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AVALIAÇÃO DA ECOTOXICIDADE DO RESVERATROL NO ESTÁGIO 

EMBRIOLARVAL DE PEIXES DA ESPÉCIE DANIO RERIO  

 

Adriana Kuchinski Cavalcante 

 

RESUMO 

 

A busca pelo homem por uma vida saudável tem impulsionado pesquisas por 

novas substâncias capazes de atender tal desejo. O composto fenólico resveratrol 

(3, 4’, 5- trihidroxiestilbeno) é uma dessas substâncias que apresenta uma 

variedade de ações farmacológicas, como potencial antioxidante, capacidade anti-

inflamatória, proteção contra doenças cardíacas e câncer.  Apesar dos inúmeros 

estudos sobre os benefícios do resveratrol à saúde, há poucos dados na literatura 

sobre sua toxicidade em organismos aquáticos, e principalmente sua 

concentração no ambiente, tornando o presente estudo fundamental para a 

contribuição de informações sobre a ecotoxicidade do resveratrol no ambiente 

aquático. O presente estudo avaliou a toxicidade do resveratrol em embriões e 

larvas de Danio rerio (zebrafish). Para isso foi realizado o ensaio in vitro de 

citotoxicidade do resveratrol, ensaios de ecotoxicidade e ensaio de biomarcadores 

enzimáticos. A avaliação do resveratrol por cromatografia líquida de alta pressão 

(HPLC) também foi realizada. De acordo com os resultados obtidos, o índice de 

citotoxicidade (IC50), concentração do resveratrol que causou a morte de 50% das 

células da linhagem NCTC-L929 foi de 39 mg L-1. A concentração de resveratrol 

que causa mortalidade em 50% dos organismos expostos (CL50), nos ensaios de 

ecotoxicidade crônica de curta duração com larvas do peixe Danio rerio foi de 

51,37 mg L-1. A CL50 obtida no ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio 

embriolarval do peixe Danio rerio com 96 h de duração foi de 75,33 mg L-1 e a 

CL50 obtida no ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe 

Danio rerio com 168 h de duração foi de 50,87 mg L-1. Nas concentrações mais 

elevadas de resveratrol foram observadas deformidades em embriões e larvas. O 

resveratrol alterou as atividades das enzimas LDH e ChE no estágio embriolarval 

de Danio rerio. Na análise do resveratrol por HPLC não foi observado degradação 

do composto. 



 

 

EVALUATION OF RESVERATROL ECOTOXICITY IN THE EMBRYOLARVAL 

STAGE OF FISHES OF THE SPECIES DANIO RERIO  

 

Adriana Kuchinski Cavalcante 

 

ABSTRACT 

 

The concern about human being healthy life has driven researchers to study new 

compounds capable of reaching that desire. Resveratrol (3, 4’, 5 – 

trihydroxystilbene) a phenolic compound, is one of these substances which 

presents a variety of pharmacological actions, as antioxidant potential, anti-

inflammatory capacity, protection against heart and cancer diseases.  

Despite the numerous studies on the benefits of resveratrol to health, there is little 

evidence in the literature of its toxicity to aquatic organisms, and especially its 

concentration in the environment, making the present study fundamental for the 

contribution of information on the ecotoxicity of resveratrol in the aquatic 

environment. The present study evaluated the toxicity of resveratrol in embryos 

and larvae of Danio rerio (zebrafish). For this purpose the in vitro cytotoxicity of 

resveratrol assay, ecotoxicity assays and enzyme biomarker assay were 

performed. The evaluation of resveratrol by high pressure liquid chromatography 

(HPLC) was also performed. According to the results, the cytotoxicity index (IC50), 

concentration of resveratrol that caused the death of 50% of the cells of the 

NCTC-L929 lineage was 39 mg L-1. The concentration of resveratrol that causes 

mortality in 50% of exposed organisms (LC50) in the short-lived chronic ecotoxicity 

assays with larvae of the Danio rerio fish was 51.37 mg L-1. The LC50 obtained in 

the embryo-active acute ecotoxicity test of the Danio rerio fish with 96 h duration 

was 75.33 mg L-1 and the LC50 obtained in the embryo-active acute ecotoxicity 

assay of the Danio rerio fish with 168 h duration was 50.87 mg L-1. At higher 

concentrations of resveratrol deformities were observed in embryos and larvae. 

Resveratrol altered the activities of LDH and ChE enzymes in the embryonal stage 

of Danio rerio. No degradation of resveratrol was observed in the HPLC analysis 

of compound. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ecossistemas aquáticos recebem uma imensa variedade e 

quantidade de poluentes devido às atividades antrópicas. Esses poluentes são 

lançados no ar, no solo ou então diretamente nos corpos de água, ocasionando 

muitas vezes impactos irreversíveis (Rubinger, 2009).  

Ao atingirem o ambiente aquático a interação entre os poluentes e a 

comunidade biológica local pode ocorrer (Zagatto e Bertoletti, 2006). Os efeitos 

deletérios que são ocasionados pela ação dos poluentes nos organismos podem 

causar alterações na reprodução, nas taxas de mortalidade, na diversidade de 

espécies, na relação predador-presa, assim como nos processos de respiração e 

fotossíntese (Costa et al., 2008). 

Os objetivos da ecotoxicologia são avaliar a toxicidade de poluentes “in 

situ” e “ex situ” e avaliar o risco que agentes químicos apresentam para os 

ecossistemas (Brentano, 2006). Os testes de ecotoxicidade são capazes de 

avaliar impactos ambientais, pois o conhecimento da toxicidade dos 

contaminantes possibilita estabelecer os limites permissíveis de diversas 

substâncias químicas para a proteção da vida aquática. 

Os estudos ecotoxicológicos estão sendo exigidos por diversos 

instrumentos legais voltados à proteção da biota em corpos hídricos brasileiros, 

como na Resolução nº. 430/11, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o qual se refere às condições e padrões de lançamentos de efluentes 

(Bertoletti, 2009; BRASIL, 2011). 

O peixe zebrafish, Danio rerio, é um importante modelo animal utilizado 

nas áreas de biologia de desenvolvimento, genética e biomedicina (Grunwald e 

Eisen, 2002), sendo utilizado em ensaios ecotoxicológicos através de normas 

brasileiras (ABNT, 2007; ABTN, 2011) e intermacionais. Como o zebrafish 

apresenta 70% de semelhança genética com humanos, bem como semelhanças 

fisiológicas e anatômicas, este modelo pode ser utilizado para prever efeitos de 

toxicidade em humanos (Zhang et al., 2003; Hill et al., 2005; Bar-llan et al., 2009).  

Além de taxa reprodutiva elevada e rápido desenvolvimento 

embrionário (fora do corpo materno), a espécie possui grande sensibilidade 

quando exposta a produtos químicos, por ser capaz de absorver rapidamente os 
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compostos que são diretamente adicionados na água e acumulá-los em vários 

tecidos (Albinati et al., 2009; Sant´ana, 2009). O organismo é de fácil obtenção, 

manejo e baixo custo (Bugiak, 2009; Rubinger, 2009; Zagatto e Bertoletti, 2006). 

A busca pelo homem por uma vida saudável tem impulsionado 

pesquisas por novas substâncias capazes de atender tal desejo. Entre essas 

substâncias encontramos os polifenóis (Bachur et al., 2009). O composto fenólico 

resveratrol (3, 4’, 5- trihidroxiestilbeno) é considerado uma fitoalexina que 

pertence à família estilbeno (Jeandet et al., 2002). 

 As fitoalexinas são compostos antimicrobianos produzidos por 

diversas espécies de plantas em condições de estresse, que podem ser causadas 

por fatores bióticos, como ferimentos nas plantas decorrentes da ação de fungos, 

ou por fatores abióticos, como exposição à radiação ultravioleta emitida pelo sol e 

agentes químicos, conferindo as plantas uma proteção contra diferentes doenças 

(Van Etten et al., 1994; Taiz e Zeiger, 2004). 

O resveratrol é formado por dois anéis aromáticos unidos por uma ponte de 

metileno, sendo identificado em 72 espécies de plantas (Acquaviva et al., 2002), 

como por exemplo a amora, o amendoim, o eucalipto e a uva (Jang et al, 1997). 

As espécies de videiras Vitis vinífera e Vitis labrusca, apresentam a maior 

capacidade de síntese do resveratrol, sendo a uva e seus produtos 

industrializados fontes importantes do composto (Pan et al., 2009; Penna e 

Hecktheuer, 2004; Roméro-Pérez et al., 2001; Vuong et al., 2014).  

Na uva o composto é produzido na película do fruto em diversas 

concentrações e estima-se que a casca da uva fresca contenha 50-100 µg de 

resveratrol por grama (Fernández-Mar et al., 2012). 

Nos vinhos, a concentração de resveratrol depende de vários fatores, como 

a origem geográfica, tipo de vinho, práticas enológicas, condições climáticas e 

grau de infecção da planta por fungos (Douillet-Breuil et al., 1999). 

O resveratrol é encontrado nas formas isômeras: trans- e cis- resveratrol 

(3, 4’, 5- trihidroxi-trans-estilbeno e 3, 4’, 5- trihidroxi-cis-estilbeno), e em formas 

análogas, como os isômeros trans- e cis- piceido (trans-resveratrol 3-O-β-

glucosideo e cis-resveratrol 3-O-β-glucosideo) (Trela e Waterhouse, 1996). 

Estudos mostram que o resveratrol apresenta uma grande variedade de 

atividades biológicas, como atividade antioxidante; antiinflamatória; 

antimicrobiana; anticancerígena; neuroprotetora; cardioprotetora; redução da 
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obesidade; inibição da agregação de plaquetas e atividade estrogênica (Chaves 

et al., 2009; Olas et al., 2002; Ratna e Simonelli, 2002; Paulo, 2011). 

A ação antioxidante do composto tem relação com sua conformação 

estrutural, pois os grupamentos hidroxila servem de doadores de elétrons, 

neutralizando e sequestrando os radicais livres, prevenindo a peroxidação lipídica 

(Gülçin, 2010; Leonard et al., 2003; Mokni et al., 2007). 

Apesar de estar estabelecido que o resveratrol exerce efeitos benéficos 

em humanos e outros seres vivos, o seu mecanismo de ação não é bem 

entendido. Segundo Mukherjee et al. (2010), em baixas doses o resveratrol tem 

função anti-apoptótica e função cardioprotetora, já em altas dosagens apresenta 

ações pro-apoptóticas, impedindo o desenvolvimento tumoral, mas por outro lado, 

também pode provocar aberrações cromossômicas estruturais e aumentar a 

incidência do infarto do miocárdio.  

Sabe-se que o resveratrol é absorvido pelo intestino e eliminado 

rapidamente (Leonard et al., 2003), sendo que a sua excreção e de seus 

metabólitos ocorre com o auxílio da bile e da urina (Vitrac et al., 2003), entretanto, 

não há dados na literatura sobre a concentração do composto no ambiente. 

Apesar dos inúmeros estudos sobre os benefícios do resveratrol à saúde, há 

poucos dados na literatura sobre sua toxicidade em organismos aquáticos, 

tornando o presente estudo fundamental para a contribuição de novas 

informações sobre a ecotoxicidade do resveratrol no ambiente aquático. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é determinar a toxicidade do resveratrol em 

embriões e larvas de Danio rerio por meio de ensaios ecotoxicológicos. 

Para atingir o objetivo foram realizados os seguintes procedimentos e 

ensaios: 

 

 Análise do resveratrol por cromatografia líquida de alta pressão 

(HPLC); 

 

 Ensaio in vitro de citotoxicidade do resveratrol; 

 

 Ensaio de ecotoxicidade crônica de curta duração com larvas do 

peixe Danio rerio adaptado da norma ABNT-NBR 15499 (ABNT, 

2007); 

 

 Ensaio de sensibilidade com larvas do peixe Danio rerio para 

obtenção da carta controle baseado na norma ABNT-NBR 15499 

(ABNT, 2007); 

 

 Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe 

Danio rerio (96 h de duração) baseado no protocolo da OECD nº 

236 - Guideline on Fish Embryo Acute Toxicity Test (FET) (2013); 

 

 Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe 

Danio rerio (168 h de duração) baseado no protocolo da OECD nº 

236 - Guideline on Fish Embryo Acute Toxicity Test (FET) (2013); 

 

 Ensaio de biomarcadores enzimáticos de Danio rerio no estágio 

embriolarval; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Ecotoxicologia 

 

O termo Ecotoxicologia foi proposto pela primeira vez em junho de 

1969, pelo toxicologista francês René Truhaut, durante uma reunião do 

Committee of the International Council of Scientific Unions (ICSU), em Estocolmo 

(Truhaut, 1977). 

O conceito foi discutido, e em 1976 definiu-se ecotoxicologia como 

sendo: a ciência que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas 

sobre os organismos vivos, populações e comunidades, animais ou vegetais, 

terrestres ou aquáticos, que constituem a biosfera, incluindo assim a interação 

das substâncias com o meio nos quais os organismos vivem num contexto 

integrado (Plaa, 1982; Cairns e Niederlehner, 1995). 

De acordo com SCOPE (1978) a ecotoxicologia é a ciência que estuda 

os efeitos tóxicos de agentes químicos e físicos nos organismos vivos, 

principalmente sobre populações e comunidades dentro de ecossistemas 

definidos. Esses estudos incluem as vias de entrada e transporte de agentes em 

causa, assim como sua interação com o ambiente. 

 Segundo Bertoletti (1990), a ecotoxicologia é o estudo do 

comportamento e as transformações de agentes químicos e fatores abióticos no 

ambiente, assim como seus efeitos sobre a biota.  

A ecotoxicologia resulta em uma visão mais ampla do que a simples 

avaliação dos efeitos das substâncias sobre os seres vivos. A toxicidade ou 

ecotoxicidade pode não ser o resultado da ação de uma substância isolada, mas 

da interação de vários agentes presentes em um determinado ambiente. Desta 

maneira, a avaliação ecotoxicológica de um determinado ambiente passa pelo 

conhecimento das fontes de emissão dos poluentes, bem como de suas 

transformações, difusões e destinos no local (Zagatto e Bertoletti, 2006).  

