 100 e 200x de aumento
a 24h, 48h, 72h e 96 hpf (horas após a fertilização dos ovos), pesquisamos os 4
desfechos principais ou end points: a) coagulação dos ovos b) falta de formação
dos somitos c) falta de batimento cardíaco d) falta de destacamento da cauda do
saco vitelínico, e, ainda, a ocorrência de edemas no saco vitelínico, edema
cardíaco e coágulo, falta de pigmentação, deformação da coluna vertebral e falta
de emergência das larvas. A eclosão ou emergência das larvas normalmente
ocorre de 48 a 96 hpf.
Todos os ensaios foram realizados com três repetições para cada produto
isoladamente, realizadas em dias distintos, conforme orientação recebida da
comissão examinadora do exame de qualificação do Doutorado da FMUSP.
Antes e depois da exposição aos agrotóxicos foram medidos pH, oxigênio
dissolvido, amônia e nitrito no laboratório de Toxicologia, encontrando-se teores
dentro dos parâmetros aceitáveis pelo FET test.

3.7 ANÁLISES DOS DOIS AGROTÓXICOS EM MISTURA

Através das análises realizadas com os produtos isoladamente, relatadas
acima, determinou-se a concentração que causa a morte de 50% dos
organismos expostos (embriões e larvas), conhecida por CL50, de cada
substância que foi diluída em meio embriônico. Obteve-se as concentrações
letais a 96 hpf, CL50= 6,87 mg i.a.L-1 para o agrotóxico com o ingrediente ativo
imidaclopride (IMD) e CL50= 4,11 mg i.a. L-1 para o agrotóxico à base de
abamectina (ABA).
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Estimadas as CL50 trabalhou-se com as concentrações baseadas nelas,
usando-se quatro diluições preparadas com as misturas dos dois produtos,
sendo as misturas com as seguintes concentrações: metade da concentração
letal (CL50/2 = 3,43 mg i.a.L-1 do agrotóxico IMD e 2,05 mg i.a.L-1 do agrotóxico
ABA), um décimo da CL50 (CL50/10= 0,69 mg i.a.L-1 do agrotóxico IMD e 0,41 mg
i.a.L-1 do agrotóxico ABA), um centésimo da CL50 (CL50/100= 0,069 mg i.a.L-1do
agrotóxico IMD e 0,041 mg i.a.L-1do agrotóxico ABA) e um milésimo da CL50
(CL50/1000=0,0069 mg i.a.L-1 do agrotóxico com o ingrediente ativo imidaclopride
e 0,0041 mg i.a.L-1 do agrotóxico com o ingrediente ativo abamectina). Foram
realizadas diluições em série a partir da solução e suspensão mais concentradas
com o uso de pipetadores automáticos novos calibrados de fábrica e os volumes
foram pipetados diretamente para o produto a base de abamectina para a
solução mais concentrada e para o produto à base de imidiclopride foi preparada
suspensão dissolvida em 1000 mL de meio embriônico em banho ultrassônico.
As misturas foram preparadas em frascos âmbar com auxílio de provetas
graduadas e tubos tipo Falcon, estes de 50 mL.

3.7.1 Ensaios FET

No preparo da água de diluição (= meio embriônico diluído) utilizou-se o
mesmo procedimento que para os produtos isoladamente relatado em 3.3.1.
Realizou-se uma adaptação do FET test, utilizando-se apenas o controle
negativo (só o meio embriônico diluído), por não haver lógica na utilização do
controle positivo (Figura 9), uma vez que o objetivo principal era avaliar os
expostos aos agrotóxicos comparando-os com os dos não expostos (controle
negativo). Foram realizadas três repetições para cada mistura, conforme a
toxicidade.
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Fonte: Adaptado de Guideline 236, OECD, 2013.
Figura 9 - Modelo de ensaio com placas de cultura celular com quatro concentraçõesteste e placa de controle negativo prontas para receber os embriões

A incubação dos ovos fecundados e leitura das placas das misturas foram
realizadas como para os produtos comerciais isoladamente (como em 3.5 e 3.6,
respectivamente).
Antes e depois da exposição aos agrotóxicos foram medidos pH, oxigênio
dissolvido, amônia e nitrito no laboratório de Toxicologia, encontrando-se teores
dentro dos parâmetros aceitáveis pelo FET test.
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3.8 MÉTODO ESTATÍSTICO

Dados foram armazenados em documento de Word® for Windows e
posteriormente foram importados para uma planilha de Excel®, e todas as
variáveis respostas estavam de forma categórica (positivo/negativo). As réplicas
dos ensaios foram consideradas amostras independentes, na comparação da
repetibilidade entre cada conjunto de três ensaios dos produtos isoladamente e
do conjunto das misturas utilizou-se o teste Qui-Quadrado de Pearson, com o
mesmo intervalo de confiança, 95%.

3.8.1 Produtos comerciais isoladamente

Para estatística descritiva os dados foram apresentados em números
absolutos de ocorrência quando positivo e sua respectiva proporção em relação
as respostas negativas, gerando assim as taxas de ocorrência dos fenômenos
observados.
Para estatística inferencial foram realizados teste exato de Fisher para
comparação das diversas doses de concentração em relação ao respectivo
grupo controle. Além disso foi realizada uma análise de regressão Probit. Os
dados da concentração foram transformados em números logarítmicos na base
10 e as porcentagens foram substituídas pelos valores de uma tabela Probit de
dados equivalentes, que permitiu encontrar os valores de LC50.
Foi aceito como estatisticamente significante quando o erro do tipo I foi
menor ou igual a 0,05. Software SPSS 23 for Mac e Excel® for Mac foram
utilizados para análise dos dados.
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3.8.2 Produtos comerciais em mistura

Para estatística descritiva os dados de efeitos subletais foram relatados
como número de casos.
Para estatística inferencial foi utilizado o teste Qui-Quadrado de Pearson
e quando adequado o teste Exato de Fisher. Foi aceito como estatisticamente
significante quando o erro do tipo I foi menor ou igual a 0,05. Software SPSS 23
for Mac e Excel® for Mac foram utilizados para análise dos dados.
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4 RESULTADOS

4.1 IMIDACLOPRIDE ISOLADAMENTE

4.1.1 Efeitos de imidaclopride sobre a eclosão das larvas de zebrafish

Nos ensaios 1 e 2 foi verificado que nenhuma das concentrações do
agrotóxico provocaram atraso na eclosão no período do ensaio que foi de 96 hpf.
Na maioria dos casos o atraso foi de 0%, e 5% apenas no ensaio 1 para a
concentração de 1 mg.L-1 o que não foi estatisticamente significativo em relação
ao controle negativo (p ≥ 0,01).
No período de exposição do FET test, no ensaio 3 verificaram-se atrasos
de eclosão significativos em todas as concentrações (p ≤ 0,01), quando
comparado ao controle, exceto na de 1,0 mg. L-1 (Tabela 1). A menor
porcentagem de atraso na eclosão para a exposição à maior concentração
(1,0 mg.L-1) foi estatisticamente significativa quando comparada com as
frequências de atraso para as concentrações de 0,0001 e 0,1 mg.L-1 (Tabela 2).
No entanto, o atraso na eclosão na concentração de 1,0 mg.L-1 foi semelhante
ao controle negativo.
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Tabela 1 - Taxa de atraso na eclosão de embriões de zebrafish com 96 hpf
após exposição a diferentes concentrações de imidaclopride no
ensaio 3
Ensaio 3
Tratamento
N

Atraso Eclosão (n)

Atraso na Eclosão (%)

Controle negativo

24

0

0

0,0001mg.L-1

20

14

70,0*

0,001mg.L-1

20

11

55,0*

0,01 mg.L-1

20

8

40,0*

0,1 mg.L-1

20

6

30,0*

1,0 mg.L-1

20

3

15,0

Legenda: N: número de embriões por tratamento.
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,01,comparados ao controle
negativo.

Tabela 2 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de imidaclopride para a análise do atraso na
eclosão após as exposições no ensaio 3
Ensaio 3 (p)
Tratamento

Controle
negativo

Controle
negativo

-

0,0001mg.L-1

0,0001mg. L-1 0,001mg.L-1

0,01 mg.L-1 0,1 mg.L-1

1,0 mg.L-1

0,000

0,000

0,001

0,005

0,086

-

-

0,327

0,057

0,011

0,001

0,001mg.L-1

-

-

-

0,342

0,110

0,507

0,01 mg.L-1

-

-

-

-

0,306

0,077

0,1 mg.L-1

-

-

-

-

-

0,451

Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.
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A análise de comparação das diferentes concentrações utilizadas entre
os três ensaios demonstrou que apenas o tratamento com 1,0 mg.L-1 não foi
estatisticamente diferente, mostrando praticamente os mesmos resultados nos
três ensaios (p > 0,05) (Tabela 3). Todos os outros tratamentos resultaram em
diferenças estatisticamente significativas (Tabela 3).