O estudo da ecotoxicologia parte do pressuposto que a sobrevivência 

humana depende do bem estar de outras espécies, e que os agentes químicos 

podem causar efeitos prejudiciais em organismos vivos e em processos 

ecológicos (Yu et al., 2005). 
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Consideram-se objetivos da ecotoxicologia: avaliar a toxicidade de 

poluentes “in situ” e “ex situ”, compreender os mecanismos de ação de 

substâncias tóxicas e avaliar o risco que agentes químicos apresentam para os 

ecossistemas (Brentano, 2006). 

Para Rand et al. (1995) o objetivo da ecotoxicologia é proteger 

populações e comunidades, entretanto não é possível a utilização de todas as 

espécies existentes pois o número de organismos é maior e consequentemente, o 

grau de incerteza na extrapolação dos dados também. A extrapolação dos dados 

de toxicidade são mais difíceis devido às variações dos fatores ambientais, como 

por exemplo, a dureza das águas, temperatura, pH, etc. 

Na década de 70, a pressão da opinião pública sobre as indústrias 

potencialmente poluidoras permitiu o avanço na área da ecotoxicologia, pois as 

agências de proteção ambiental, principalmente nos Estados Unidos e na Europa 

começaram a desenvolver os primeiros protocolos padronizados de teste de 

toxicidade, utilizando espécies nativas daqueles países (Magalhães e Ferrão 

Filho, 2008). 

No Brasil, testes de ecotoxicidade foram desenvolvidos nas décadas de 

70 e 80, entretanto, foi na década de 90 que essa área de estudo se consolidou 

com a elaboração de procedimentos e normas técnicas (Abessa, 2002). A 

primeira tentativa em termos de metodologia ocorreu em 1975, em um programa 

de padronização de testes de toxicidade aguda com peixes, desenvolvido pelo 

Comitê Técnico de Qualidade das Águas da International Organization for 

Standarctization (ISO), com a participação da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a convite da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Veiga e Vital, 2002; Zagatto e 

Bertoletti, 2006). 

A partir de 1975, foram desenvolvidos e adaptados vários métodos de 

ensaios de toxicidade, utilizando alguns grupos e espécies de organismos, dentro 

os quais se destacam as algas, microcrustáceos e peixes, de águas continentais, 

estuarinas e marinhas, e testes com sedimentos (Zagatto e Bertoletti, 2006). 

Alguns órgãos como Environment Canada e Environmental Protection 

Agency dos Estados Unidos (U.S. EPA), e de padronização, como American 

Society for Testing and Materials (ASTM), Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD), Association of Analytical Communities (AOAC) e 
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International Organization for Standardization (ISO) tem como objetivo o 

desenvolvimento de protocolos de testes de toxicidade que permitam definir 

limiares de toxicidade permissíveis com níveis de incerteza aceitáveis e que 

sirvam de guia para as entidades reguladoras para a tomada de decisões. Onde 

estes níveis servem de base para a fiscalização em programas de monitoramento 

da qualidade dos ecossistemas (Sousa, 2002; Costa et al., 2008). 

Atualmente, os ensaios de toxicidade e estudos de monitoramento 

ambiental são empregados com a finalidade de avaliar e conhecer os efeitos da 

introdução direta e/ou indireta de compostos químicos no meio ambiente (Martini, 

2013). 

 

3.2 Ecotoxicologia Aquática 

 

A água é um elemento vital para a sobrevivência, entretanto os 

ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa em função de 

múltiplos impactos ambientais advindos de atividades antrópicas, tais como 

lançamentos de efluentes domésticos e industriais não tratados; derrames 

acidentais de lixos químicos; mineração; construção de barragens e represas; 

retilinização e desvio do curso natural de rios; desmatamento e uso inadequado 

do solo em regiões ripárias e planícies de inundação; superexploração de 

recursos pesqueiros; introdução de espécies exóticas, entre outros (Goulart e 

Callisto, 2003). 

Ao atingirem o ambiente aquático, os poluentes estão sujeitos a 

interações, como a concentração ou diluição, sendo que os compostos podem ser 

alterados em função de diversas reações químicas que participam. A interação 

entre os poluentes e a comunidade biológica local também pode ocorrer (Zagatto 

e Bertoletti, 2006).  

A toxicidade de uma substância química depende das propriedades, 

concentração e do tempo de exposição à que o organismo está sendo exposto. 

Os efeitos tóxicos causados pela exposição à diversos contaminantes pode se 

manifestar em diferentes níveis de organização biológica, desde estruturas 

celulares até populações e comunidades. Deste modo, a vulnerabilidade do 

ambiente aquático depende das propriedades físicas e químicas do composto, de 
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sua concentração e das características físicas e químicas do ecossistema (Rand 

et al., 1995). 

Os organismos aquáticos podem ser expostos aos agentes químicos 

presentes na água, nos sedimentos e nos alimentos. Portanto, a bioacumulação, 

que é o resultado do processo de acúmulo dos poluentes nos tecidos dos 

organismos vivos, caso não sejam metabolizados ou excretados por eles, é o 

impacto mais frequente da poluição, sendo que este acúmulo é transmitido para o 

nível superior da cadeia trófica (Gomes e Sato, 2011). 

Os efeitos deletérios que são ocasionados pela ação dos poluentes nos 

organismos se propagam pelos demais componentes do ecossistema. Tais 

efeitos podem causar alterações na reprodução, nas taxas de mortalidade, na 

diversidade de espécies, na relação predador-presa, assim como nos processos 

de respiração e fotossíntese (Costa et al., 2008). 

A avaliação da toxicidade de agentes químicos no meio aquático ocorre 

por meio de ensaios ecotoxicológicos, onde organismos representativos da coluna 

d’ água ou dos sedimentos, de ambientes de água doce, estaurina e marinha, são 

expostos a substâncias potencialmente tóxicas, por um determinado período de 

tempo, visando observar a resposta dos organismos ao contaminante testado 

(Azevedo e Chasin, 2003; Zagatto e Bertoletti, 2006). 

Os testes de toxicidade avaliam o efeito de substâncias tóxicas sobre a 

biota, já as análises químicas identificam e quantificam as concentrações dessas 

substâncias. Deste modo, nos últimos anos, os testes ecotoxicológicos são 

utilizados para estimar o descarte permissivo de efluentes no ambiente aquático, 

assim como para avaliar a qualidade da água e a eficiência dos sistemas de 

tratamento aplicados aos efluentes, sendo tais testes indispensáveis no controle 

da poluição ambiental (Costa et al., 2008). 

 

3.3 Ensaios Ecotoxicológicos 

 

Os ensaios de ecotoxicidade são capazes de avaliar impactos 

ambientais, pois o conhecimento da toxicidade dos contaminantes possibilita 

estabelecer os limites permissíveis de diversas substâncias químicas para a 

proteção da vida aquática (Zagatto e Bertoletti, 2006). 
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Com o objetivo de proteger os ecossistemas aquáticos, pois os 

mesmos constituem os principais receptáculos de contaminantes, sejam eles 

lançados diretamente nos corpos d´água, emitidos no ar ou depositados nos 

solos, os ensaios de ecotoxicologia aquática são muito utilizados (Gherardi-

Goldstein et al., 1990; Kendall et al., 2001). 

O uso dos testes ecotoxicológicos integra os conceitos da ecologia, em 

relação à diversidade e representatividade dos organismos e seu significado 

ecológico nos ecossistemas, e da toxicologia, em relação aos efeitos adversos 

dos poluentes sobre comunidades biológicas (Plaa, 1982). 

Para Abessa (2002), a utilização dos ensaios ecotoxicológicos 

apresenta diversas finalidades como por exemplo: 

 

 O conhecimento da qualidade de águas, sedimentos, solo e ar; 

 As estimativas do efeito de descargas de contaminantes sobre as 

populações naturais; 

 A definição de áreas críticas; 

 Análise de risco ecológico; 

 Como integrantes em programas de monitoramento ambiental; 

 A detecção dos primeiros sinais de impacto devido a compostos 

químicos; 

 O fornecimento do significado biológico para dados de 

contaminação; 

 

Os ensaios ecotoxicológicos são classificados de acordo com a 

duração (agudo ou crônico), método de adicionar a solução-teste (sistema 

estático, semi-estático e de fluxo contínuo) e propósito (teste de composto 

isolado; monitoramento da qualidade de efluente; toxicidade relativa; sensibilidade 

relativa, taxa de crescimento, entre outros) (Rubinger, 2009). 

 

3.3.1 Ensaios de Ecotoxicidade Aguda 

 

Os testes de toxicidade aguda avaliam os efeitos sofridos pelos 

organismos aquáticos em um curto período de exposição ao agente tóxico ou à 
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amostra ambiental (Rand e Petrocelli, 1985; Fracácio, 2001). Normalmente o 

efeito observado é a letalidade ou outra manifestação que a anteceda, como o 

estado de imobilidade em alguns microcrustáceos (Aragão e Araújo, 2006). 

Para Pankratz (2001) o teste de toxicidade aguda é um método de 

teste usado para determinar a concentração de uma substância de produzir efeito 

venenoso a um organismo por um curto tempo de exposição que resulta em 

danos biológicos severos ou a morte. 

No Brasil os ensaios de toxicidade aguda são empregados no 

monitoramento de efluentes industriais com o intuito de minimizar o impacto 

ambiental, avaliar as eficiências das estações de tratamento, bem como requisito 

para obtenção e manutenção de licenças junto aos órgãos ambientais de alguns 

Estados (Magalhães e Ferrão Filho, 2008). 

Devido à facilidade de execução, curta duração e baixo custo, os 

ensaios de toxicidade aguda foram os primeiros a serem desenvolvidos e, 

portanto, constituem a base de dados ecotoxicológicos (Rubinger, 2009). 

 

3.3.2 Ensaios de Ecotoxicidade Crônica 

 

Na década de 60, a necessidade de avaliar o potencial de risco de 

substâncias tóxicas à biota aquática em longo prazo, proporcionou o 

desenvolvimento do teste de toxicidade crônica, que compreende um método de 

teste usado para determinar a concentração da substância que produz um efeito 

adverso em um organismo-teste após um extenso período de tempo (Pankratz, 

2001). 

No início, os testes de toxicidade crônica baseavam-se na duração do 

ciclo de vida completo do organismo, o que implicava em ensaios muito onerosos, 

e que levou ao desenvolvimento de novos tipos de ensaios como os que 

abrangem parte do ciclo de vida ou os estágios iniciais de vida dos organismos-

teste, tais como aqueles que contemplam períodos críticos da vida do organismo 

(embriões, larvas, jovens) e consequentemente gastam menos tempo de 

exposição, tornando-os mais acessíveis (Aragão e Araújo, 2006). 

Os testes de toxicidade crônica são portanto, caracterizados por uma 

maior duração, podendo abranger todo o ciclo de vida do organismo ou parte 

dele, envolvendo, geralmente os estágios de vida mais sensíveis (Zagatto e 
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Bertoletti, 2006). Pode-se observar a letalidade, como também os organismos 

podem sobreviver, porém frequentemente apresentam suas funções biológicas 

afetadas, como crescimento, reprodução, desenvolvimento de ovos e etc (McKim, 

1977; Magalhães e ferrão Filho, 2008). 

Ensaios crônicos são muito importantes, já que nos ambientes 

aquáticos é mais frequente a ocorrência de efeitos crônicos do que agudos, e isso 

se deve a alguns fatores, como por exemplo, a diluição dos contaminantes e as 

relações antagonistas entre as substâncias, assim os organismos ficam expostos 

a baixas concentrações de determinados poluentes por longos períodos, 

ocasionando efeitos crônicos em níveis subletais e letais ao longo do tempo. 

Estes ensaios também são utilizados sempre que os ensaios agudos não forem 

suficientes para caracterizar um efeito tóxico, portanto, nem sempre a toxicidade 

aguda reflete o potencial deletério de um efluente, sendo necessária a realização 

de teste de toxicidade crônica para complementar o estudo (Magalhães e Ferrão 

Filho, 2008). 

 

3.4 Organismo-teste 

 

Para a escolha do organismo-teste é necessário que o mesmo 

apresente sensibilidade a diversos agentes químicos, e que sua sensibilidade seja 

constante. É primordial obter os conhecimentos sobre a biologia da espécie a ser 

utilizada, como a reprodução, hábitos alimentares, fisiologia e comportamento. Os 

organismos de pequeno porte e ciclo de vida não muito longo são ideais aos 

ensaios ecotoxicológicos (Domingues e Bertoletti, 2006; Rand e Petroceli, 1985). 

Os critérios decisivos da escolha do organismo-teste, é sobre tudo, as 

boas experiências de seu manuseio e a sua importância na cadeia alimentar, bem 

como a sua ampla disseminação e fácil disponibilidade (Zagatto e Bertoletti, 

2006). 

Os organismos utilizados em ensaios de toxicidade podem ser 

coletados em ambientes naturais, obtidos através de produtores especializados 

ou cultivados em laboratório (Domingues e Bertoletti, 2006). 

É recomendado que sejam utilizados nos ensaios de ecotoxicidade 

organismos de três diferentes níveis tróficos, no entanto, por razões práticas e 
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econômicas, em grande parte os ensaios de ecotoxicidade são realizados com 

uma única espécie de organismo-teste (Ribo, 1997). 

 

3.4.1 Danio rerio (Zebrafish) 

 

Os peixes são animais vertebrados e representam consumidores de 

ordem diversas: primários, secundários ou terciários. São utilizados como 

bioindicadores por se desenvolverem bem em cultivo de laboratório e por serem 

de fácil observação. Os ensaios que utilizam peixes têm por objetivo compreender 

como um agente tóxico afeta organismos de maior grau de estruturação como os 

vertebrados (Zagatto e Bertoletti, 2006; Rubinger, 2009). 

Peixes são sensíveis a mudanças no ambiente. A espécie Danio rerio 

possui grande sensibilidade quando exposta a produtos químicos, por ser capaz 

de absorver rapidamente os compostos que são diretamente adicionados na água 

e acumulá-los em vários tecidos (Albinati et al., 2009; Sant´ana, 2009).  

O peixe zebrafish, Danio rerio (FIG. 1), é um importante modelo animal 

utilizado nas áreas de biologia de desenvolvimento, genética e biomedicina 

(Grunwald e Eisen, 2002).  Devido a esta base de conhecimento, tornou-se um 

modelo de estudo popular. Como o zebrafish apresenta 70% de semelhança 

genética com humanos, bem como semelhanças fisiológicas e anatômicas, 

incluindo células endoteliais, presença de barreira hematoencefálica e respostas 

imunogênicas, este modelo pode ser utilizado para prever efeitos de toxicidade 

em humanos (Zhang et al., 2003; Hill et al., 2005; Bar-llan et al., 2009). Além 

disso, zebrafish e mamíferos mostram respostas fisiológicas semelhantes à 

substâncias tóxicas, como a indução de enzimas metabolizadoras e estresse 

oxidativo (Rubinstein, 2003). 
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FIGURA 1 - Casal de Danio rerio, fêmea (acima) e macho (abaixo). Fonte: 
Braunbeck e Lammer, 2006. 
 
 

O modelo zebrafish apresenta muitas vantagens sobre outros modelos 

de animais. Pertencente à família Cyprinidae e de comprimento médio de 4 a 5 

centímetros (ABNT, 2011), não é necessário um grande espaço para o manejo 

deste peixe, e já que vivem em cardumes na natureza, em condições laboratoriais 

podem ser mantidos em grande número em um mesmo aquário (Schneider et al., 

2009). Além de taxa reprodutiva elevada e rápido desenvolvimento embrionário 

(fora do corpo materno), este modelo é fácil de se manter sob condições 

experimentais e barato em comparação com outros modelos animais tradicionais, 

tais como os ratos. 

A espécie é originária da Índia e do Paquistão, estando presente 

atualmente em diversos países (ABNT, 2011).  O zebrafish vive naturalmente em 

águas rasas com pouca correnteza, tipicamente em regiões alagáveis associadas 

às plantações de arroz. A alimentação é tipicamente onívora, e sua dieta natural 

consiste principalmente de zooplâncton, fitoplâncton e insetos. O zebrafish 

apresenta comportamento social e mantém relação de dominância e submissão 

entre os indivíduos (Spence et al., 2008). 

 Em comparação com as demais espécies de peixe, alcançam a 

maturidade sexual em três meses de vida e podem produzir 200 a 300 ovos por 
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desova. Como a fertilização é externa, e os ovos são transparentes e grandes 

(0.5 - 0.7 mm), pode-se acompanhar o desenvolvimento do embrião utilizando um 

estereomicroscópio simples. Os precursores de todos os órgãos já estão 

presentes 36 h após a fertilização. As larvas eclodem entre 48 a 72 h e no quinto 

dia após fertilização (dpf), a maioria dos tecidos já estão desenvolvidos (Kimmel 

et al., 1995). A FIG. 2 representa o ciclo de vida do peixe Danio rerio. 

 

FIGURA 2 -  Ciclo de vida do Danio rerio. O desenvolvimento do Danio rerio 
ocorre de forma rápida; a clivagem, gastrulação e organogênese ocorrem em 
24 h. Em 48 a 72 h após a fertilização, as larvas eclodem apresentando 
células de pigmentação. Após passar por fase juvenil, torna-se adulto 90 dias 
após a fertilização. Fonte: Rezende, 2013. 

 

3.5 Legislação Ambiental 

 

A legislação brasileira tem apresentado avanço nas questões 

ambientais nos últimos anos. A revisão da Resolução nº. 20/86, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), introduziu os ensaios de toxicidade. 

Desta forma, os estudos ecotoxicológicos são exigidos por diversos instrumentos 
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legais voltados à proteção da biota em corpos hídricos brasileiros (Bertoletti, 

2009).  

No capítulo II da Resolução nº. 430/11 CONAMA, o qual se refere às 

condições e padrões de lançamento de efluentes, é estabelecido no artigo 18, que 

o efluente não deverá causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo 

receptor, sendo que no § 1° do artigo mencionado, é estabelecido que os critérios 

de ecotoxicidade devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos 

aceitos pelo órgão ambiental, utilizando organismos aquáticos (BRASIL, 2011). 

A Resolução nº. 03/2000, da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), 

estabelece os critérios para a realização do controle ecotoxicológico de efluentes 

líquidos no Estado de São Paulo (Pusceddu, 2009). 

Para os estados, cujos órgãos ambientais estaduais não possuem uma 

legislação específica para toxicidade, devem seguir as orientações da Resolução 

nº. 430/11 CONAMA (BRASIL, 2011). 

 

3.6 Resveratrol  

 

A busca pelo homem por uma vida saudável tem impulsionado 

pesquisas por novas substâncias capazes de atender tal desejo. Entre essas 

substâncias encontramos os polifenóis (Bachur et al., 2009). O composto fenólico 

resveratrol (3, 4’, 5- trihidroxiestilbeno) é considerado uma fitoalexina que 

pertence à família estilbeno (Jeandet et al., 2002). 

As fitoalexinas são compostos antimicrobianos produzidos por diversas 

espécies de plantas em condições de estresse, que podem ser causadas por 

fatores bióticos, como ferimentos nas plantas decorrentes da ação de fungos, ou 

por fatores abióticos, como exposição à radiação ultravioleta emitida pelo sol e 

agentes químicos, conferindo as plantas uma proteção contra diferentes doenças 

(Van Etten et al., 1994; Taiz e Zeiger, 2004). 

Os sinais químicos, induzidos por estresse na planta, desencadeiam a 

biossíntese do resveratrol (FIG. 3). A enzima estilbeno sintase catalisa a reação 

entre substratos presentes nas plantas, sendo uma molécula de p-coumaroyl-CoA 

e três moléculas de malonyl-CoA, originando o resveratrol no local afetado 

(Jeandet et al., 2002; Schöppner e Kindi, 1984). 
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FIGURA 3 - Biossíntese do Resveratrol.  
 
 

A enzima estilbeno sintase, em condições fisiológicas normais, é 

encontrada na parede celular em baixas concentrações e nos cloroplastos em 

uma menor proporção. A quantidade desta enzima na película do fruto aumenta 

ao longo do seu desenvolvimento (Pan et al., 2009). 

 

3.7 Fontes do Resveratrol 

 

O resveratrol foi identificado em 72 espécies de plantas, distribuídas 

em 31 gêneros e 12 famílias (FIG. 4) (Acquaviva et al., 2002). Dentre estas 

plantas, destacam-se por suas ações terapêuticas, o amendoim (Arachis 

hypogacea, Fabaceae), o eucalipto (Eucalyptus wandoo, Myrtaceae), a amora 

(Morus rubra, Moráceae), o kojo-kon (Polygonum cuspidatum, Polygonaceae) e a 

uva (Vitis vinifera e Vitis labrusca, Vitaceae) (Jang et al., 1997; Afonso et al., 

2015; Chukwumah et al., 2009; Du et al., 2007; Lang et al., 2015; Francioso et al., 

2014). 
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FIGURA 4 – Algumas espécies de plantas que sintetizam resveratrol. Fonte: 
Aggarwal et al., 2004. 

 

Na uva o composto é produzido na película do fruto em concentrações 

que dependem da intensidade e durabilidade do estresse causado na videira 

durante sua fase frutífera, e do estágio de desenvolvimento do fruto. Ferimentos 

na uva causados pela ação de fungos, principalmente pela espécie Botrytis 

cinéria, é um estresse biótico que desencadeia a produção do resveratrol (Pan et 

al., 2009). 

As espécies de videiras Vitis vinífera e Vitis labrusca, apresentam a 

maior capacidade de síntese do resveratrol, sendo a uva e seus produtos 

industrializados fontes importantes do composto (Pan et al., 2009; Penna e 

Hecktheuer, 2004; Roméro-Pérez et al., 2001; Vuong et al., 2014).  

Análises realizadas em diferentes amostras de uva evidenciaram que o 

resveratrol apresentou maior concentração na película do fruto, aproximadamente 

27,5 µg/g. Já no bagaço da uva, constituído por caules, cascas e sementes após 

a extração do sumo, apresentou menor concentração resveratrol (6,0 µg/g) 

(Careri et al., 2003). Para Fernández-Mar et al. (2012) estima-se que a casca da 

uva fresca contenha 50-100 µg de resveratrol por grama. 
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Nos vinhos, a concentração de resveratrol depende de vários fatores, 

como a origem geográfica, tipo de vinho, práticas enológicas, condições 

climáticas e grau de infecção da planta por fungos (Douillet-Breuil et al., 1999). Na 

vinificação, o processo de maceração com cascas e sementes é o fator 

responsável pelos altos níveis de resveratrol em vinhos tintos (Bertagnolli et al., 

2007). 

De acordo com o Souto et al. (2001), 36 tipos diferentes de vinhos 

brasileiros foram analisados. As concentrações de resveratrol encontradas em 

vinhos tintos foram de 0,82 a 5,75 mg/L. Devido à ausência do contato da casca 

da uva ao mosto, nos vinhos brancos, a concentração de resveratrol é inferior a 

1,8 mg/L. Nos vinhos roses, a concentração de resveratrol é de 2,15 mg/L, um 

valor intermediário (Frémont, 2000). Já as concentrações de resveratrol em 

vinhos da América do Norte, Europa e Japão, variam de 0,1 a 14,5 mg/L 

(Mukherjee et al., 2010). 

Os sucos de uva produzidos no Brasil apresentam aproximadamente 

0,19 a 0,90 mg/L de resveratrol, sendo uma boa opção para os abstêmios 

(Sautter et al., 2005). Outros produtos industrializados derivados da uva (geleias e 

gelatinas) apresentam o resveratrol em concentrações inferiores a 0,15 mg/L 

(Goldberg et al., 1994). 

 

3.8 Histórico do Resveratrol 

 

A uva é uma das frutas mais antigas e mais difundidas no mundo. As 

práticas do cultivo da videira e da produção de vinho remetem-se a época pré-

romana (Fabião, 1998). 

Segundo Pickleman (1990), o primeiro registro sobre o uso do vinho 

para fins medicinais provém do Antigo Egito, sendo procedente de anos 

anteriores a 2000 a.C. Na Suméria, unguentos eram misturados ao vinho com a 

finalidade de combater as doenças de pele.  

Homero, na Grécia Antiga, descreveu na Ilíada e na Odisséia (850 a.C) 

o valor do uso do vinho no tratamento de feridas causadas em guerras (Béliveau 

e Gingras, 2007; Pickeleman, 1990). 

Do século V ao XV, as supostas propriedades curativas, 

rejuvenescedora, estimulante do apetite e promovedora da higienização dos 
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dentes, tornaram o vinho aromatizados com ervas parte integrante da prática 

médica na Idade Média (Béliveau e Gingras, 2007; Pickeleman, 1990). 

Apesar dos relatos que há 7.000 anos no Mediterrâneo o vinho já era 

consumido, somente em 1992 foi comprovada a ação benéfica do vinho, quando 

foi publicado o Paradoxo Francês (Moraes e Locatelli, 2010). 

Os franceses apresentam uma dieta alimentar com elevados níveis de 

gordura animal e altos índices de tabagismo e sedentarismo. O que despertou a 

atenção científica, é que apesar da população francesa não ter hábitos de vida 

considerados saudáveis, as mortes causadas por doenças cardiovasculares são 

poucas comparadas com outros países industrializados, fato atribuído ao 

consumo de vinho, ingerido regularmente durante as refeições (Facco et al., 2007; 

Gillespie e Lenz, 2012). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos anos de 1961 a 

2000, o consumo mundial de vinho permaneceu constante em decorrência do 

equilíbrio entre a leve redução do consumo por países tradicionalmente 

apreciadores da bebida e o discreto aumento em outras culturas, tendo-se 

estimado um consumo mundial médio de 1,3 litros de vinho por adulto/ ano (Who, 

2004). A OMS evidencia os efeitos benéficos à saúde exercidos pelo etanol, 

presente nas bebidas alcoólicas, quando consumido moderadamente (Who, 

2014). 

Dentre os polifenóis contidos no vinho, o resveratrol é considerado o 

composto fenólico de maior eficácia biológica (Frémont, 2000; Soleas et al., 

1997). 

 

3.9 Estrutura Química do Resveratrol 

 

O resveratrol é formado por dois anéis aromáticos unidos por uma 

ponte de metileno (-CH2-). Esta geometria molecular é a base estrutural de 

diferentes compostos, sendo diferenciados em relação ao número e a posição das 

hidroxilas; substituição das hidroxilas por diversos radicais como os açúcares, 

metil, grupo metoxila; formação de dímeros, trímeros ou então extensos polímeros 

e o isomerismo (trans e cis) (Soleas et al., 1997). 

Consta na literatura uma vasta descrição destes compostos, sendo 

enfatizadas as formas isômeras trans- e cis- resveratrol (3, 4’, 5- trihidroxi-trans-
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estilbeno e 3, 4’, 5- trihidroxi-cis-estilbeno); trans- e cis- piceido (trans-resveratrol 

3-O-β-glucosideo e cis-resveratrol 3-O-β-glucosideo) e viniferins (trans-viniferins) 

(FIG. 5) (Trela e Waterhouse, 1996). 

 

FIGURA 5 – Fórmulas estruturais do resveratrol. 

 

O isômero trans é biologicamente mais ativo que o isômero cis, 

provavelmente devido à conformação não planar. Em relação à estabilidade 

química, o trans-resveratrol é mais estável que o cis-resveratrol. O isômero trans 

pode se converter no isômero cis quando exposto à radiação ultravioleta, e o 

processo inverso ocorre em soluções de pH ácido (Amri et al., 2012). 

A degradação dos dois isômeros ocorre por exposições à radiação UV 

e a soluções de pH elevado. Já a estabilidade é alcançada quando são mantidos 

sob o abrigo da luz, sendo o trans-resveratrol mantido em soluções de pH ácido e 

o cis-resveratrol mantido em soluções de pH neutro (Trela e Waterhouse, 1996). 