Tabela 3 - Comparação entre os três ensaios de eclosão de embriões de
zebrafish
expostos
a
tratamentos
com
diferentes
concentrações de imidaclopride
Teste Qui-quadrado ensaios 1 vs 2 vs 3
Tratamento

Valor de p

Controle negativo

NA

0,0001mg. L-1

0,000*

0,001mg. L-1

0,000*

0,01 mg.L-1

0,000*

0,1 mg.L-1

0,020*

1,0 mg.L-1

0,153

Legenda: p: Valor de p do teste Qui-quadrado de Pearson
*: valores estatisticamente significativos (p < 0,05).

57

4.1.2 Efeito de imidaclopride sobre a mortalidade de embriões e larvas

4.1.2.1 Nos três ensaios agrupados

A mortalidade do grupo controle negativo de imidaclopride foi <5%, sendo
a coagulação dos ovos o principal end point constatado.
Nos embriões expostos a imidaclopride por até 96 horas pós-fertilização,
observou-se um aumento na mortalidade ao longo do tempo de exposição em
todas as concentrações, (p<0,01) e a curva dose-resposta em “U” invertido foi
observada em todas as leituras no decorrer do ensaio, resultando em uma
mortalidade embrionária máxima de 40%, na concentração de 0,1mg.L-1
(p<0,01) com tendência de queda da mortalidade na maior concentração,
1,0mg.L-1 (Figura 10).

*

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Legenda: *Mortalidade estatisticamente significante (p< 0,05) em comparação com
o controle negativo.
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Figura 10 - Mortalidade de embriões de zebrafish, expostos a diferentes
concentrações de imidaclopride, em função do tempo pós-fertilização

Nas primeiras 24 e 48 horas a taxa de mortalidade foi crescente, atingindo
diferença estatística na concentração de 0,01 mg.L-1 (p<0,05) decaindo
novamente nas concentrações de 0,1 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1 (Anexos M e N).
Nas exposições de 72 h, as concentrações do imidaclopride, 0,001 mg.L1,

0,01 mg.L-1 e 0,1 mg.L-1 e acima de 0,01 mg. L-1 em 96 hpf, mostraram

diferenças estatisticamente significantes na mortalidade quando comparado com
o controle negativo (p<0,05). Interessante notar que, na maior concentração,
houve uma tendência de menor mortalidade, em comparação com as menores
concentrações em todas as exposições (Anexos O e P).

4.1.2.2 Nos três ensaios em separado

Quando comparamos a taxa de mortalidade em 96 hpf das diferentes
concentrações com o controle negativo no ensaio 1 observamos que a
mortalidade foi significativamente maior apenas nas concentrações 0,001 mg.L1

(p=0,036) e 0,1 mg.L-1 (p=0,002). Interessantemente a taxa de mortalidade foi

significativamente maior na concentração 0,1 mg.L-1 do que na concentração 1,0
mg.L-1 (p=0,455) comparados ao controle (Tabelas 4 e 5).
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Tabela 4 - Taxa de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
exposição a diferentes concentrações de imidaclopride no
ensaio 1
Ensaio 1
Tratamento
N

Mortos (n)

Mortos (%)

Controle negativo

24

0

0,0

0,0001mg.L-1

20

3

15,0

0,001mg.L-1

20

4

20,0*

0,01 mg.L-1

20

3

15,0

0,1 mg.L-1

20

7

35,0*

1,0 mg.L-1

20

1

5,0

Legenda: N: número de embriões por tratamento.
*: valores estatisticamente significativos, p<0,05, comparados ao controle
negativo.

Tabela 5 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de imidaclopride para a análise da mortalidade
após as exposições no ensaio 1
Ensaio 1 (p)
Tratamento

Controle
negativo

0,0001mg. L-1 0,001mg.L-1

0,01 mg.L-1

0,1 mg.L-1

1,0 mg.L-1

Controle
negativo

-

0,086

0,036

0,086

0,002

0,455

0,0001mg.L-1

-

-

1

1

0,144

0,605

0,001mg.L-1

-

-

-

0,677

0,288

0,342

0,01 mg.L-1

-

-

-

-

0,144

0,605

0,1 mg.L-1

-

-

-

-

-

0,044

Legenda: valores estatisticamente significativos, p<0,05.
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No ensaio 2 não houve diferença estatisticamente significativa entre os
tratamentos de todas as concentrações.
Já no ensaio 3, após 96 hpf, detectou-se mortalidade estatisticamente
significativa nos tratamentos com as três maiores concentrações, quando
comparados com o controle, entretanto, os efeitos destas não diferiram entre si
(Tabelas 6 e 7).

Tabela 6 - Taxa de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
exposição a diferentes concentrações de imidaclopride no
ensaio 3
Ensaio 3
Tratamento
N

Mortos (n)

Mortos (%)

Controle negativo

24

2

8,3

0,0001mg.L-1

20

2

10,0

0,001mg.L-1

20

2

10,0

0,01 mg.L-1

20

12

60,0*

0,1 mg.L-1

20

12

60,0*

1,0 mg.L-1

20

16

80,0*

Legenda: N: número de embriões por tratamento
*: valores estatisticamente significativos, p<0,05, comparados ao controle
negativo
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Tabela 7 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de imidaclopride para a análise da mortalidade
após as exposições no ensaio 3
Ensaio 03 (p)

Tratamento
Controle
negativo
0,0001mg.L-1
0,001mg.L-1

Controle
negativo
-

0,0001mg. L-1 0,001mg.L-1

0,01 mg.L-1

0,1 mg.L-1

1,0 mg.L-1

1

1

0

0

0

-

1

0,002

0,001

0

-

0,001

0,001

0

-

1

0,301

-

0,168

0,01 mg.L-1
0,1 mg.L-1
Legenda: valores estatisticamente significativos, p<0,05.

A comparação entre os resultados dos três ensaios para verificar
reprodutibilidade, através do teste de Qui-quadrado de Pearson detectou
diferenças significativas para os tratamentos com 0,01 mg.L-1 e 1 mg.L-1 (Tabela
8).
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Tabela 8 - Comparação entre os três ensaios em relação à mortalidade de
embriões de zebrafish expostos a tratamentos com diferentes
concentrações de imidaclopride
Teste Qui-quadrado ensaios 1 vs 2 vs 3
Tratamento

Valor de p

Controle negativo

0,113

0,0001mg.L-1

0,851

0,001mg.L-1

0,619

0,01 mg.L-1

0,013*

0,1 mg.L-1

0,113

1,0 mg.L-1

0*

Legenda: p: Valor de p do teste Qui-quadrado de Pearson.
*: valores estatisticamente significativos (p < 0,05).

4.2 ABAMECTINA ISOLADAMENTE

4.2.1 Efeito de abamectina sobre a eclosão de larvas de zebrafish

No ensaio 01 houve atraso significativo na eclosão de embriões de
zebrafish para todas as concentrações de abamectina (p <0,001) quando
comparados ao controle negativo. Na maior concentração, de 11,7 mg.L-1, não
foi possível a avaliação devido à mortalidade de todos os embriões. Os embriões
expostos às concentrações mais baixas sobreviveram em proporções que não
diferiram entre si para os tratamentos com 0,5 mg.L-1, 1,1 mg.L-1, 2,4 mg.L-1 e
5,3 mg.L-1 (Tabelas 9 e 10) .
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Tabela 9 - Taxas de atraso na eclosão de embriões de zebrafish com 96 hpf
após a exposição a tratamentos com diferentes concentrações
de abamectina no ensaio 1
Ensaio 1
Tratamento
N

Atraso Eclosão (n)

Atraso na Eclosão (%)

Controle negativo

24

0

0

0,5 mg.L-1

20

17

85,0*

1,1mg.L-1

20

17

85,0*

2,4 mg.L-1

20

16

80,0*

5,3 mg.L-1

20

12

60,0*

11,7 mg.L-1

20

NA

NA

Legenda: N: número de embriões por tratamento.
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05 comparado ao controle.
NA: Não analisado devido à morte de 100% dos embriões.