A glicosilação da molécula de resveratrol dá origem ao piceido. A 

glicosilação é a inclusão de uma molécula de glicose na estrutura do resveratrol, 

tornando-o mais resistente a degradação enzimática e aos processos de oxidação 

(Pezet et al., 2004).  

Pelo processo de dimerização oxidativa da molécula de resveratrol, os 

compostos viniferins são formados (Jeandet et al., 2002). 
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3.10 Biodisponibilidade do Resveratrol 

 

Devido ao resveratrol e seus derivados estarem presentes em uma 

variedade de alimentos e bebidas, considerável atenção tem sido dada a 

absorção, metabolismo e distribuição do composto nos tecidos dos organismos 

vivos (Leonard et al., 2003; Moreno, 2016).  

Um estudo sobre a biodisponibilidade do resveratrol em humanos foi 

realizado por Walle et al. (2004), em indivíduos saudáveis, do sexo masculino, 

com a administração de doses orais (25 mg) e intravenosas (i.v. – 0,2 mg) de 

resveratrol marcado (14C). O estudo demonstrou que o composto apresenta alta 

taxa de absorção (70% aproximadamente), sendo metabolizado de modo rápido e 

amplamente, resultando em concentrações plasmáticas reduzidas.  

Estudos mais novos demonstraram que a absorção do resveratrol 

administrado por via oral em humanos é de 75%. A absorção ocorre por difusão 

trans-epitelial (transporte passivo), e o metabolismo ocorre no fígado e no 

intestino, o que resulta a baixa biodisponibilidade do resveratrol em menos de 1% 

(Walle, 2011).  

Devido a sua baixa solubilidade em água, o resveratrol encontra-se 

ligado a proteínas no plasma. Entre as proteínas do plasma, a albumina, proteína 

carreadora plasmática para o resveratrol, é a mais importante, devido a sua 

afinidade por moléculas hidrofóbicas.  As lipoproteínas também são responsáveis 

pelo transporte do composto (Mischiatti, 2012). 

Estudos mostraram metabólitos de resveratrol presentes na urina e no 

plasma. Sulfatos e glucoronídeos são os metabólitos com maior frequência, e a 

quantidade e a natureza dos mesmos podem diferir de uma pessoa a outra. Os 

cinco metabolitos identificados na urina foram: monosulfato de resveratrol, cis-

resveratrol monoglucoronideo, trans-resveratrol monoglucoronideo, 

diidroresveratrol e diidroresveratrol monoglucoronideo (Boocock et al., 2007; 

Cottart et al., 2010; Walle et al., 2004). O composto também é transformado nos 

derivados mono (3-sulfato-resveratrol) e disulfato (3,4’-disulfato–resveratrol e 3,5-

disulfato) após 4 h nas células hepáticas (Lancon et al., 2007). 

Uma revisão recente do metabolismo do resveratrol declarou que nos 

seres humanos, com doses superiores a 250 mg, as formas monossulfato tornam-

se o metabólito dominante no plasma e na urina (Cottart et al., 2014). 
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Pardal et al. (2014) analisaram a absorção e a metabolização do 

resveratrol em larvas de zebrafish (Danio rerio), e observaram que as principais 

vias metabólicas para o resveratrol no peixe são semelhantes às dos mamíferos 

(glicuronidação e sulfatação), sendo o monosulfato de resveratrol, o metabólito 

mais abundante. Os metabólitos encontrados em larvas de zebrafish foram 

detectados após 1 h dos organismos terem sidos expostos ao composto, 

confirmando assim que o resveratrol é rapidamente absorvido e metabolizado. 

Segundo Hoshino et al. (2010), a molécula original de resveratrol é 

degradada 20% após o tempo de incubação in vitro, já os derivados sulfatados 

são mais estáveis.   

O período de meia-vida do composto é de aproximadamente 6,5 -14,9 

h após administração oral e de 7,5-18,8 h após administração intravenosa (Walle 

et al., 2004). Em relação aos metabólitos, o tempo de meia-vida é similar, 

entretanto seus níveis no plasma, quando comparados com o resveratrol, foram 

de três a oito vezes maiores nas 4 h anteriores à eliminação pela urina (Boocock 

et al., 2007). 

A excreção do resveratrol e de seus metabólitos ocorre com auxílio da 

bile e da urina (Vitrac et al., 2003; Wang et al., 2008), e apesar dos esforções 

dedicados na tentativa de obter conhecimentos in vivo sobre absorção, 

metabolismo e distribuição do resveratrol nos diversos tecidos, os estudos 

encontram dificuldades na detecção e quantificação do composto devido à sua 

rápida absorção pelo intestino, limitada estabilidade dos metabólitos, ampla 

distribuição pelos órgãos após a ingestão e rápida eliminação. É necessário 

portanto, estudos mais aprofundados para que as conclusões sobre o impacto na 

saúde proporcionado pelas dietas com elevado teor de resveratrol sejam obtidas 

(Leonard et al., 2003; Bitterman e Chung, 2015). 

 

3.11 Atividades Biológicas do Resveratrol 

 

Vários estudos têm destacado e comprovado os benefícios do 

resveratrol à saúde. A ação antioxidante do composto tem relação com sua 

conformação estrutural, pois os grupamentos hidroxila servem de doadores de 

elétrons, neutralizando e sequestrando os radicais livres, prevenindo a 

peroxidação lipídica (Gülçin, 2010; Leonard et al., 2003; Mokni et al., 2007). 
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Os radicais livres são produzidos de forma contínua pelo organismo 

durante os eventos fisiológicos. Essas moléculas podem provocar danos às 

proteínas, lipídeos e ao material genético. O organismo possui compostos 

antioxidantes que mantém os radicais livres em concentrações subtóxicas, porém, 

alguns fatores exógenos, como a radiação UV, podem potencializar a produção 

dos radicais livres, superando a capacidade antioxidante do organismo, 

ocasionando um estresse oxidativo (Jenkins, 2002; Pytel et al., 2005). Portanto, a 

capacidade antioxidante do resveratrol é um importante mecanismo de prevenção 

ou inibição de processos oxidativos que acometem diversas linhagens celulares 

(Leonard et al., 2003; Sgambato et al., 2001). 

Sabe-se que a oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL) 

aumenta o risco de doenças coronarianas e infarto do miocárdio. O resveratrol, 

além de capturar os radicais livres, previne a oxidação do LDL, atuando como um 

agente cardioprotetor (Mischiatti, 2012). O composto diminui a agregação 

plaquetária e protege o endotélio vascular contra malefícios ocasionados por 

dietas inadequadas (Chaves et al., 2009; Olas et al., 2002). 

Resveratrol apresenta função estrogênica devido a sua semelhança 

com o dietilestilbestrol. O resveratrol apresenta atividade agonística ao estrogênio 

nas concentrações de 10-1000 µmol/kg (Ratna e Simonelli, 2002). 

Devido à alta lipossolubilidade, este composto consegue cruzar a 

barreira hemato-encefálica, atingindo assim o sistema nervoso central (SNC), 

justificando suas ações neuroprotetoras, inibindo ou diminuindo a incidência de 

doenças neurodegenerativas, como as síndromes de Alzheimer e Parkinson, e 

protegendo também o cérebro contra danos causados por processos de isquemia 

cerebral (Sinha et al., 2002; Vasanthi et al., 2012; Wang et al., 2004). O estudo 

feito por Sakata et al. (2010), revelou que o resveratrol induz a heme oxigênase I 

em culturas de células neurais de ratos fornecendo neuroproteção contra radicais 

livres ou danos excitotóxicos. 

Com a ação de inibir as enzimas ciclo-oxigenases (COX-1 e COX-2) que 

estão relacionadas com a produção de moléculas pró-inflamatórias, o resveratrol 

atua como controlador dos processos inflamatórios (Mischiatti, 2012). 

Constam na literatura estudos sobre a atuação do resveratrol na 

inibição das lesões induzidas pelo Herpes (tipos 1 e 2), na inibição do crescimento 

da bactéria Helycobacter pylori, no combate ao HIV-1 e na redução da obesidade 
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(Mahady et al., 2003; Heredia et al., 2000; Naderali, 2009; Olas et al., 2002; 

Docherty et al., 2004). 

O uso do composto por tempo prolongado reduz a glicose do sangue 

em condições de hiperglicemia, porém não afeta os níveis de glicose em animais 

com o nível glicêmico normal (Szkudelska e Szkudelski, 2010). 

Experimentos in vitro e in vivo demonstram a capacidade do resveratrol 

em suprimir o crescimento de várias linhagens de células cancerosas de diversos 

órgãos como mama, crânio, pulmão, ovário, fígado, estômago, próstata, cólon, 

leucemias e linfomas (Freitas et al., 2010; Mukherjee et al., 2010; Sautter, 2003).  

A comprovação do seu poder antitumoral deve-se a alguns 

mecanismos, como a sincronização das células em determinada fase do ciclo 

celular; atividade antioxidante; ativação da apoptose e regulação das três fases 

do processo da carcinogênese, que compreendem o início, a promoção e a 

progressão do tumor (Sgambato et al., 2001; Chang et al., 2015; Wieder et al., 

2001; Pervaiz, 2004). 

Os efeitos anti-proliferativo e pró-apoptótico exercidos pelo resveratrol 

são caracterizados pela diminuição das proteínas do ciclo celular in vitro 

(Aggarwal et al., 2004) e aumento das proteínas da apoptose nos modelos de 

tumor in vivo (Yu et al., 2003). Além de atuar nos mecanismos quimiopreventivos 

descritos acima, o resveratrol também possui potencial quimioterapêutico (Nemen 

e Senna, 2011). 

Segundo Paulo (2011) o resveratrol administrado em doses pequenas, 

associado a quimioterápicos, reduz os efeitos tóxicos dos quimioterápicos sobre 

as células normais melhorando a eficácia do tratamento. 

O resveratrol junto com seus metabólitos formados, acumulados nas 

células epiteliais ao longo do trato gastrointestinal, fornece benefícios à saúde, 

sendo mais bem absorvido pelo corpo humano quando associado a matrizes 

biológicas, como o vinho e outros derivados da uva, do que quando ingerido de 

forma isolada (Ortuño et al., 2010; Walle et al., 2004). 

 

3.12 Toxicidade do Resveratrol 

 

Apesar de estar estabelecido que o resveratrol exerce efeitos benéficos 

em humanos e outros seres vivos, o seu mecanismo de ação não é bem 
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entendido. Em reperfusão hepática isquêmica em ratos, o pré-tratamento com 

baixas doses de resveratrol preservou a defesa antioxidante do fígado. 

Entretanto, quando uma alta dose do composto foi administrada, observou-se 

ação pro-oxidante, agravando assim o dano hepático (Cottart et al., 2008). 

Segundo Mukherjee et al. (2010), em baixas doses o resveratrol tem 

função anti-apoptótica e função cardioprotetora, já em altas dosagens apresenta 

ações pro-apoptóticas, impedindo o desenvolvimento tumoral, mas por outro lado, 

também pode provocar aberrações cromossômicas estruturais e aumentar a 

incidência do infarto do miocárdio. As funções do composto tendem a indicar que 

seus efeitos gerados apresentam dose-dependência. 

Segundo Moreno (2009) o resveratrol exerceu efeito radioprotetor em 

células de tecido conectivo de camundongo quando foram irradiadas com 

radiação gama, nas concentrações entre 2,85 mg L-1 e 5,7 mg L-1. Já o resveratrol 

na concentração de 6,84 mg L-1 promoveu dandos as células NCI-H292 (células 

de pulmão humano), em cultura após 24 h da irradiação (Moreno, 2016).  

Magalhães (2012) concluiu que o resveratrol teve efeito radioprotetor 

em cultura de células de rabdomiossarcoma humano (RD), na concentração de 

3,4 mg L-1 e apresentou efeito citotóxico na concentração de 13,7 mg L-1.  

Crowell et al. (2004), realizaram um estudo em ratos com o objetivo de 

verificar a toxicidade do resveratrol. Os organismos receberam as seguintes 

doses de trans-resveratrol durante 4 semanas: 300, 1000 e 3000 mg/kg/dia. Na 

maior dose administrada efeitos adversos foram observados. Dentre os efeitos 

destacou-se perda de peso, redução do consumo de alimentos, níveis elevados 

de disfunção renal e hepática, além de alterações em parâmetros hematológicos. 

Dos 40 ratos que receberam tal dose, 2 morreram. 

Em outro estudo, com voluntários saudáveis, uma única dose de 

resveratrol foi administrada em 4 concentrações diferentes: 0,5; 1; 2,5 e 5 g. 

Nenhum efeito adverso foi observado nos voluntários (Boocock et al., 2007). 

Segundo Gillespie e Lenz (2012), estudos sugerem que as doses orais 

de até 1 g por dia de resveratrol, em humanos, são bem toleradas. Desconforto 

gastrointestinal e diarréia foram observados com administrações orais do 

composto em doses superiores a 2,5 g por dia. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Substância-teste 

 

O resveratrol (3, 4’, 5- trihidroxi-trans-estilbeno) utilizado nos ensaios 

do presente estudo foi adquirido da empresa Sunrise Chemical Ltd. – China, 

importado e comercializado pela empresa Pharma Nostra, Campinas- SP. O 

resveratrol foi extraído da raíz da planta Polygonum cuspidatum Sieb, e as 

empresas mencionadas acima atestam o composto como sendo a forma isômera 

trans padronizada com um teor de pureza de 99,44%. O composto apresenta a 

fórmula molecular C14H12O3 e massa molar de 228 g mol-1. Possui solubilidade em 

etanol (50 mg mL-1) e em dimetilsulfóxido (DMSO) (16 mg mL-1), porém baixa 

solubilidade em água (3 mg 100 mL-1). Seu ponto de fusão é de 253-255ºC (Amri 

et al., 2012). 

 

4.2 Organismo-teste 

 

Os peixes adultos da espécie Danio rerio (matrizes) são mantidos no 

Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada (LETA), do Instituto Butantan, e no 

Laboratório de Genética Toxicológica (G-TOX), da Universidade de Brasília. Os 

aquários são preenchidos com água deionizada reconstituída, condutividade de 

500 µS, pH 7,0 a 7,5, temperatura de 28 ± 1ºC, e fotoperíodo de 14 h luz/10 h 

escuro (FIG. 6). 
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FIGURA 6 – Aquários de cultivo de Danio rerio, Laboratório de Genética 
Toxicológica – Univerisade de Brasília. Fonte: O Autor, 2017. 
 

Machos e fêmeas adultos são mantidos separados e alimentados três 

vezes ao dia com ração para peixe e artêmias. Os reprodutores entre 4-24 meses 

de idade (ABNT, 2011), são colocados em pequenos aquários, próprios para a 

reprodução, na proporção de dois machos para uma fêmea (FIG. 7). Os aquários 

são mantidos sem a incidência de luz por algumas horas (período noturno). Ao 

amanhecer, ou seja, no início da luz ocorre a desova, e os ovos se depositam no 

fundo dos aquários. Este sistema possibilita somente a passagem dos ovos para 

o fundo dos recipientes e os protege contra o ataque dos reprodutores (ABNT, 

2011). 
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FIGURA 7 – (A) Aquários de reprodução de Danio rerio; (B) Aquário de 
reprodução com uma fêmea e dois machos de Danio rerio. Fonte: O Autor, 2017. 

 

Após a desova, os ovos provenientes do Laboratório de Toxinologia 

Aplicada - Instituto Butantan, foram coletados dos aquários com pipeta de pasteur 

e transferidos para tubos falcon, e transportados para o Laboratório de 

Ecotoxicologia do Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA), do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). Com o auxílio de uma lupa 

binocular, os ovos foram separados em fecundados (ovos translúcidos) e não 

fecundados (coagulados ou fungados) (FIG. 8). 

  

FIGURA 8 – (A) Ovo de Danio rerio fecundado; (B) Ovo de Danio rerio 
coagulado. Fonte: Ikari et al., 2013. 
 
 

A B 

B 

A 
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Os ovos fecundados, provenientes do Laboratório de Toxinologia 

Aplicada - Instituto Butantan (FIG. 9 A e B), foram usados no ensaio de 

ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio rerio (168 h de 

duração), já para obter as larvas, os ovos foram mantidos em incubadora a 

temperatura de 28 ± 1ºC, com fotoperíodo de 12 h de luz.  Após 48 h da desova, 

as larvas eclodidas (FIG. 9 C) foram usadas nos ensaios de ecotoxicidade crônica 

de curta duração e ensaios de sensibilidade. 

Os ovos fecundados, provenientes do Laboratório de Genética 

Toxicológica – Universidade de Brasília, foram usados no ensaio de ecotoxicidade 

aguda no estágio embriolarval do peixe Danio rerio (96 h de duração) e no ensaio 

de biomarcadores enzimáticos de Danio rerio no estágio embriolarval. 

 

 
 

 
 

FIGURA 9 – (A e B) Ovos de Danio rerio recém fertilizados; (C) Larva de Danio 
rerio recém eclodida. Fonte: O Autor, 2017. 

 

O uso de Danio rerio no presente estudo foi autorizado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA/IPEN), sob coordenação do Centro de 

Biotecnologia (CB), do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN/CNEN-SP), sob o parecer Nº 139/14/CEUA-IPEN/SP, e pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan. 

 

 

A B 

C 
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4.3 Análise do resveratrol por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) 

 

Segundo Udenigwe et al. (2008) em presença de luz visível o isômero 

trans é convertido em cis-resveratrol. As soluções de trans-resveratrol 

apresentam estabilidade em ausência de luz (Trela e Waterhouse, 1996). Para 

verificar a estabilidade do resveratrol após 24 h de exposição a luz fluorescente 

foi realizado a análise do composto por meio de HPLC. O ensaio foi realizado no 

Centro de Biotecnologia (CB), do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN/CNEN-SP). 

 Preparou-se uma solução padrão de resveratrol em 0,8% de DMSO e 

água deionizada na concentração de 0,5 mg mL-1, a qual foi mantida sob abrigo 

da luz. As soluções-teste na concentração de 50 e 100 mg L-1 foram preparadas 

como no ensaio 4.4.2, e mantidas sob abrigo da luz, e 250 ml de cada solução-

teste foi mantida em incubadora, com exposição a luz fluorescente por 24 h, nas 

mesmas condições do ensaio 4.4.2. 

A análise do resveratrol presente na solução padrão e nas soluções-

teste (50 e 100 mg L-1) sem exposição e com exposição a luz fluorescente foi 

realizada por meio de HPLC, modelo ÄKTApurifer-GE com o software UNICORN 

Manager 5.11 (FIG. 10). Utilizamos gradiente, coluna de fase reversa C18 (5 µ x 

250 mm x 4,6 mm) proveniente da Thermo Scientific, acoplada a uma pré-coluna 

de mesma composição.  

A fase móvel foi composta por solução de ácido fosfórico pH 3 

(solvente A) e acetonitrila pura (solvente B) sob fluxo de 1 mL min. Após 

ambientação da coluna, que equivale em 25% de acetonitrila, foi realizado um 

gradiente em step, que consistiu em: 0-10 min = 25% solvente B; 10-14 min = 

50% solvente B; 14-18 min = 75% solvente B; 18-25 min = 100% solvente B. O 

volume da amostra injetada foi de 500 µl e a detecção realizada a 306 nm com 

detector UV. 
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FIGURA 10 -  HPLC modelo ÄKTApurifer-GE. Fonte: O Autor, 2017. 
 

4.4 Avaliação da toxicidade do resveratrol 

4.4.1 Ensaio in vitro de citotoxicidade do resveratrol 

 

Para verificar o nível de toxicidade do resveratrol, foi realizado o ensaio 

de citotoxicidade in vitro com base na norma ISO 10993-5 e nas metodologias 

descritas na literatura (Rogero et al., 2003; Moreno, 2009). O ensaio foi realizado 

no Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Química e Meio Ambiente 

(CQMA), do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). 

 Para determinar o índice de citotoxicidade (IC50 - concentração do 

extrato que induz 50% de lise ou morte celular) do resveratrol, o ensaio foi 

realizado pelo método de incorporação do corante vermelho neutro. O corante é 

solúvel em água, atravessa a membrana plasmática celular e se concentra nos 

lisossomos de células vivas.  

Este estudo foi realizado com a linhagem celular NCTC-L929 (CCIAL 

020), células de tecido conectivo de camundongo, distribuída em microplaca de 

96 poços com densidade populacional de 7 x 105, preparadas e cedidas pelo 

Núcleo de Culturas Celulares do Instituto Adolfo Lutz, SP – Brasil. 
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Foi preparada uma solução-estoque de resveratrol, solubilizado em 

DMSO, na concentração de 1.000 mg L-1, que foi diluída em meio de cultura 

celular MEM (Meio mínimo de Eagle) contendo 5% de soro fetal bovino (SFB), na 

proporção de 1/20. Esta solução foi passada em membrana tipo Millipore com 

poros de 0,22 µm de diâmetro.   A partir dessa solução estéril, foram realizadas 

cinco diluições seriadas em MEM com 5% de SFB, obtendo-se as concentrações: 

50; 25; 12,5; 6,25 e 3,12 mg L-1. 

Foram preparados extratos dos controles: i) negativo – 0,1 g/mL MEM 

de HDPE (polietileno de alta densidade) e ii) positivo – látex de borracha natural 

na proporção de 0,1 g/10 mL MEM. Essas soluções ficaram em estufa por 24 h 

em 37 ºC. Os extratos dos controles foram diluídos em série nas concentrações 

de 100%, 50%, 25%, 12,5% e 6,25%.  

Após o descarte do meio de cultura contido na microplaca, foi 

adicionado um volume de 0,2 mL de cada solução do resveratrol e dos controles 

nos poços correspondentes da microplaca. Como controle de células, foi 

adicionado 0,2 mL de MEM com 5% de SFB. 

Realizada a distribuição das soluções, a microplaca foi mantida por 24 

h em estufa a 37ºC e atmosfera úmida com 5% de CO2. Os procedimentos de 

preparo das soluções e de distribuição das mesmas na microplaca constituem a 

fase asséptica do ensaio. Os procedimentos foram realizados em laboratório 

esterilizado por luz UV e a manipulação da microplaca e do material estéril foi 

efetuado na câmara de fluxo laminar. 

Transcorridas 24 h de incubação, as soluções contidas na microplaca 

foram substituídas por 0,2 mL de solução de vermelho neutro em meio MEM (50 

µg mL-1) e a microplaca foi incubada por 3 h, com a finalidade de incorporação do 

corante pelas células vivas. Após este período, a microplaca foi lavada duas 

vezes com a solução salina tamponada com fosfato (PBS) e em seguida com 0,2 

mL de solução de lavagem (cloreto de cálcio 1% em formaldeído 0,5%). 

Para extração do corante vital incorporado pelas células vivas e 

integras foi adicionado em cada poço 0,2 mL de solução de extração: ácido 

acético glacial 0,2% em etanol (1:1). A solução de extração é responsável pela 

lise da membrana celular, liberando o vermelho neutro contido no interior das 

células, portanto, a quantidade de corante liberada torna-se diretamente 
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proporcional ao número de células sobreviventes após o processo de contato 

direto com os solutos. 

A microplaca foi agitada por 10 min e submetida à leitura de densidade 

óptica (DO) em espectrofotômetro leitor tipo ELISA, em 540 nm, com filtro de 

referência de 600 nm (FIG. 11). 

 

FIGURA 11 – Leitura das DO em espectrofotômetro leitor tipo ELISA. Fonte: O 
Autor, 2017. 
 

4.4.2 Ensaio de ecotoxicidade crônica de curta duração com larvas do peixe 

Danio rerio  

 

O ensaio de ecotoxicidade crônica de curta duração com larvas do 

peixe Danio rerio foi realizado com adaptações da norma ABNT-NBR 15499 

(2007), para determinação da concentração letal do resveratrol (CL50 - 

concentração da amostra que causa efeito letal em 50% dos organismos no 

tempo de exposição). Os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Ecotoxicologia do Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA), do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). 

O princípio do ensaio foi expor larvas de Danio rerio recém eclodidas 

(com menos de 24 h) a diferentes concentrações de resveratrol, por um período 

de 168 h e avaliar a letalidade. Um ensaio preliminar foi realizado para determinar 

a faixa de concentração a ser usada. Neste ensaio preliminar, as concentrações 
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de resveratrol foram: 0,5; 1,1; 2,3; 4,8; 10,3; 22; 46,9; 100 mg L-1, além do 

controle com água deionizada reconstituída e controle solvente (DMSO). 

A partir deste teste, os ensaios definitivos foram realizados em 

triplicata. Os organismos ficaram expostos as seguintes concentrações do 

resveratrol: 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 mg L-1, além do controle com água 

deionizada reconstituída e controle solvente (DMSO), sendo quatro réplicas para 

cada concentração, com 10 larvas por réplica, totalizando 40 por concentração 

(FIG. 12). Mantidos sem alimentação, em incubadora na faixa de temperatura de 

25 ± 2ºC e fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro. 

 

 
FIGURA 12 – Ensaio de ecotoxicidade crônica de curta duração com larvas de 
Danio rerio. Fonte: O Autor, 2017. 
 

As soluções-teste, com volume de 250 mL cada, foram preparadas no 

momento da realização do ensaio, a partir da solução-estoque: 100 mg de 

resveratrol em 16 mL de DMSO e 984 mL de água deionizada. Em relação ao 

controle solvente foram utilizadas soluções de DMSO nas concentrações de: 2, 4 

e 8 mg L-1. As soluções-teste foram renovadas diariamente (ensaio semi-estático), 

portanto, foram produzidas diariamente, assim como a solução-estoque, e os 

parâmetros como oxigênio, pH e condutividade de cada solução-teste inicial e 

final foram registrados.  

As larvas foram observadas a cada 24 h durante o ensaio, e a 

letalidade foi avaliada pela ausência do batimento cardíaco por 2 min em lupa 

binocular, com ampliação mínima de 80x (FIG. 13). Ao final de cada ensaio, a 

concentração letal do resveratrol (CL50) foi determinada com base nos resultados 

de letalidade dos organismos. O ensaio é considerado válido se a letalidade dos 

organismos no controle for menor ou igual a 20%. 
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FIGURA 13 – Larva de Danio rerio sem batimento cardíaco. Fonte: OECD, 2013. 

 

4.4.3 Ensaio de sensibilidade com larvas do peixe Danio rerio e obtenção da 

carta- controle 

 

Como solicita a norma ABNT-NBR 15499 (2007), para garantir que a 

sensibilidade dos organismos esteja adequada, e assim conceder maior 

confiabilidade aos ensaios crônicos de curta duração com o resveratrol, faz-se 

necessário a realização de ensaios de sensibilidade mensalmente com uma 

substância de referência. A substância de referência é um agente químico, 

denominado de controle positivo, que atua em testes de toxicidade detectando 

efeitos fora da variação normal, mediante a utilização de uma série de múltiplas 

concentrações. Representam assim, um meio de detectar mudanças do 

organismo-teste e de avaliar a precisão destes testes (Castro, 2008).  

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia do 

Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA), do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). 

Neste trabalho, como substância de referência foi utilizado o cloreto de 

sódio (NaCl) e um ensaio preliminar foi realizado para determinar a faixa de 

concentração a ser usada. As concentrações de NaCl foram: 2; 5; 10 e 15 g L-1. A 

partir do ensaio preliminar os ensaios definitivos foram realizados. 

 As larvas de Danio rerio recém eclodidas (com menos de 24 h) foram 

expostas as seguintes concentrações de NaCl: 2; 3; 4,5; 6,8 e 10,1 g L-1, além do 

controle com água deionizada reconstituída, sendo quatro réplicas para cada 

concentração, com 10 larvas por réplica, totalizando 40 por concentração. Os 
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ensaios de sensibilidade foram conduzidos sob as mesmas condições dos 

ensaios crônicos de curta duração com larvas de Danio rerio (4.4.2).  