Tabela 10 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de abamectina para a análise do atraso na
eclosão após as exposições no ensaio 1
Ensaio 1 (p)
Tratamento

Controle
negativo

0,5 mg. L-1

Controle negativo

-

0

0

0,5 mg.L-1

-

-

1,1mg.L-1

-

2,4 mg.L-1
5,3 mg.L-1

1,1mg. L-1

2,4 mg.L-1

5,3 mg.L-1

11,7 mg.L-1

0

0

NA

1

1

0,077

NA

-

-

1

0,077

NA

-

-

-

-

0,168

NA

-

-

-

-

-

NA

Legenda: valores estatisticamente significativos, p<0,05.
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No ensaio 2 todas as concentrações provocaram um atraso significativo
na eclosão, comparados com o controle (p ≤ 0,005) (Tabelas 11 e 12). A
concentração 0,5 mg.L-1 teve o maior número de atrasos na eclosão, diferindo
significativamente dos tratamentos com 2,4 mg.L-1, 5,3 mg.L-1 e 11,7 mg.L-1 (p ≤
0,05) (Tabela 12).

Tabela 11 - Taxas de atraso na eclosão de embriões de zebrafish com 96
hpf após a exposição a tratamentos com diferentes
concentrações de abamectina no ensaio 2
Ensaio 2
Tratamento
N

Atraso Eclosão(n) Atraso na Eclosão(%)

Controle negativo

24

0

0

0,5 mg.L-1

20

15

75,0*

1,1mg.L-1

20

11

55,0*

2,4 mg.L-1

20

6

30,0*

5,3 mg.L-1

20

8

40,0*

11,7 mg.L-1

20

7

35,0*

Legenda: N: número de embriões por tratamento
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05 comparados ao controle
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Tabela 12 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de abamectina para a análise do atraso na
eclosão após as exposições no ensaio 2
Ensaio 2 (p)
Tratamento

Controle
negativo
0,5 mg.L-1
1,1mg.L-1

Controle
negativo

0,5 mg.L-1

1,1mg.L-1

2,4 mg.L-1

5,3 mg.L-1

11,7 mg.L-1

-

0

0

0,005

0,001

0,002

-

0,32

0,01

0,025

0,011

-

0,20

0,342

0,204

-

0,507

0,736

-

0,744

2,4 mg.L-1
5,3 mg.L-1
Legenda: valores estatisticamente significativos, p<0,05.

No ensaio 3 o controle negativo teve um embrião com atraso na eclosão,
estando dentro do esperado. Neste ensaio apenas para a concentração mais
alta, 11,7 mg.L-1, o atraso na eclosão foi semelhante ao controle negativo (p =
0,148) (Tabelas 13 e 14). Este fato pode estar relacionado ao maior número de
mortes. Entre as concentrações para as quais foram detectados atrasos
significativos, as de 0,5 mg.L-1 e 1,1 mg.L-1 tiveram atrasos significativamente
superiores aos da concentração de 5,3 mg.L-1 (p ≤ 0,05). As concentrações 2,4
mg.L-1 e 5,3 mg.L-1 não diferiram entre si (p =0,327) (Tabela 14).
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Tabela 13 - Taxas de atraso na eclosão de embriões de zebrafish com 96
hpf após a exposição a tratamentos com diferentes
concentrações de abamectina no ensaio 3
Ensaio 3
Concentração/Ensaio
N

Atraso Eclosão (n)

Atraso na Eclosão (%)

Controle negativo

27

1

3,7

0,5 mg.L-1

21

18

86,0*

1,1mg.L-1

21

17

81,0*

2,4 mg.L-1

20

14

70,0*

5,3 mg.L-1

20

11

55,0*

11,7 mg.L-1

20

4

20,0

Legenda: N: número de embriões por tratamento.
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05 comparado ao controle.

Tabela 14 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de abamectina para a análise do atraso na
eclosão após as exposições no ensaio 3
Ensaio 3 (p)
Tratamento

Controle
negativo

0,5 mg. L-1

1,1mg. L-1

2,4 mg.L-1 5,3 mg.L-1

11,7 mg.L-1

0

0

0

0

0,148

-

1

0,235

0,013

0

-

0,451

0,038

0

-

0,327

0,001

-

0,022

Controle
negativo
0,5 mg.L-1
1,1mg.L-1

-

2,4 mg.L-1
5,3 mg.L-1
valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05
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A análise de reprodutibilidade entre os 3 ensaios mostrou que os
tratamentos com 0,5 mg.L-1 e 5,3 mg.L-1, bem como os controles não foram
estatisticamente diferentes, no entanto, os resultados das demais concentrações
não foram reprodutíveis entre os três ensaios (p>0,05) (Tabela 15).

Tabela 15 - Comparação entre os três ensaios em relação ao atraso na
eclosão de embriões de zebrafish expostos a tratamentos com
diferentes concentrações de abamectina
Teste Qui-quadrado ensaios 1 vs 2 vs 3
Tratamento

Valor de p

Controle negativo

0,406

0,5 mg.L-1

0,432

1,1mg.L-1

0,041*

2,4 mg.L-1

0,003*

5,3 mg.L-1

0,420

11,7 mg.L-1

0,016*

Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

4.2.2 Efeitos de abamectina sobre a mortalidade de embriões de zebrafish

4.2.2.1 Nos três ensaios agrupados

A mortalidade do grupo controle negativo de abamectina foi <11,7%.
Quando analisados conjuntamente, os dados dos três ensaios de mortalidade
mostram que para os embriões expostos a abamectina por até 96 hpf houve
aumento na mortalidade, em função da concentração e do tempo de exposição
(Figura 11).
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Legenda: *Mortalidade estatisticamente significante (p< 0,05) em comparação com
o controle negativo.
Figura 11 - Porcentagem de mortalidade em função do tempo pós-fertilização, por
concentração de abamectina (ABA)

As cinco concentrações de abamectina testadas tiverem efeitos sobre os
movimentos espontâneos dos embriões, constatando-se que esses movimentos
não mais ocorriam mesmo na concentração de 0,5 mg.L-1, a mais baixa. O
principal end point constatado foi a coagulação dos embriões em todas as
concentrações (Figura 12).
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 12 - A) Embrião normal, com somitos e olhos em formação, controle negativo
(meio embriônico) a 24 hpf B) Ovo fecundado coagulado na exposição à abamectina
1,1 mg.L-1 por 24 hpf C) Embrião coagulando, exposto a abamectina 11,7 mg.L-1 por
96 hpf

Ao longo do tempo, das 24 às 96 hpf, foi observada uma taxa de
mortalidade significativa e crescente na concentração de 11,7 mg, p<0,001,
(anexo Q à T).

4.2.2.2 Mortalidade nos três ensaios em separado

Quando analisados separadamente, vemos taxas de mortalidade
significativas para diferentes concentrações de abamectina nos três ensaios
realizados.
No ensaio 1, 40% dos embriões morreram no tratamento com
5,3 mg.L-1, e 100% no de 11,7 mg.L-1, ambas taxas de mortalidade foram
estatisticamente significativas quando comparadas ao controle (p ≤ 0,05). Além
destas, também foi significativa a diferença entre as concentrações 5,3 mg.L-1 e
11,7 mg.L-1 (p ≤ 0,05). (Tabelas 16 e 17)
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Tabela 16 - Taxas de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
a exposição a tratamentos com diferentes concentrações de
abamectina no ensaio 1
Ensaio 1
Tratamento
N

Mortos(n)

Mortos (%)

Controle negativo

24

2

8,3

0,5 mg.L-1

20

3

15,0

1,1mg.L-1

20

3

15,0

2,4 mg.L-1

20

4

20,0

5,3 mg.L-1

20

8

40,0*

11,7 mg.L-1

20

20

100,0*

Legenda: N: número de embriões por tratamento.
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05, comparados ao controle
negativo.