As soluções-teste, com volume de 250 mL cada, foram preparadas no 

momento da realização do ensaio, a partir da solução-estoque: 20 mg de NaCl em 

1000 mL de água deionizada. Ao final de cada ensaio, para a construção da 

carta-controle, a concentração letal do NaCl (CL50 - concentração da amostra 

que causa efeito letal em 50% dos organismos no tempo de exposição) foi 

determinada com base nos resultados de letalidade dos organismos.  

A carta-controle consiste em um gráfico com 20 resultados de testes de 

sensibilidade anteriores com a mesma substância testada. É calculado o valor 

médio (x), o desvio padrão (σ) e o coeficiente de variação (CV) das CL50 obtidas. 

Se não houver 20 resultados, deve-se calcular a média provisória de cinco. O 

resultado pode apresentar variação do desvio padrão de até ±2 σ. Caso extrapole 

esses valores, é indício de que pode haver alta sensibilidade dos organismos, ou 

de algum procedimento inadequado durante a realização do ensaio.  

 

4.4.4 Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio 

rerio (96 h de duração) 

 

O ensaio de ecotoxicidade para avaliação de efeito agudo no 

desenvolvimento embriolarval do peixe Danio rerio foi realizado baseado no 

protocolo da OECD nº 236 (Guideline on Fish Embryo Acute Toxicity Test -FET) 

(2013). O ensaio foi realizado no Laboratório de Genética Toxicológica (G-Tox), 

da Universidade de Brasília (UNB) sob coordenação do Prof. Dr. Cesar Koppe 

Grisolia e do Dr. Rhaul de Oliveira. 

O princípio do ensaio foi expor embriões de Danio rerio recém 

fertilizados a diferentes concentrações de resveratrol, por um período de 96 h e 

avaliar a letalidade. Os organismos ficaram expostos as seguintes concentrações 

do resveratrol: 0,5; 1,1; 2,3; 4,8; 10,3; 22; 46,9; 100 mg L-1, além do controle 

negativo (água deionizada reconstituída) e controle solvente (DMSO), sendo três 

réplicas para cada concentração.  

Microplacas de 24 poços foram usadas, e em cada poço foi exposto um 

embrião com 2 mL de solução-teste, sendo que 20 poços continham as soluções-

teste e 4 poços continham o controle negativo. Em relação ao controle solvente, 
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20 poços continham o controle solvente e 4 poços o controle negativo. Já no 

controle negativo, os 24 poços continham apenas o controle negativo (FIG. 14). 

As microplacas foram mantidas em incubadora, na faixa de temperatura de 26 ± 

1ºC e fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro (FIG. 15). 

 

 

 

 

FIGURA 14 – Microplacas de 24 poços. (A) Microplaca com resveratrol (solução-
teste); (B) Microplaca com Controle Negativo; (C) Microplaca com Controle 
Solvente.  R = Resveratrol; Cn = Controle Negativo; Cs = Controle Solvente.  
 

 

FIGURA 15– Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval de Danio 
rerio (96 h de duração). Fonte: O Autor, 2017. 

 

As soluções-teste foram preparadas no momento da realização do 

ensaio, a partir da solução-estoque: 100 mg de resveratrol em 100 µL de DMSO e 

999,9 mL de água deionizada. As soluções foram renovadas após 48 h do início 

do ensaio (ensaio semi-estático). No controle solvente foi adicionado 15 µL de 

DMSO em 999,98 mL, a maior concentração de solvente usada no teste. 

A B C 
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A cada 24 h os organismos foram observados com o auxílio de um 

microscópio invertido. Na fase embrionária foram observados os seguintes 

parâmetros: coagulação de ovos fertilizados, batimentos cardíacos, pigmentação 

dos olhos e do corpo, formação de somitos, desprendimento da cauda, eclosão e 

letalidade. Após a eclosão, os parâmetros avaliados nas larvas foram: batimentos 

cardíacos, edemas, coluna vertebral torta e letalidade.  

Ao final do ensaio, a concentração letal do resveratrol (CL50 - 

concentração da amostra que causa efeito letal em 50% dos organismos no 

tempo de exposição) foi determinada com base nos resultados de letalidade dos 

organismos. O resultado do ensaio é válido se a sobrevivência dos organismos no 

controle for maior ou igual a 90%.  

 

4.4.5 Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio 

rerio (168 h de duração) 

 

O ensaio de ecotoxicidade para avaliação de efeito agudo no 

desenvolvimento embriolarval do peixe Danio rerio foi realizado baseado no 

protocolo da OECD nº 236 (Guideline on Fish Embryo Acute Toxicity Test -FET) 

(2013). Os experimentos foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia do 

Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA), do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). 

O princípio do ensaio foi expor embriões de Danio rerio recém 

fertilizados a diferentes concentrações de resveratrol, por um período de 168 h e 

avaliar a letalidade. Os organismos ficaram expostos as seguintes concentrações 

do resveratrol: 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 mg L-1, assim como no controle 

negativo (água deionizada reconstituída) e controle solvente (DMSO), sendo três 

réplicas para cada concentração.  

As soluções-teste foram preparadas no momento da realização do 

ensaio, a partir da solução-estoque: 100 mg de resveratrol em 16 mL de DMSO e 

984 mL de água deionizada. As soluções-teste foram renovadas diariamente 

(ensaio semi-estático), portanto, foram produzidas diariamente, assim como a 

solução-estoque. No controle solvente foi adicionado 8 mL de DMSO em 992 mL 

de água deionizada reconstituída, a maior concentração de solvente usada no 

teste. A distribuição dos embriões nas microplacas, assim como a faixa de 
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temperatura e fotoperíodo que as microplacas foram mantidas foi semelhante ao 

ensaio 4.4.4. 

A cada 24 h os organismos foram observados com o auxílio de um 

microscópio invertido. Na fase embrionária foram observados os seguintes 

parâmetros: coagulação de ovos fertilizados, batimentos cardíacos, pigmentação 

dos olhos e do corpo, formação de somitos, desprendimento da cauda e 

letalidade. Após a eclosão, os parâmetros avaliados nas larvas foram: batimentos 

cardíacos, edemas, coluna vertebral torta e letalidade.   

Ao final do ensaio, a concentração letal do resveratrol (CL50 - 

concentração da amostra que causa efeito letal em 50% dos organismos no 

tempo de exposição) foi determinada com base nos resultados de letalidade dos 

organismos. O resultado do ensaio é válido se a sobrevivência dos organismos no 

controle for maior ou igual a 90%.  

 

4.4.6 Ensaio de biomarcadores enzimáticos de Danio rerio no estágio 

embriolarval 

 

O ensaio de biomarcadores enzimáticos foi realizado no Laboratório de 

Genética Toxicológica (G-Tox), da Universidade de Brasília (UNB) sob 

coordenação do Prof. Dr. Cesar Koppe Grisolia e do Dr. Rhaul de Oliveira. 

 Embriões de Danio rerio recém fertilizados foram expostos a diferentes 

concentrações de resveratrol, por um período de 96 h. Os organismos ficaram 

expostos as seguintes concentrações do composto: 0,5; 1,1; 2,3 e 4,8 mg L-1, 

além do controle negativo (água deionizada reconstituída) e controle solvente 

(DMSO) (FIG. 16), na faixa de temperatura de 26 ± 1ºC e fotoperíodo de 12 h 

luz/12 h escuro. 

 

FIGURA 16 – Exposição dos embriões de Danio rerio recém fertilizados a 
diferentes concentrações de resveratrol e controles. Fonte: O Autor, 2017. 
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Foram utilizados 250 embriões por concentração, as soluções-teste, 

com volume de 500 mL cada, foram preparadas no momento da realização do 

ensaio, a partir da solução-estoque: 100 mg de resveratrol em 100 µL de DMSO e 

999,9 mL de água deionizada. Todas as soluções-teste apresentaram a mesma 

concentração de solvente DMSO. As soluções foram renovadas após 48 h do 

início do ensaio (ensaio semi-estático). O controle solvente foi preparado com 2,4 

µL de DMSO em 500 mL de água deionizada reconstituída, a maior concentração 

de solvente usada no teste. 

Após 96 h de exposição ao resveratrol, larvas foram transferidas para 

tubos eppendorf. Ao total 60 tubos, contendo 0,5 mL de solução tampão fosfato 

(pH 7,4) e 15 larvas cada, foram mantidos no congelador (-20 ºC). No dia do 

ensaio para análise da atividade das enzimas lactato desidrogenase (LDH) e 

colinesterase (ChE), as amostras foram descongeladas, homogeneizadas em 

sonicador e centrifugadas durante 20 min, a 10.000 rpm a 4 ºC, para separar o 

sobrenadante a ser utilizado nos ensaios (FIG. 17). 
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FIGURA 17 – (A) Tubo eppendorf contendo 0,5 mL de solução tampão fosfato e 
15 larvas; (B) Sonicador; (C) Centrífuga; (D) Tubo eppendorf com o 
sobrenadante separado. Fonte: O Autor, 2017. 

 

Foram determinadas as concentrações de proteínas (mg mL-1) nos 

sobrenadantes de cada amostra, em quadruplicata, pelo método de Bradford 

(1976), usando γ-globulina bovina como padrão e leitura em 595 nm. 

Os sobrenadantes das amostras foram colocados em microplacas de 

96 poços, e as atividades enzimáticas foram medidas espectrofotometricamente 

(FIG. 18) em quadruplicata, sendo os resultados expressos em nmol.min-1.mg-1 de 

proteína total.  

 

A 

D 

B 
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FIGURA 18 – Espectrofotômetro. Fonte: O Autor, 2017. 
 

4.4.6.1 Lactato desidrogenase (LDH) 

 

O procedimento de análise da atividade da lactato desidrogenase foi de 

acordo com a metodologia descrita por Vassault (1983) com modificações de 

Diamantino et al. (2001), usando como substrato o piruvato.  

As atividades foram determinadas usando 20 µL da amostra e 250 µL 

de NADH (0,24 mM) e 40 µL de piruvato (10 mM) em solução de Tris-NaCl (0,1 M, 

pH 7.2), medidas em 340 nm, a cada 40 s, durante 5 min.  

 

4.4.6.2 Colinesterase (ChE) 

 

A atividade da colinesterase foi determinada usando acetiltiocolina 

como substrato, de acordo com método descrito por Ellman et al. (1961) e 

adaptado por Guilhermino et al. (1996). As atividades foram analisadas usando 10 

µL da amostra e 250 µL da solução de reação, contendo acetiltiocolina (75 mM) e 

ácido 5,5- ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) (10 mM) em solução tampão (0,1 M, pH 

7.2), medidas em 416 nm, a cada 40 s, durante 5 min. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise do resveratrol por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) 

 

O cromatograma da solução padrão de resveratrol na concentração de 

0,5 mg mL-1 está representado na FIG. 19. O tempo de retenção foi de 

aproximadamente 15 min, e conforme as características dadas pelo fornecedor do 

resveratrol utilizado no presente estudo (4.1), o composto está puro e há apenas 

o isômero trans-resveratrol. 

 

 

FIGURA 19 – Cromatograma da solução padrão de resveratrol na concentração 
de 0,5 mg mL-1. 
 

Os cromatogramas das soluções-teste de resveratrol, na concentração 

de 50 e 100 mg L-1, sem exposição e com exposição a luz fluorescente por 24 h 

estão representados nas FIG. 20, 21, 22 e 23. O tempo de retenção sem 

exposição e com exposição a luz fluorescente foi a mesma, aproximadamente 15 
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min. Após 24 h de exposição a luz fluorescente podemos observar que o 

resveratrol se manteve estável. Por esse método não observamos a degradação 

do resveratrol e nem a conversão da forma trans para cis-resveratrol após 24 h de 

exposição a luz fluorescente. 

 

 

 

FIGURA 20 - Cromatograma do resveratrol na concentração de 50 mg L-1 sem 
exposição a luz fluorescente. 
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FIGURA 21 - Cromatograma do resveratrol na concentração de 50 mg L-1 com 
exposição a luz fluorescente por 24 h. 
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FIGURA 22 - Cromatograma do resveratrol na concentração de 100 mg L-1 sem 
exposição a luz fluorescente. 
 



61 

 

 

FIGURA 23 - Cromatograma do resveratrol na concentração de 100 mg L-1 com 
exposição a luz fluorescente por 24 h. 
 
 
5.2 Ensaio in vitro de citotoxicidade do resveratrol 

 

Neste ensaio in vitro de citotoxicidade do resveratrol, a partir da DO 

obtida de cada poço da microplaca, foram calculados os valores médio das DO e 

seus respectivos desvios padrão, cujos valores representam os efeitos celulares 

promovidos durante o período de contato direto do resveratrol e dos extratos dos 

controles negativo e positivo com a cultura celular. 

 O cálculo da porcentagem de viabilidade celular foi realizado em 

relação ao controle de células do ensaio, que representam 100% de viabilidade, 

utilizando a equação: 

% Viabilidade Celular = (DOSL x 100) / DOCC 
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 Onde, DOSL representa o valor médio das DO de cada concentração 

de resveratrol e dos extratos dos controles negativo e positivo e DOCC, o valor 

médio das DO do controle de células.  

Na TAB. 1 estão apresentados os valores da % viabilidade celular 

obtidas no ensaio de citotoxicidade do resveratrol. 

 

TABELA 1 – Porcentagens de viabilidade celular dos extratos dos controles 
negativo e positivo e do resveratrol.  
 

Concentração 
Extrato (%) 

 
Viabilidade celular (%) 

 

Controle 
Negativo 

Controle 
Positivo 

Resveratrol 

100 86±14 30±10 32±13 

50 91±20 85±11 81±10 

25 95±18 95±13 80±11 

12,5 96±13 90±16 80±6 

6,25 91±15 109±2 80±3 

 

Para a estimativa do índice de citotoxicidade (IC50) os dados da TAB. 1 

foram projetados em gráfico com a viabilidade celular (%) em função das 

concentrações dos extratos dos controles negativo e positivo, e do resveratrol 

(%). A FIG. 24 apresenta as curvas de viabilidade celular obtidas no ensaio de 

citotoxicidade do resveratrol pelo método de incorporação do vermelho neutro. 
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FIGURA 24 – Curvas de viabilidade celular obtidas no ensaio in vitro de 
citotoxicidade do resveratrol pelo método de incorporação do vermelho neutro. 