Tabela 17 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de abamectina para a análise da mortalidade
após as exposições no ensaio 1
Ensaio 01 (p)
Tratamento

Controle
negativo

0,5 mg.L-1

Controle negativo

-

0,646

0,646

0,387

0,013

0

0,5 mg.L-1

-

-

1

1

0,077

0,231

1,1mg.L-1

-

-

-

1

0,077

0,231

2,4 mg.L-1

-

-

-

-

0,168

0,106

5,3 mg.L-1

-

-

-

-

-

0,003

1,1mg.L-1 2,4 mg.L-1 5,3 mg.L-1

Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

11,7 mg.L-1
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No ensaio 2 as concentrações de 1,1 mg.L-1 e mais elevadas diferiram
significativamente do controle negativo; apenas a concentração 0,5 mg.L-1 foi
estatisticamente diferente das concentrações 2,4 mg.L-1, 5,3 mg.L-1 e 11,7 mg.L1

(tabelas 18 e 19).

Tabela 18 - Taxas de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
a exposição a tratamentos com diferentes concentrações de
abamectina no ensaio 2
Ensaio 2
Tratamento
N

Mortos (n)

Mortos (%)

Controle negativo

24

2

8,3

0,5 mg. L-1

20

5

25,0

1,1mg. L-1

20

9

45,0*

2,4 mg.L-1

20

14

70,0*

5,3 mg.L-1

20

12

60,0*

11,7 mg.L-1

20

13

65,0*

Legenda: N: número de embriões por tratamento.
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05, comparados ao controle
negativo.
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Tabela 19 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de abamectina para a análise da mortalidade
após as exposições no ensaio 2
Ensaio 2 (p)
Tratamento

Controle negativo
0,5 mg.L-1
1,1mg.L-1
2,4 mg.L-1

Controle
negativo
-

0,5 mg.L-1 1,1mg.L-1 2,4 mg.L-1 5,3 mg.L-1

11,7 mg.L-1

0,217

0,012

0

0

0

-

0,185

0,004

0,025

0,011

-

0,2

0,342

0,204

-

0,507

0,736

-

0,744

5,3 mg.L-1
Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

No ensaio 3 os efeitos sobre a mortalidade das concentrações 0,5 mg.L-1
(3 embriões mortos) e 1,1 mg.L-1 (4 embriões mortos) não diferiram entre si e
nem do controle negativo (1 embrião morto) e este diferiu significativamente das
demais concentrações. A concentração 0,5 mg.L-1 não diferiu da concentração
2,4 mg.L-1 (6 mortos), mas diferiu significativamente das concentrações 5,3 mg.L1

(9 mortos) e 11,7 mg.L-1 (16 mortos), bem como a concentração 2,4 mg.L-1 não

diferiu da concentração 5,3 mg.L-1 significativamente, p=0,327. Os efeitos
atribuíveis a abamectina na concentração mais alta 11,7 mg.L-1 (16 mortos)
foram maiores estatisticamente do que em todas as outras concentrações
(Tabelas 20 e 21).
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Tabela 20 - Taxas de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
a exposição a tratamentos com diferentes concentrações de
abamectina no ensaio 3 a 96 hpf
Ensaio 3
Tratamento
N

Mortos (n)

Mortos (%)

Controle negativo

27

1

3,7

0,5 mg.L-1

21

3

14,3

1,1mg.L-1

21

4

19,0*

2,4 mg.L-1

20

6

30,0*

5,3 mg.L-1

20

9

45,0*

11,7 mg.L-1

20

16

80,0*

Legenda: N: número de embriões por tratamento
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05, comparados ao controle
negativo

Tabela 21 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de abamectina para a análise da mortalidade
após as exposições no ensaio 3
Ensaio 3 (p)
Tratamento
Controle negativo
Controle
negativo
0,5 mg.L-1
1,1mg.L-1

-

0,5 mg.L-1 1,1mg.L-1 2,4 mg.L-1

5,3 mg.L-1 11,7 mg.L-1

0,306

0,153

0,000

0,001

0,000

-

1,000

0,224

0,031

0,000

-

0,484

0,074

0,000

-

0,327

0,001

-

0,022

2,4 mg.L-1
5,3 mg.L-1
Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.
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A análise de reprodutibilidade entre os 3 ensaios detectou que os
tratamentos com 0,5 mg.L-1, 1,1 mg.L-1 e 5,3 mg.L-1 não foram estatisticamente
diferentes em relação à mortalidade, mostrando resultados semelhantes entre
os três ensaios (p>0,05). Não houve reprodutibilidade significativa nas outras
duas concentrações (Tabela 22).

Tabela 22 - Comparação entre os três ensaios em relação a mortalidade de
embriões de zebrafish expostos a tratamentos com diferentes
concentrações de abamectina
Teste Qui-quadrado ensaios 1 vs 2 vs 3
Tratamento

Valor de p

Controle negativo

0,743

0,5 mg.L-1

0,612

1,1mg.L-1

0,064

2,4 mg.L-1

0,003*

5,3 mg.L-1

0,420

11,7 mg.L-1

0,016*

Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

4.3 DETERMINAÇÃO DAS CL50

Os valores calculados da CL50 podem ser observados na tabela 23. Dado
que, para imidaclopride a maior taxa de mortalidade detectada foi de 40%, os
modelos de regressão não foram estatisticamente significantes (p>0,05).
Na análise da abamectina, somente na observação de 96 hpf, o modelo
de regressão foi estatisticamente significante, p= 0,0015, e o valor da CL50 foi
de 4,11 mg.L-1(Tabela 23).
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Tabela 23 - Concentração Letal (CL50) para os agrotóxicos imidaclopride e
abamectina, no decorrer do tempo em horas pós-fertilização
(hpf) de ovos fecundados de zebrafish
Horas pós fertilização (hpf)

CL50 imidaclopride

CL50 Abamectina

24

-

65,79 mg.L-1

48

-

60,81 mg.L-1

72

6,26 mg.L-1

20,68 mg.L-1

96

6,87mg.L-1

4,11 mg.L-1

4.4 EFEITOS SUBLETAIS OBSERVADOS NA EXPOSIÇÃO AOS DOIS
AGROTÓXICOS, ISOLADAMENTE

Com relação aos prejuízos ao desenvolvimento, podemos inferir que
estes efeitos podem relacionar-se com a mortalidade, uma vez que efeitos como
malformações e edemas ocorreram com frequência relativa em % ao total de
expostos para cada concentração em número menor do que as taxas de
mortalidade respectivas.
A exposição ao imidaclopride provocou atraso no desenvolvimento
(Figura 13) e malformações (Figura 14) em mais de 7% dos embriões analisados
72 hpf no grupo exposto a concentração de 0,1mg.L-1. Já a maior porcentagem
de larvas com edemas foi de 5% para o tratamento com mesma concentração
analisado a 96 hpf (Figura 15). Nessas observações também notamos a curva
em “U invertido”, pois nas concentrações mais baixas os efeitos foram mais
notados do que nas concentrações mais altas, principalmente a 96 h.
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 13 - Atraso no desenvolvimento de embriões de zebrafish, em porcentagem,
em função da concentração de imidaclopride (IMD) e horas pós-fertilização

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 14 - Malformações dos embriões de zebrafish, em porcentagem, em função da
concentração de imidaclopride e tempo
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Larvas com edema atribuído ao imidaclopride

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 15 - Larvas de zebrafish com edema, em porcentagem, em função da
concentração de imidaclopride e horas pós-fertilização

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 16 - Porcentagem de atraso no desenvolvimento de embriões de zebrafish, em
função da concentração de abamectina (ABA) e horas pós-fertilização
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No grupo exposto a abamectina, do total exposto, os embriões com atraso
no desenvolvimento foram 5% a 72 hpf. O quadro de atraso persistiu nos grupos
de concentração 1,1 mg.L-1 e 11,7 chegando a menos de 2% às 96 hpf (figuras
16 e 17A).

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 17 - A) Embrião de zebrafish com atraso no desenvolvimento, morto, exposto a
abamectina 5,3 mg.L-1, por 48 hpf B) Embrião de zebrafish exposto a concentração
11,7 mg.L-1 com malformação (sem olhos) a 48 hpf

As malformações nos expostos à abamectina foram principalmente
constatadas nas duas concentrações mais baixas, persistindo ao longo do
ensaio até as 96 hpf, na concentração 0,5 mg.L-1 a 96 hpf a taxa de
malformações ultrapassou 25%, nas concentrações de 5,3 e 11,7 mg.L-1 foram
respectivamente 20% e menor que 15% às 96 hpf (fig. 17B e 18), o mesmo
ocorrendo com os edemas nos embriões e larvas (fig. 19)
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 18 - Malformações dos embriões de zebrafish, em porcentagem, em função da
concentração de abamectina (ABA) e horas pós-fertilização

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 19 - Embriões e larvas de zebrafish com edema, em porcentagem, em função
da concentração de abamectina (ABA) e horas pós-fertilização
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É importante salientar que todos os embriões expostos às cinco
concentrações de abamectina apresentaram redução nos movimentos dentro do
córion. Este fato é relevante considerando que os embriões tinham desenvolvido
os somitos, estruturas relacionadas à coluna no peixe adulto e que possibilitam
aos embriões se movimentarem dentro do córion. Ainda, pode-se observar em
20 a 30% dos embriões expostos à abamectina nas concentrações mais
elevadas do agrotóxico (5,3 mg.L-1 e 11,7 mg.L-1), um extravasamento de sangue
próximo à câmara cardíaca, semelhante a uma hemorragia, e, em consequência,
um coágulo pericardíaco, levando o embrião à morte (Figuras 20 e 21 A).

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 20 - A) Embrião de zebrafish exposto a abamectina 2,4 mg.L-1 com edema
pericardíaco a 48 hpf / B) Coágulo pericardíaco em destaque, embrião de zebrafish
exposto a abamectina, concentração 1,1 mg.L-1 por 48 hpf
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 21 - A) Embrião de zebrafish com edema e coágulo pericardíaco, exposto a
abamectina 11,7 mg.L-1, por 48 hpf / B) Larva de zebrafish normal, controle negativo
de ensaio de abamectina, a 48hpf, com nadadeiras

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS DOIS AGROTÓXICOS EM MISTURA

4.5.1 Efeitos subletais no desenvolvimento embrionário de zebrafish

Para as análises estatísticas, os embriões do controle negativo
(concentração de agrotóxico nula; figura 21 B e 22) e os embriões e larvas
expostos às suspensões-teste dos agrotóxicos em mistura (concentrações
CL50/2, CL50 /10, CL50 /100 e CL50 /1000) foram separados em vivos e mortos ou
inviáveis. Optou-se pela estatística descritiva no caso dos embriões inviáveis
devido a efeitos subletais, pois a ocorrência não favoreceu o uso de estatística
inferencial. Os embriões e larvas com anormalidades constatou-se em duas
concentrações, CL50/10 na qual houve 2 embriões vivos com coágulo
pericardíaco (4,5% do total de expostos a esta concentração), na CL50 /1000
ocorreram 2 larvas vivas com edema cardíaco (1,6% do total de expostos à
concentração) e 1 larva sem pigmentação nos olhos (0,8% do total de expostos
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à concentração) e um embrião do controle (0,7% do total de controles negativos)
apresentou edema pericardíaco.

4.5.2 Efeitos sobre a sobrevivência de embriões e larvas de zebrafish

Utilizou-se o teste Qui-quadrado e o teste de Fisher, quando adequado.
Nas concentrações CL50/2 e CL50/10 nos dois primeiros ensaios
realizados não houve número de embriões viáveis na exposição à mistura dos
dois agrotóxicos (Figura 22), portanto, optou-se por não realizar exposição a
estas duas concentrações no ensaio 3, que foi feito posteriormente, seguindo os
princípios bioéticos.
Nos ensaios 1 e 2 apenas diferiram do controle negativo as misturas de
concentrações mais altas: CL50/2 e CL50/10; estas diferiram também
significativamente com relação ao número de mortes das duas concentrações
mais baixas CL50/100 e CL50/1000 (tabelas 24 a 27).

Tabela 24 - Taxas de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
a exposição a tratamentos com diferentes concentrações de
imidaclopride e abamectina, em mistura no ensaio 1
Ensaio 1
Tratamento
N

Mortos (n)

Mortos (%)

CL₅₀/2

21

21

100,0*

CL₅₀/10

20

20

100,0*

CL₅₀/100

20

4

20,0

CL₅₀/1000

21

5

24,0

ctrl neg.

27

4

14,8

Legenda: N: número de embriões expostos
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05, comparados ao controle negativo
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Tabela 25 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de imiclopride e abamectina em mistura para
a análise da mortalidade após as exposições no ensaio 1
Ensaio 1 (p)
Tratamento

ctrl neg.

CL₅₀/2

CL₅₀/10

CL₅₀/100

CL₅₀/1000

ctrl neg.

-

0

0

0,707

0,477

CL₅₀/2

-

-

NA

0

0

CL₅₀/10

-

-

-

0

1,000

CL₅₀/100

-

-

-

-

1,000

CL₅₀/1000

-

-

-

-

-

Legenda: *valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

Tabela 26 - Taxas de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
a exposição a tratamentos com diferentes concentrações de
imidaclopride e abamectina, em mistura no ensaio 2
Ensaio 2
Tratamento
N

Mortos

Mortos (%)

CL₅₀/2

21

21

100,0*

CL₅₀/10

24

24

100,0*

CL₅₀/100

20

8

40,0

CL₅₀/1000

27

7

30,0

ctrl neg.

30

5

17,0

Legenda: N: número de embriões expostos
valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05, comparados ao controle
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Tabela 27 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de imiclopride e abamectina em mistura para
a análise da mortalidade após as exposições no ensaio 2
Ensaio 2 (p)
Tratamentos

ctrl neg.

ctrl neg.

CL₅₀/2

CL₅₀/10

CL₅₀/100

CL₅₀/1000

-

0

0

0,065

0,392

-

NA

0

0

-

0

0

-

0,306

CL₅₀/2
CL₅₀/10
CL₅₀/100
CL₅₀/1000

-

Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

No ensaio 3, o número de mortes foi inferior estatisticamente no controle
negativo comparado às concentrações CL50/100 e CL50/1000 e o número de
mortos foi estatisticamente diferente entre CL50/100 e CL50/1000 (tabelas 28 e
29).

Tabela 28 - Taxas de mortalidade de embriões de zebrafish com 96 hpf após
a exposição a tratamentos com diferentes concentrações de
imidaclopride e abamectina, em mistura no ensaio 3
Ensaio 3
Tratamento
N

Mortos (n)

Mortos (%)

CL₅₀/2

---

---

---

CL₅₀/10

---

---

---

CL₅₀/100

40

7

17,5*

CL₅₀/1000

37

16

43,2*

ctrl neg.

47

8

17,0

Legenda: N: número de embriões expostos
*: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05, comparados ao controle
negativo
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Tabela 29 - Comparações pareadas dos valores de p das diferentes
concentrações de imiclopride e abamectina, em mistura, para
a análise da mortalidade após as exposições no ensaio 3
Ensaio 3 (p)
Tratamento

Controle negativo

CL₅₀/100

CL₅₀/1000

Controle negativo

-

0

0,049

CL₅₀/100

-

-

0

CL₅₀/1000

-

-

-

Legenda: valores estatisticamente significativos, p ≤ 0,05.

A reprodutibilidade dos três ensaios foi avaliada, apenas não havendo
concordância na concentração CL50/100 (Tabela 30).

Tabela 30 - Teste Qui-quadrado de Pearson comparando os respectivos
tratamentos entre os três ensaios dos dois agrotóxicos,
imidaclopride e abamectina, em mistura
Tratamento
Controle negativo

Valor de p
0,968

CL₅₀/2

NA

CL₅₀/10

NA

CL₅₀/100

0,000*

CL₅₀/1000

0,205

Legenda: *: valor estatisticamente significativo (p<0,01).
NA: não se aplica.