 

Os controles são utilizados para a verificação da eficácia do ensaio. A 

amostra cuja curva de viabilidade celular se projeta acima da linha do IC50 é 

considerado não citotóxica, como observado no controle negativo. Já a amostra 

que apresenta uma curva de viabilidade celular abaixo ou que cruze a linha do 

IC50 é considerada citotóxica, como observado no controle positivo. 

O IC50 (índice de citotoxicidade – a concentração da amostra que induz 

50% de lise ou morte celular) é estimado na intersecção entre a curva de 

viabilidade celular e a linha de 50% de viabilidade no gráfico. O controle positivo 

apresentou IC50 de 78%, portanto, o extrato do controle positivo nesta 

concentração provocou morte em 50% da população celular do ensaio. 

A curva de viabilidade celular do resveratrol demonstrou um perfil igual 

ao do controle positivo, sendo obtido um IC50 cerca de 78%, valor que 

corresponde à concentração de 39 mg L-1, ou seja, o resveratrol na concentração 

de 39 mg L-1 causou a morte de 50% da população celular do ensaio. 

Este ensaio proporcionou a estimativa de uma faixa de concentração 

do resveratrol ao estudo da determinação da ecotoxicidade do composto no 

estágio embriolarval de peixes da espécie Danio rerio. 
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5.3 Ensaio de ecotoxicidade crônica de curta duração com larvas do peixe 

Danio rerio 

 

O percentual de letalidade para cada ensaio está apresentado na TAB. 

2. 

 

TABELA 2 – Percentual de letalidade obtido nos ensaios de ecotoxicidade 
crônica de curta duração do resveratrol em larvas do peixe Danio rerio após 168 h 
de exposição. 
 

Concentração 

Resveratrol (mg L -1) 

Letalidade (%) 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

Controle Solvente 0 0 0 

0 2,5 0 0 

3,12 0 2,5 0 

6,25 2,5 5 0 

12,5 2,5 0 2,5 

25 2,5 0 2,5 

50 35 50 40 

100 100 100 100 

 

A FIG. 25 apresenta o gráfico da taxa de letalidade (%) das larvas do 

peixe Danio rerio em relação à concentração de resveratrol (mg L-1). O resultado 

da mortalidade das larvas nos controles foi inferior a 20% como requerido para 

validade do ensaio. 
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FIGURA 25 - Taxa de letalidade das larvas do peixe Danio rerio em função das 
concentrações do resveratrol após 168 h de exposição. “0*” refere-se ao controle 
solvente. 
 

Estes ensaios avaliaram a CL50/168h, concentração que causa efeito 

letal em 50% dos organismos após 168 h de exposição ao resveratrol. 

Os valores das CL50 e os intervalos de confiança dos ensaios de 

ecotoxicidade crônica de curta duração do resveratrol em larvas do peixe Danio 

rerio foram obtidos pelo programa estatístico Trimmed Spearman-Karber. Na 

TAB. 3 são apresentados os valores das CL50, os intervalos de confiança, a 

média, o desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação (CV). 

 

TABELA 3 - Valores das CL50, intervalos de confiança, média, desvio padrão e 
coeficiente de variação para os ensaios de ecotoxicidade crônica de curta 
duração do resveratrol em larvas do peixe Danio rerio. 
 

Ensaio CL50 (mg L-1) 
Intervalo de confiança 

(mg L-1) 

1 52,67 (46,70 – 59,39) 

2 49,68 (44,29 – 55,72) 

3 51,76 (46,01 – 58,23) 

Média 51,37  

Desvio padrão 1,53  

Coeficiente de variação 

(%) 
0,03  
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O valor médio da CL50/168h do resveratrol obtido nos ensaios de 

ecotoxicidade crônica de curta duração realizados com larvas do peixe Danio rerio 

foi de 51,37 mg L-1.   

Nas concentrações de 50 e 100 mg L-1 foram observadas deformidades 

nos organismos e com o passar das horas a letalidade foi verificada. As 

deformidades constatadas foram: edema do pericárdio, edema do saco vitelínico 

e coluna vertebral torta (FIG. 26). Tais deformidades foram observadas por 

diversos autores que estudaram a toxicidade de fámacos e metais pesados: 

Akande et al. (2010); Asharani et al. (2008); Li et al. (2017); Oliveira et al. (2009); 

Oliveira et al. (2017); Tesolin et al. (2014); Tokunaga et al. (2016); Watson et al. 

(2014); Yin et al. (2014) e Zhang et al. (2015). Devido a falta de dados sobre a 

toxicidade do resveratrol em Danio rerio utilizou-se os estudos acima. 

 

 

 

 
                     
FIGURA 26 – Deformidades nas larvas de Danio rerio após exposição ao 
resveratrol no período de 144 h: (A e B) Controle; (D e E) Larvas na 
concentração de 50 mg L-1 com edema do pericárdio e do saco vitelínico (setas 
pretas); (C) Larva na concentração de 50 mg L-1 com edema do pericárdio, do 
saco vitelínico e coluna vertebral torta (setas pretas). Fonte: O Autor, 2017. 
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O edema tem sido uma das malformações mais observadas em 

ensaios de toxicidade com Danio rerio (Tesolin et al., 2014). O edema é um 

acúmulo anormal de líquido no tecido e pode ocorrer em órgãos específicos ou 

em qualquer parte do corpo (Huang et al., 2014). O aparecimento do edema 

pericárdico deve-se à disfunção cardíaca, funcionando como indicador de 

disfunção osmótica ou metabólica, frequentemente associada a extravasamento 

dos vasos endoteliais (Dejana et al., 2009; Hallare et al., 2005; Ali et al., 2014) ou 

deve-se a uma disfunção renal, pois o sistema de regulação depende do 

envolvimento renal. Os rins atuam no balanço de água, e levam ao sistema 

nervoso central informações sobre o volume extracelular através das aferências 

nervosas (Coelho, 2004).  

As deformações da coluna vertebral podem ser associadas à depleção 

ou desregulação de íons como cálcio e fósforo, ou com redução da miosina, 

ambos necessários para o desenvolvimento normal do organismo (Cheng et al., 

2000). 

As larvas com deformidades apresentaram menor atividade nadante 

comparado com as larvas do controle. No estudo de Suvarchala e Philip (2016) 

com o 3,5,6-Tricloro-2-piridinol (TCP), as larvas de Danio rerio apresentaram as 

mesmas deformidades observadas no nosso trabalho, assim como o 

comportamento de natação alterado. Esses mesmos efeitos foram observados 

por Lutte (2015) que estudou o metabolismo de adenosina em um modelo de 

síndrome alcoólica fetal em Danio rerio. 

 Na concentração de 100 mg L-1, a letalidade máxima foi obtida em 

apenas 48 h. Em relação aos parâmetros medidos (oxigênio, pH e condutividade) 

de cada solução-teste não houve grande alteração de valores. Foi possível 

observar que os valores finais de oxigênio foram menores que os valores iniciais 

devido ao seu consumo pelos organismos, porém, os valores estavam dentro do 

recomendado pela norma. 
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5.4 Ensaio de sensibilidade com larvas de Danio rerio e obtenção da carta 

controle 

 

O percentual de letalidade para cada ensaio está apresentado na TAB. 

4. 

 

TABELA 4 – Percentual de letalidade obtido nos ensaios de sensibilidade das 
larvas do peixe Danio rerio após 168 h de exposição ao NaCl. 
 

Concentração 

NaCl (g L -1) 

Letalidade (%) 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

0 0 5 0 

2 0 20 0 

3 0 20 2,5 

4,5 22,5 32,5 25 

6,8 70 100 80 

10,1 100 100 100 

 

A FIG. 27 apresenta a taxa de letalidade (%) das larvas do peixe Danio 

rerio nos ensaios de sensibilidade ao NaCl (g L-1). 

 

 

FIGURA 27 - Taxa de letalidade das larvas do peixe Danio rerio em função das 
concentrações do NaCl após 168 h de exposição. 
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Estes ensaios avaliaram a CL50/168h, concentração que causa efeito 

letal em 50% dos organismos após 168 h de exposição ao NaCl. 

Os valores das CL50 e dos intervalos de confiança dos ensaios de 

sensibilidade realizados neste trabalho foram obtidos pelo programa estatístico 

Trimmed Spearman-Karber. Na TAB. 5 são apresentados os valores das CL50, os 

intervalos de confiança, a média, o desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação 

(CV). 

 

TABELA 5 - Valores das CL50, intervalos de confiança, média, desvio padrão e 
coeficiente de variação dos ensaios de sensibilidade das larvas do peixe Danio 
rerio. 
 

Ensaio CL50 (g L-1) 
Intervalo de confiança 

(g L-1) 

1 5,1 (4,8 – 5,5) 

2 4,8 (4,3 – 5,4) 

3 5,3 (4,9 – 5,8) 

Média 5,06  

Desvio padrão 0,25  

Coeficiente de variação 

(%) 
4,96  

 

O valor médio da CL50/168h do NaCl obtido nos ensaios de 

sensibilidade realizados com larvas do peixe Danio rerio foi de 5,06 g L-1. Este 

resultado está abaixo do valor encontrado na literatura para ensaio de 

sensibilidade em adultos de Danio rerio, onde a CL50 foi de 7,91 g L-1 (Castro, 

2008). De acordo com Bertoletti (2009) a fase larval do organismo é mais sensível 

do que a fase embrionária e juvenil, o que corrobora com nossos resultados. 

 Em todas as concentrações foram observadas deformidades nos 

organismos e com o passar do tempo a letalidade foi observada. As deformidades 

constatadas foram: edema do pericárdio, edema do saco vitelínico e coluna 

vertebral torta.  Na concentração de 10,1 g L-1, a letalidade máxima foi obtida em 

apenas 48 h, sendo que os organismos desidratam e se desfazem.  
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As larvas também apresentaram comportamento diferenciado com o 

passar do tempo, comparado com as larvas do controle, pois quanto maior a 

concentração de NaCl, menor a atividade nadante dos organismos. 

Em relação aos parâmetros medidos (oxigênio, pH e condutividade) de 

cada solução-teste não houve grande alteração de valores. Foi possível observar 

que os valores finais de oxigênio foram menores que os valores iniciais devido ao 

seu consumo pelos organismos, porém, os valores estavam dentro do 

recomendado pela norma. 

Os valores obtidos nos ensaios de sensibilidade mostraram que os 

organismos estavam apropriados para os ensaios de ecotoxicidade crônica de 

curta duração. 
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5.5 Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio 

rerio (96 h de duração) 

 

A FIG. 28 apresenta a proporção de: ovos coagulados e embriões que 

morreram durante o ensaio (barras pretas), embriões que permaneceram vivos 

(barras cinzas claras), larvas vivas (barras cinzas) e larvas mortas (barras 

marrons) em relação a concentração de resveratrol. 

 

  

  

Concentração de Resveratrol (mg L-1) 

 

FIGURA 28 – Visão geral dos efeitos do resveratrol sobre embriões e larvas de 
Danio rerio durante 96 h de exposição. “0*” refere-se ao controle solvente. 

 

O percentual de letalidade do ensaio de ecotoxicidade aguda do 

resveratrol em Danio rerio no estágio embriolarval está apresentado na TAB. 6.  
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TABELA 6 – Percentual de letalidade obtido no ensaio de ecotoxicidade aguda do 
resveratrol no estágio embriolarval do peixe Danio rerio após 96 h de exposição. 
 

Concentração 

Resveratrol (mg L -1) 
Letalidade (%) 

Controle Solvente 6 

0 4 

0,5 10 

1,1 5 

2,3 8 

4,8 8 

10,3 8 

22 5 

46,9 16 

100 70 

 

A FIG. 29 apresenta a curva de letalidade (%) do peixe Danio rerio no 

estágio embriolarval no ensaio de ecotoxicidade aguda do resveratrol (mg L-1). O 

resultado da mortalidade dos organismos nos controles foi inferior a 10% como 

requerido para validade do ensaio. 

 

FIGURA 29 - Curva de letalidade do peixe Danio rerio no estágio embriolarval 
em função das concentrações do resveratrol após 96 h de exposição. “0*” 
refere-se ao controle solvente. 
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Este ensaio avaliou a CL50/96h, concentração que causa efeito letal 

em 50% dos organismos após 96 h de exposição ao resveratrol. 

O valor da CL50 e do intervalo de confiança do ensaio de 

ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio rerio foi obtido pelo 

programa estatístico Trimmed Spearman-Karber. Na TAB. 7 é apresentado o 

valor da CL50 e o intervalo de confiança. 

 

TABELA 7 - Valor da CL50 e intervalo de confiança para o ensaio de 
ecotoxicidade aguda do resveratrol no peixe Danio rerio no estágio embriolarval. 
 

Ensaio CL50 (mg L-1) 
Intervalo de confiança 

 (mg L-1) 

1 75,33 (70 – 84,6) 

 

A CL50/96h (75,33 mg L-1) obtida neste ensaio de ecotoxicidade aguda 

no estágio embriolarval do peixe Danio rerio é maior que a CL50 (51,37 mg L-1) 

obtida no ensaio de ecotoxicidade crônica de curta duração com as larvas do 

peixe Danio rerio (5.3). 

A diferença da sensibilidade dos organismos pode ser explicada pelo 

fato de que os embriões quando foram expostos ao resveratrol, no ensaio de 

ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval, estavam dentro do ovo, o qual 

forneceu uma proteção, uma barreira contra a entrada do composto (FIG. 30). 

 

FIGURA 30 – Embrião exposto ao resveratrol na concentração de 100 mg L-1, 
com a presença do resveratrol no córion, no período de 96 h. Fonte: O Autor, 
2017. 
 