Nas figuras 22 e 23 fotos de larva normal a 72 hpf e embrião coagulado a
96 hpf, respectivamente.
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 22 - Larva de zebrafish do controle interno negativo da placa CL50/10, a 72 hpf

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
Figura 23 - Embrião coagulado exposto a concentração CL50/2 de imidaclopride +
abamectina, por 96 hpf
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Desde 2008, o Brasil tem sido líder global no consumo de agrotóxicos. Há
um preocupante aumento na detecção de resíduos de agrotóxicos na água de
beber, nos últimos anos, comprovando a falta de fiscalização na prescrição de
uso e aplicação de agrotóxicos em nosso país. Diante deste fato e da não
preocupação das autoridades regulatórias com os efeitos de quantidades
consideradas não tóxicas ou “seguras” para a saúde humana, ou ainda com
efeito das misturas que ocorreram no ambiente, este estudo analisou os efeitos
de doses subletais em diferentes concentrações de dois dos ingredientes ativos
mais utilizados na região de proteção ambiental do Leste Paulista, a abamectina
e o imidaclopride.
Nos ensaios foi utilizado o FET Test (OECD, 2013) com modificações, e
empregamos os ensaios estáticos que foram escolhidos em nossa pesquisa para
não perturbar os embriões com a troca das suspensões de agrotóxicos das
placas de cultura celular. Pretendíamos realizar o estudo da histologia das
gônadas dos peixes expostos aos agrotóxicos que chegassem a fase adulta,
mas infelizmente os peixes não sobreviveram mais do que 41 dias. Uma vez que
até o momento, não existem pesquisas relacionando distúrbios endócrinos e
reprodutivos em humanos a concentrações de neonicotinoides e ainda pouco é
sabido sobre exposição ocupacional a organofosforados e neonicotinoides em
relação aos seus efeitos sobre hormônios esteroides, conforme relato de
Suwannarin et al. (2021), nosso estudo poderia ter contribuído para esta
elucidação. Esses autores realizaram o primeiro estudo ocupacional com
substâncias como o imidaclopride e esteroides, concluindo que vários
neonicotinoides tiveram associação com a concentração sérica de hormônios
esteroides em estudo realizado com agricultores da Tailândia.
Em relação a toxicidade da abamectina detectou-se um aumento da
mortalidade com o aumento da concentração e o tempo de exposição, ou seja,
uma curva dose-resposta ascendente. Entretanto, observou-se que o atraso na
eclosão não conduziu obrigatoriamente a morte, isto é, em concentrações
menores houve mais atraso do que na concentração 11,7 mg.L-1, não
significando que esta concentração não tenha sido tóxica, dado que o número
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de mortos foi maior nas concentrações mais altas. Outro aspecto importante a
se destacar foi a falta de movimentos dos embriões dentro do córion, nas
observações de 24 e 48 hpf, indicando uma possível neurotoxicidade da
abamectina. Todavia, há relatos na literatura que os movimentos espontâneos
de embriões de zebrafish ocorrem no período de 19 a 29 hpf, podendo alcançar
31 hpf a 28°C, temperatura próxima de nossa incubadora que foi mantida a
26,5ºC (Saint-Amant e Drapeau, 1998; Raftery, Volz, 2015). Raftery e Volz
(2015) sugeriram que a abamectina se liga reversivelmente aos canais de
cloreto, inibindo a neurotransmissão e que, após o período de exposição,
colocando os embriões em meio embriônico limpo, os efeitos de neurotoxicidade
do estágio inicial foram revertidos. Em nosso estudo, embora tenhamos usado
outra marca de abamectina formulado, a concentração letal 50 (CL50) obtida foi
4,11 mg.L-1 e estava dentro dos valores obtidos por Sanches et al. (2018) (2,774,88 mg abamectina.L-1 ).
Analisando

a

toxicidade

do

imidaclopride

observamos

que,

diferentemente da abamectina, a curva dose-resposta em relação a mortalidade
foi em “U” invertido, ou seja, menores doses provocam maior mortalidade do que
doses mais elevadas. Esse comportamento sugere que o imidaclopride age
como um desregulador endócrino ligando-se a receptores hormonais e à medida
que esses receptores se esgotam, o “efeito tóxico” desaparece reduzindo a
mortalidade, não significando, porém, que não haja outros efeitos deletérios
cronicamente. Conforme, comentamos nos resultados, esse esgotamento dos
receptores hormonais parece ser observado também com outros end points
subletais, como atraso no desenvolvimento, malformações e larvas com edema
que aumentaram com a concentração até um patamar de concentração e nas
concentrações mais altas, esses efeitos não foram observados ou não se
mantiveram até as 96 hpf.
A maior parte dos estudos analisa os efeitos dos agrotóxicos
isoladamente e a exposição humana aos poluentes ambientais é ubíqua e
envolve vários produtos simultaneamente, principalmente na água de beber
(Zini, Gutterres, 2021). Por esse motivo, após a determinação das doses
subletais de abamectina e imidaclopride, analisamos os efeitos da mistura de
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ambos nos embriões. Diluindo gradativamente as concentrações de CL50 a partir
de 1/2 parte (CL50/2) até um milésimo (CL50/1000), a toxicidade da mistura dos
dois agrotóxicos também foi diminuindo. Nas concentrações CL50/2 e CL50/10
nenhum embrião viável sobreviveu, todos os embriões observados nas 4
concentrações de misturas estudadas não se movimentaram dentro do córion,
confirmando a neurotoxicidade da abamectina também na presença do
imidaclopride. Ademais, a significativa falta de eclosão das larvas, tanto nas
concentrações mais altas da abamectina isolada ou em mistura com o
imidaclopride corrobora com a toxicidade deste produto. As causas para a
inibição ou atraso na eclosão podem ser diversas como anormalidades na
enzima corionase ou inabilidade dos embriões emergentes em quebrar a casca
do ovo (Moura et al., 2017; Sanches et al., 2018). Dessa maneira a falta de
eclosão das larvas de zebrafish dentro do prazo normal de 48 hpf a 96 hpf indica,
via de regra, insucesso nas aptidões necessárias para a sobrevivência e
geralmente mortalidade.
Os ensaios para determinar a toxicidade de compostos, efluentes
industriais e amostras ambientais são realizados em condições específicas e
controladas (Costa et al., 2008). Assim, organismos testados são expostos em
laboratório a diferentes concentrações das amostras em análise e os efeitos
patogênicos

gerados

são

estudados

e

quantificados.

Embora

alguns

pesquisadores informem que nesses testes não se obtém uma resposta
universal e conclusiva dos efeitos nocivos ao homem, dada a dificuldade de
extrapolar os resultados de toxicidade entre espécies (Costa et al., 2008), outros
cientistas afirmam que testes de neurotoxicidade em zebrafish aportam
resultados úteis à saúde humana, devido a conservação dos principais
mecanismos de resposta entre as espécies (Ogungbemi et al., 2020).
Os contaminantes emergentes podem ser compostos sintéticos ou
naturais, incluindo agrotóxicos (Masiá et al., 2015; Richardson, Ternes, 2018;
Sposito et al., 2018), salientado-se que esses produtos quando formulados em
geral apresentam toxicidade diferente dos ingredientes ativos puros. Esses
produtos não são rotineiramente monitorados no ambiente, embora possam
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causar prejuízos ecológicos como declínio da biodiversidade de espécies
aquáticas (Hayasaka et al., 2012) e para a Saúde Pública (Sposito et al., 2018).
No caso específico do imidaclopride, os resultados observados neste
trabalho ganham relevância diante do conhecimento de que este agrotóxico
pode prejudicar as comunidades microbianas do solo (Garg et al., 2021) e é
altamente solúvel em água, exibindo um tempo de vida média que varia de 0,24
a 2,22 dias em ambientes aquáticos atingindo corpos d’água a partir de áreas
agrícolas (Pisa et al., 2015; Queiroz et al., 2021). Ainda, é preciso salientar que
o imidaclopride é o inseticida neonicotinoide mais vendido no mundo (Chang et
al., 2020). Uns dos aspectos que se salienta é o seu risco, pois trata-se de um
agrotóxico de difícil biodegradação, podendo prejudicar o ecossistema aquático,
impactando espécies não alvo como insetos, crustáceos e peixes (Luo et al.,
2021; Queiroz et al., 2021), atingindo o homem através da ingestão de pescados.
A abamectina pode ser utilizada também na pecuária em bovinos, como
anti-parasitário, além de seu uso na agricultura tradicional. É um ingrediente ativo
de agrotóxico altamente lipofílico com bioacumulação no leite. Isto explica seu
perigo em países em desenvolvimento, onde o leite materno é a única fonte de
alimentação para bebês (Mossa et al., 2017).
A contaminação por agrotóxicos dá-se mais frequentemente pela
ocorrência simultânea de vários produtos no mesmo corpo d’água, mais do que
pela ocorrência individual de um composto (Jiang et al., 2015; Mu et al., 2015;
Sanches et al., 2017; Wu et al., 2018; Chang et al., 2020). Entretanto, muitos
estudos analisam os efeitos de um agrotóxico individualmente (Zhang et al.,
2013; Crosby et al., 2015; Gonçalves et al., 2020). Para fins regulatórios, no
Brasil, os limites para resíduos de agrotóxicos em água são estabelecidos e
monitorados maioritariamente para produtos individuais e seus subprodutos de
degradação, e não para misturas de agrotóxicos (Água Boa de Beber, 2021).
Entretanto, esta ferramenta de monitoramento que permite a obtenção de
resultados analíticos de qualidade da água, disponíveis para a população nos
diversos municípios brasileiros, significa sem dúvida um grande avanço.
Sendo a abamectina e o imidaclopride os ingredientes ativos de muitas
formulações de uso comum no Brasil, e especialmente na região do Leste
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Paulista, comprovados os danos à saúde humana e ambiental que podem
causar, e em concordância com os resultados deste estudo, ressalta-se a
necessidade da inclusão destes agrotóxicos na lista de produtos sob
monitoramento da qualidade da água de rios e reservatórios, principalmente nas
regiões de influência de municípios que os utilizam, salientando que para
abamectina que sofre bioacumulação deve-se manter um rígido controle também
em relação aos seus resíduos na pecuária e no solo. Para tanto, deve-se
fortalecer os órgãos estaduais e federais de extensão rural e a fiscalização do
comércio e uso de agrotóxicos.
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6 CONCLUSÕES

Os efeitos dos ingredientes ativos imidaclopride e abamectina,
isoladamente e misturados em embriões de zebrafish foram analisados através
do FET test e constatamos que este é um teste que pode ser utilizado como
alternativa ao teste de toxicidade aguda em animais adultos.
Determinamos a concentração letal a 50% para os embriões expostos
(CL50) à abamectina que foi de 4,11 mg.L-1; para o imidaclopride foi possível
estimar a CL50 que foi de 6,87 mg.L-1, uma vez que, o máximo de mortalidade
ocorrida nos embriões foi de 40%.
Os efeitos observados nos embriões expostos a doses subletais de
abamectina e imidaclopride isoladamente ou em diferentes diluições de ambos
princípios ativos misturados foram: atraso na eclosão, malformações, presença
de edemas, inibição dos movimentos dos embriões dentro do córion e, no caso
da abamectina, intensificação da circulação sanguínea, causando hemorragia e
edema pericárdico.
Identificamos, pela primeira vez, a possível atividade de desregulação
endócrina do imidaclopride, abrindo um novo caminho para futuros experimentos
no campo da endocrinologia ambiental.
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7 ANEXOS

Anexo A – Aprovação Comissão de Ética no Uso de Animais CEUAFMUSP
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Anexo B – Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA-IB
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Anexo C – Relatório do Ensaio IMIDACLOPRIDE antes da exposição
Concentração menor
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Anexo D – Relatório do Ensaio IMIDACLOPRIDE depois da exposição –
Concentração menor
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Anexo E – Relatório do Ensaio IMIDACLOPRIDE depois da exposição Concentração Maior
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Anexo F – Relatório do Ensaio IMIDACLOPRIDE antes da exposição Concentração Maior
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Anexo G – Relatório do Ensaio ABAMECTINA antes da exposição Concentração Maior
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Anexo H – Relatório do Ensaio ABAMECTINA antes da exposição Concentração Menor
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Anexo I – Resultado da Análises de Água de diluição (meio embriônico)
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Anexo J – Resultado da Análises de Água de diluição (meio embriônico)
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Anexo K – Resultado da Análises de Água de diluição (meio embriônico)
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Anexo L – Resultado da Análises de Água de diluição (meio embriônico)
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ANEXO M – Comparação da mortalidade dos embriões expostos às
cinco concentrações de Imidaclopride com o grupo
controle, a 24 horas pós fertilização (hpf)
Grupos

Observações

Controle negativo
de Imidaclopride

Mortalidade 24hpf
Total
Não(1)
Sim(2)

nº organismos

59

1

60

% em Grupos

98,3%

1,7%

100,0%

% em Mortalidade 24hpf

50,9%

25,0%

50,0%

% do Total

49,2%

0,8%

50,0%

nº organismos

57

3

60

% em Grupos

95,0%

5,0%

100,0%

% em Mortalidade 24hpf

49,1%

75,0%

50,0%

% do Total

47,5%

2,5%

50,0%

nº organismos

53

7

60

% em Grupos

88,3%

11,7%

100,0%

% em Mortalidade 24hpf

47,3%

87,5%

50,0%

% do Total

44,2%

5,8%

50,0%

nº organismos

51

9

60

% em Grupos

85,0%

15,0%

100,0%

% em Mortalidade 24hpf

46,4%

90,0%

50,0%

% do Total

42,5%

7,5%

50,0%

nº organismos

40

0

40

% em Grupos

100,0%

0,0%

100,0%

% em Mortalidade 24hpf

40,4%

0,0%

40,0%

% do Total

40,0%

0,0%

40,0%

nº organismos

58

2

60

% em Grupos

96,7%

3,3%

100,0%

% em Mortalidade 24hpf

49,6%

66,7%

50,0%

% do Total
48,3%
Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões vivos
(2) - Refere-se ao número de embriões mortos

1,7%

50,0%

Imidaclopride
0,0001 mg.L¯¹

Imidaclopride 0,001
mg.L¯¹

Imidaclopride 0,01
mg.L¯¹

Imidaclopride
mg.L¯¹

Imidaclopride
mg.L¯¹

0,1

1,0

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.

Valor de p

Referência

0,619

0,061

0,017

1

1
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ANEXO N - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de Imidaclopride com o grupo controle, a 48 horas pós
fertilização (hpf)
Grupos

Observações

Controle negativo nº organismos
de Imidaclopride
% em Grupos
% em Mortalidade 48hpf
% do Total
Imidaclopride
0,0001 mg.L¯¹

Mortalidade 48hpf
Valor de p
Não(1) Sim(2) Total
59
1
60
98,3% 1,7% 100,0%
50,9% 25,0% 50,0% Referência
49,2% 0,8% 50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade 48hpf
% do Total

57
3
60
95,0% 5,0% 100,0%
49,1% 75,0% 50,0%
47,5% 2,5% 50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade 48hpf
% do Total

53
7
60
88,3% 11,7% 100,0%
47,3% 87,5% 50,0%
44,2% 5,8% 50,0%

Imidaclopride 0,01 nº organismos
mg.L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade 48hpf
% do Total

51
9
60
85,0% 15,0% 100,0%
46,4% 90,0% 50,0%
42,5% 7,5% 50,0%

Imidaclopride
mg.L¯¹

39
1
40
97,5% 2,5% 100,0%
39,8% 50,0% 40,0%
39,0% 1,0% 40,0%

Imidaclopride
0,001 mg.L¯¹

Imidaclopride
mg.L¯¹

0,1 nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade 48hpf
% do Total
1,0 nº organismos

56

% em Grupos

93,3%

% em Mortalidade 48hpf

48,7% 80,0%

50,0%

% do Total

46,7%

50,0%

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões ou larvas vivas
(2) - Refere-se ao número de embriões ou larvas mortas
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.

4

0,619

0,061

0,017

1

60

6,7% 100,0%
3,3%

0,364
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ANEXO O - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de Imidaclopride com o grupo controle, a 72
horas pós fertilização (hpf)

Controle negativo de nº organismos
Imidaclopride
% em Grupos
% em Mortalidade 72hpf
% do Total

Mortalidade 72hpf
Valor de p
Não(1) Sim(2) Total
59
1
60
98,3%
1,7% 100,0%
51,3% 20,0% 50,0% Referência
49,2%
0,8% 50,0%

Imidaclopride 0,0001 nº organismos
mg.L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade 72hpf
% do Total

56
93,3%
72,7%
46,7%

4
60
6,7% 100,0%
80,0% 50,0%
3,3% 50,0%

Imidaclopride 0,001 nº organismos
mg.L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade 72hpf
% do Total

51
85,0%
46,4%
42,5%

9
60
15,0% 100,0%
90,0% 50,0%
7,5% 50,0%

Imidaclopride
mg.L¯¹

0,01 nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade 72hpf
% do Total

50
83,3%
45,9%
41,7%

10
60
16,7% 100,0%
90,9% 50,0%
8,3% 50,0%

0,1 nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade 72hpf
% do Total

33
82,5%
35,9%
33,0%

7
40
17,5% 100,0%
87,5% 40,0%
7,0% 40,0%

Grupos

Imidaclopride
mg.L¯¹

Imidaclopride
mg.L¯¹

Observações

1,0 nº organismos

53

% em Grupos

88,3%

11,7% 100,0%

% em Mortalidade 72hpf

47,3%

87,5%

50,0%

% do Total

44,2%

5,8%

50,0%

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões ou larvas vivas
(2) - Refere-se ao número de embriões ou larvas mortas
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.

7

0,364

0,017

0,008

0,006

60
0,061
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ANEXO P - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de Imidaclopride com o grupo controle, a 96
horas pós fertilização (hpf)
Grupos

Observações

Controle negativo nº organismos
de Imidaclopride
% em Grupos
% em Mortalidade
96hpf
% do Total

Mortalidade 96hpf
Não(1) Sim(2) Total
57
3
60
95,0%
5,0% 100,0%
51,4% 33,3%
50,0%

Referência
47,5%

2,5%

50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
96hpf
% do Total

54
90,0%
48,6%

6
10,0%
66,7%

60
100,0%
50,0%

45,0%

5,0%

50,0%

Imidaclopride 0,001 nº organismos
mg.L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
96hpf
% do Total

51
85,0%
47,2%

9
15,0%
75,0%

60
100,0%
50,0%

42,5%

7,5%

50,0%

Imidaclopride 0,01 nº organismos
mg.L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
96hpf
% do Total

38
63,3%
40,0%

22
36,7%
88,0%

60
100,0%
50,0%

31,7%

18,3%

50,0%

Imidaclopride
mg.L¯¹

24
60,0%
29,6%

16
40,0%
84,2%

40
100,0%
40,0%

24,0%

16,0%

40,0%

1,0 nº organismos

41

19

60

% em Grupos

68,3%

31,7%

100,0%

% em Mortalidade
96hpf
% do Total

41,8%

86,4%

50,0%

34,2%

15,8%

50,0%

Imidaclopride
0,0001 mg.L¯¹

Imidaclopride
mg.L¯¹

0,1 nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
96hpf
% do Total

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões ou larvas vivas
(2) - Refere-se ao número de embriões ou larvas mortas
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.

Valor de p

0,491

0,125

<0,001

<0,001

<0,001
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ANEXO Q - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de abamectina com o grupo controle, a 24
horas pós fertilização (hpf)
Grupos

Observações

Controle negativo de nº organismos
abamectina
% em Grupos
% em Mortalidade
24hpf
% do Total

Mortalidade 24hpf
Valor de p
Não(1)
Sim(2) Total
57
3
60
95,0%
5,0% 100,0%
49,6%
60,0% 50,0%
Referência
47,5%
2,5% 50,0%

abamectina 0,5 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
24hpf
% do Total

58
96,7%
50,4%

abamectina 1,1 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
24hpf
% do Total

49
81,7%
46,2%

abamectina 2,4 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
24hpf
% do Total

52
86,7%
47,7%

abamectina 5,3 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
24hpf
% do Total

53
88,3%
48,2%

abamectina 11,7 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
24hpf
% do Total

48,3%

40,8%

43,3%

2
60
3,3% 100,0%
40,0% 50,0%
1,7%

50,0%

11
60
18,3% 100,0%
78,6% 50,0%
9,2%

0,043

50,0%

8
60
13,3% 100,0%
72,7% 50,0%
6,7%

1

0,204

50,0%

7
60
11,7% 100,0%
70,0% 50,0%

44,2%

5,8%

50,0%

40

20

60

66,7%

33,3% 100,0%

41,2%

87,0%

50,0%

33,3%

16,7%

50,0%

0,322

<0,001

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões vivos
(2) - Refere-se ao número de embriões mortos
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
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ANEXO R - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de abamectina com o grupo controle, a 48 horas
pós fertilização (hpf)
Grupos
Controle negativo de
abamectina

Observações
nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
48hpf
% do Total

abamectina 0,5 mg. L¯¹

abamectina 1,1 mg. L¯¹

abamectina 2,4 mg. L¯¹

abamectina 5,3 mg. L¯¹

abamectina 11,7 mg. L¯¹

Mortalidade 48hpf
Não(1) Sim(2) Total
56
4
60
93,3% 6,7% 100,0%
51,4% 36,4%
50,0%

Referência
3,3%

50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
48hpf
% do Total

53
7
88,3% 11,7%
48,6% 63,6%

60
100,0%
50,0%

5,8%

50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
48hpf
% do Total

47
13
78,3% 21,7%
45,6% 76,5%

60
100,0%
50,0%

39,2% 10,8%

50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
48hpf
% do Total

52
8
86,7% 13,3%
48,1% 66,7%

60
100,0%
50,0%

6,7%

50,0%

nº organismos
% em Grupos
% em Mortalidade
48hpf
% do Total

53
7
88,3% 11,7%
48,6% 63,6%

60
100,0%
50,0%

46,7%

0,529
44,2%

0,034

0,362
43,3%

0,529
44,2%

5,8%

50,0%

37

22

59

% em Grupos

62,7% 37,3%

100,0%

% em Mortalidade
48hpf
% do Total

39,8% 84,6%

49,6%

31,1% 18,5%

49,6%

nº organismos

<0,001

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões ou larvas vivas
(2) - Refere-se ao número de embriões ou larvas mortas
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.

Valor de p

111

ANEXO S - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de abamectina com o grupo controle, a 72
horas pós fertilização (hpf)
Grupos

Observações

Controle negativo de nº organismos
abamectina
% em Grupos
% em Mortalidade
72hpf
% do Total

Mortalidade 72hpf
Valor de p
Não(1) Sim(2) Total
53
7
60
88,3% 11,7%
100,0%
51,0% 43,8%
50,0%
Referência
44,2%
5,8%
50,0%

abamectina 0,5 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
72hpf
% do Total

51
85,0%
49,0%

9
15,0%
56,3%

60
100,0%
50,0%

42,5%

7,5%

50,0%

abamectina 1,1 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
72hpf
% do Total

47
78,3%
47,0%

13
21,7%
65,0%

60
100,0%
50,0%

39,2%

10,8%

50,0%

abamectina 2,4 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
72hpf
% do Total

52
86,7%
49,5%

8
13,3%
53,3%

60
100,0%
50,0%

43,3%

6,7%

50,0%

abamectina 5,3 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
72hpf
% do Total

51
85,0%
49,0%

9
15,0%
56,3%

60
100,0%
50,0%

42,5%

7,5%

50,0%

21

39

60

35,0%

65,0%

100,0%

28,4%

84,8%

50,0%

17,5%

32,5%

50,0%

abamectina 11,7 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos
% em Mortalidade
72hpf
% do Total

0,789

0,022

1

0,789

<0,001

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões ou larvas vivas
(2) - Refere-se ao número de embriões ou larvas mortas
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2021.
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ANEXO T - Comparação da mortalidade dos embriões expostos às cinco
concentrações de abamectina com o grupo controle, a 96
horas pós fertilização (hpf)
Mortalidade 96hpf
Valor de p
Não(1)
Sim(2) Total
Controle negativo de nº organismos
56
4
60
abamectina
% em Grupos
93,3%
6,7% 100,0%
% em Mortalidade 96hpf 52,8% 28,6%
50,0% Referência
% do Total
46,7%
3,3%
50,0%
Grupos

Observações

abamectina 0,5 mg. L¯¹ nº organismos
50
% em Grupos
83,3%
% em Mortalidade 96hpf 47,2%
% do Total
41,7%

10
16,7%
71,4%
8,3%

60
100,0%
50,0%
50,0%

abamectina 1,1 mg. L¯¹ nº organismos
44
% em Grupos
73,3%
% em Mortalidade 96hpf 44,0%
% do Total
36,7%

16
26,7%
80,0%
13,3%

60
100,0%
50,0%
50,0%

abamectina 2,4 mg. L¯¹ nº organismos
37
% em Grupos
61,7%
% em Mortalidade 96hpf 39,8%
% do Total
30,8%

23
38,3%
85,2%
19,2%

60
100,0%
50,0%
50,0%

abamectina 5,3 mg. L¯¹ nº organismos
35
% em Grupos
58,3%
% em Mortalidade 96hpf 38,5%
% do Total
29,2%

25
41,7%
86,2%
20,8%

60
100,0%
50,0%
50,0%

13

47

60

21,7%

78,3%

100,0%

% em Mortalidade 96hpf 18,8%

92,2%

50,0%

% do Total

39,2%

50,0%

abamectina 11,7 mg. nº organismos
L¯¹
% em Grupos

10,8%

Nota: (1) - Refere-se ao número de embriões ou larvas vivas
(2) - Refere-se ao número de embriões ou larvas mortas
Fonte: Desenvolvido pela autora; 2021.

0,153

0,006

<0,001

<0,001

<0,001
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