 Porém, como a alta letalidade dos organismos (70%) na concentração 

de 100 mg L-1 foi verificada neste ensaio, e no estudo de Vallverdú-Queralt et al. 

(2015), o resveratrol foi encontrado em embriões de Danio rerio que foram 
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expostos ao extrato de vinho tinto, pode-se inferir que o resveratrol atravessou o 

córion do ovo e causou efeitos nos embriões. Já as larvas recém eclodidas não 

apresentam nenhuma estrutura que impeça, ou diminua a exposição ao 

resveratrol quando foram mantidas em contato ao composto, no ensaio de 

ecotoxicidade crônica de curta duração. 

A eclosão tem sido largamente usada como um parâmetro no estágio 

embriolarval de peixes. O percentual da taxa de eclosão de Danio rerio observado 

durante o ensaio de ecotoxicidade aguda está apresentado na TAB. 8. 

 

TABELA 8 - Percentual de taxa de eclosão de larvas de Danio rerio em 48, 72 e 
96 h. 
 

Resveratrol  

(mg L-1) 

Eclosão (%) 

48 h 72 h 96 h 

Controle Solvente 37 100 100 

0 32 97 100 

0,5 63 98 100 

1,1 73 100 100 

2,3 50 100 100 

4,8 35 100 100 

10,3 45 98 100 

22 28 98 100 

46,9 18 84 97 

100 7 36 76 

 

 

A FIG. 31 apresenta a taxa de eclosão das larvas de Danio rerio 

durante a exposição ao resveratrol (mg L-1) em 48, 72 e 96 h. 
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FIGURA 31 – Taxa de eclosão de larvas de Danio rerio durante a exposição ao 
resveratrol (mg L-1) em 48, 72 e 96 h. “0*” refere-se ao controle solvente. 
 

Como demostrado na TAB. 8 e no gráfico da FIG. 31, a exposição ao 

resveratrol em baixas concentrações (0,5; 1,1 e 2,3 mg L-1) aumentou a taxa de 

eclosão comparada com o grupo controle, no período de 48 h. Já nas 

concentrações de 46,9 e 100 mg L-1, a taxa de eclosão foi baixa no período de 48 

h. O atraso na eclosão também foi observado, entre 72 e 96 h, nos embriões 

expostos a 100 mg L-1 de resveratrol.  

Sabe-se que sinais físicos e químicos detectados pelo embrião ativam 

a produção da enzima relacionada a eclosão (corionase), que degrada a camada 

interna do córion e permite movimentos que proporcionam o evento da eclosão 

(Fuiman, 2002). Diferentes mecanismos tóxicos podem justificar o atraso na 

eclosão ou a falha, como a indução da função anormal da enzima corionase e/ou 

a incapacidade das larvas emergentes para quebrar a casca dos ovos (Hallare et 

al., 2005; Jezierska et al., 2009).  

Segundo Jezierska et al. (2009) os metais pesados podem inibir ou 

acelerar o processo de eclosão dos peixes. Dave e Xiu (1991) relataram o atraso 

da eclosão de embriões de Danio rerio expostos ao cobre e ao níquel. Os autores 

mencionados acima sugerem que o cobre pode inativar a enzima corionase e 

causar distúrbios osmóticos que também podem afetar os movimentos 

musculares necessários para quebrar o ovo. O atraso da eclosão de Danio rerio 
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também foi verificado no estudo de Zhou et al. (2009); Bai et al. (2010); Muller et 

al. (2015) e Oliveira et al. (2009). Entretando, a eclosão prematura foi observada 

nos estudos de Jesus et al. (2013) e de Oliveira et al. (2013), onde houve 

aumento da taxa de eclosão de Danio rerio expostos ao antisséptico clorexidina e 

ao antibiótico amoxicilina. 

Apesar de não terem sido observadas consequências da eclosão 

prematura de Danio rerio durante o período de exposição ao resveratrol (0,5; 1,1 

e 2,3 mg L-1), os efeitos subsequentes no desenvolvimento não devem ser 

excluídos. 

Na FIG. 32 pode-se observar um embrião morto no período de 96 h, e 

uma larva que eclodiu no período de 96 h, porém logo após a eclosão não 

sobreviveu. Ambos os organismos foram expostos ao resveratrol na concentração 

de 100 mg L-1. 

 

  

FIGURA 32 – (A) Embrião de Danio rerio morto no período de 96 h; (B) Larva de 
Danio rerio morta no período de 96 h após a eclosão. Fonte:O Autor, 2017. 

 

Deformidades foram observadas nos organismos expostos a 46,9 e 

100 mg L-1 e com o passar das horas a letalidade foi verificada. As deformidades 

constatadas foram: edema do pericárdio, edema do saco vitelínico e coluna 

vertebral torta (FIG. 33).  

 

A B 
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FIGURA 33 – (A) Controle larva de Danio rerio no período de 96 h; (B) Larva de 
Danio rerio na concentração de 46,9 mg L-1 com edema do pericárdio e do saco 
vitelínico (setas pretas), no período de 96 h. Fonte: O Autor, 2017. 
 

5.6 Ensaio de ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio 

rerio (168 h de duração) 

 

O percentual de letalidade do ensaio de ecotoxicidade aguda do 

resveratrol em Danio rerio no estágio embriolarval está apresentado na TAB. 9.  

 

TABELA 9 – Percentual de letalidade obtido no ensaio de ecotoxicidade aguda do 
resveratrol no estágio embriolarval do peixe Danio rerio após 168 h de exposição. 

 

Concentração 

Resveratrol (mg L -1) 
Letalidade (%) 

Controle Solvente 6 

0 7 

3,12 20 

6,25 25 

12,5 22 

25 18 

50 37 

100 100 

 

A FIG. 34 apresenta a curva de letalidade (%) do peixe Danio rerio no 

estágio embriolarval no ensaio de ecotoxicidade aguda do resveratrol (mg L-1). O 

resultado da mortalidade dos organismos nos controles foi inferior a 10% como 

requerido para validade do ensaio. 

B A 
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FIGURA 34 - Curva de letalidade do peixe Danio rerio no estágio embriolarval em 
função das concentrações do resveratrol após 168 h de exposição. “0*” refere-se 
ao controle solvente. 

 

Este ensaio avaliou a CL50/168h, concentração que causa efeito letal 

em 50% dos organismos após 168 h de exposição ao resveratrol. 

O valor da CL50 e do intervalo de confiança do ensaio de 

ecotoxicidade aguda no estágio embriolarval do peixe Danio rerio foi obtido pelo 

programa estatístico Trimmed Spearman-Karber. Na TAB. 10 é apresentado o 

valor da CL50 e o intervalo de confiança. 

 

TABELA 10 - Valor da CL50 e intervalo de confiança para o ensaio de 
ecotoxicidade aguda do resveratrol no peixe Danio rerio no estágio embriolarval. 

 

Ensaio CL50 (mg L-1) 
Intervalo de confiança  

(mg L-1) 

1 50,87 (39,22 – 65,97) 

 

A CL50/168h (50,87 mg L-1) obtida neste ensaio é menor que a 

CL50/96h (75,33 mg L-1) obtida no ensaio anterior (5.5). A diferença dos 

resultados pode ser devido ao tempo de exposição ao resveratrol. No ensaio 

anterior, os embriões foram expostos ao resveratrol por 96 h e neste ensaio foram 

expostos ao composto por 168 h. Pode-se inferir que quanto maior o tempo de 
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exposição ao resveratrol maior a taxa de letalidade dos organismos, o que 

justifica os nossos resultados. 

Em 24 h do ensaio, os embriões no controle e nas concentrações de 

resveratrol (3,12 a 100 mg L-1) apresentaram desenvolvimento normal como 

descrito por Kimmel et al. (1995). Embriões apresentaram cabeça, o corpo e a 

cauda bem desenvolvidos, além dos batimentos cardíacos, pigmentação dos 

olhos e do corpo, formação de somitos e desprendimento da cauda (FIG. 35). 

 

 

FIGURA 35 – Controle embrião de Danio rerio no período de 24 h com 
desenvolvimento normal. Fonte: O Autor, 2017. 
 

 

Após 48 h, na concentração de 100 mg L-1 de resveratrol, observamos 

em alguns embriões a falta de pigmentação dos olhos e do corpo (FIG. 36) e 

batimento cardíaco lento. 

 

 

 

 

Córion 

Somitos 

Cauda 

Olhos Saco vitelínico 
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FIGURA 36 - (A) Controle no período de 48 h com pigmentação dos olhos e do 
corpo (setas pretas); (C) Embrião no período de 48 h, na concentração de 6,25 
mg L-1, com pigmentação dos olhos e do corpo (setas pretas); (B e D) Embriões 
no período de 48 h, na concentração de 100 mg L-1, sem pigmentação dos olhos 
e do corpo (setas pretas). Fonte: O Autor, 2017. 
 
 

Após 72 h, as larvas que eclodiram no controle e nas concentrações de 

resveratrol (3,12 a 100 mg L-1) apresentaram desenvolvimento normal como 

descrito por Braunbeck e Lammer (2006) (FIG. 37).   

 

 

FIGURA 37 – Controle larva de Danio rerio no período de 72 h com 
desenvolvimento normal. Fonte: O Autor, 2017. 
 

A B 

C D 

Olho 

Nadadeira peitoral 

Saco vitelínico Cérebro 
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Na concentração de 50 mg L-1 de resveratrol, após 96, 120 e 144 h, as 

larvas apresentaram deformidades e no período de 168 h a letalidade desses 

organismos foi verificada. As deformidades constatadas foram: edema do 

pericárdio, edema do saco vitelínico (FIG. 38) e coluna vertebral torta. 

 

 

 

FIGURA 38 – Deformidades nas larvas de Danio rerio após exposição ao 
resveratrol (50 mg L-1) no período de 144 h: (A) Controle; (B) Larva com edema 
do pericárdio e do saco vitelínico (setas pretas). Fonte: O Autor, 2017. 

 

Após 96 e 120 h, observamos letalidade dos embriões que não 

eclodiram na concentração de 100 mg L-1 de resveratrol (FIG. 39) e as larvas 

sobreviventes apresentaram deformidades ocorrendo a letalidade no período de 

120 h. As deformidades constatadas foram iguais as encontradas nas larvas 

expostas a concentração de 50 mg L-1  

 

B 

A 
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FIGURA 39 – (A) Embrião morto na concentração de 100 mg L-1 no período de 
96 h; (B) Embrião morto na concentração de 100 mg L-1  no período de 120 h. 
Fonte: O Autor, 2017. 
 

5.7 Ensaio de biomarcadores enzimáticos de Danio rerio no estágio 

embriolarval  

 

Os ensaios de biomarcadores enzimáticos na ecotoxicologia estão se 

tornando cada vez mais comuns, e são considerados ferramentas para avaliar os 

efeitos da contaminação ambiental (Nunes et al., 2006), pois permitem explorar a 

resposta biológica do organismo através de alterações bioquímicas, celulares, 

histológicas, fisiológicas e comportamentais relacionadas e assim, determinar a 

intensidade de um efeito tóxico (Pitanga, 2011; Oliveira, 2014). A colinesterase 

(ChE) e a lactato desidrogenase (LDH) são biomarcadores muito usados no 

monitoramento da qualidade dos ecossistemas aquáticos (Domingues et al., 

2007; Monteiro et al., 2006; Vieira et al., 2008). 

A análise estatística deste ensaio foi realizada pelo software SigmaPlot. 

Posteriormente, os dados foram submetidos ao método de análise de variância 

(ANOVA) para verificar se o resveratrol mostrou diferenças estatisticamente 

significativas sobre os organismos em comparação com o controle com nível de 

significância de p < 0,05. 

 

 

 

 

 

A B 
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5.7.1 Quantificação de proteínas 

 

O resultado da quantificação de proteínas no ensaio de biomarcadores 

enzimáticos no estágio embriolarval do Danio rerio está apresentado no gráfico da 

FIG. 40.  

 

FIGURA 40 – Resultado da quantificação de proteínas no ensaio de 
biomarcadores enzimáticos no estágio embriolarval do peixe Danio rerio, após 96 
h de exposição ao resveratrol. 
 

A quantificação de proteínas é necessária para padronizar os 

resultados dos ensaios de biomarcadores enzimáticos, porém a proteína por si só 

é um indicativo da saúde dos organismos. Apesar destes resultados não serem 

estatisticamente significativos (FIG. 40.), foi observado que nas concentrações 

mais baixas de resveratrol (0,5 e 1,1 mg L-1), houve aumento da quantidade de 

proteína, ou seja, o composto induziu até certo ponto o crescimento dos 

organismos, e nas concentrações mais altas (2,3 e 4,8 mg L-1) houve diminuição 

da quantidade de proteína, representando crescimento menor comparados ao 

controle.  
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5.7.2 Atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH) 

 

O resultado da análise da atividade da enzima lactato desidrogenase 

(LDH) do peixe Danio rerio no estágio embriolarval está apresentado no gráfico da 

FIG. 41. 

 

FIGURA 41 – Resultado da atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH) do 
peixe Danio rerio no estágio embriolarval, após 96 h de exposição ao resveratrol. 
* Diferença estatisticamente significativa em relação ao controle (ANOVA p > 
0,05). 
 

A análise de peixes Danio rerio no estágio embriolarval expostos ao 

resveratrol durante 96 h evidenciou alterações na atividade da LDH. O gráfico da 

FIG. 41 mostra uma diminuição significativa da atividade enzimática da LDH nos 

organismos expostos as diferentes concentrações do resveratrol, em relação ao 

controle, exceto na concentração de 1,1 mg L-1.  

A LDH é uma enzima do metabolismo energético, que reduz o 

substrato piruvato e oxida o NADH, originando o NAD+ (Marquezi, 2006). É uma 

enzima chave na produção de energia por via anaeróbica, responsável pela 

catalisação da interconversão do piruvato ao lactato, representando um papel 

importante no desenvolvimento embrionário (Robles et al., 2004). Pelo fato desta 

enzima ser induzida a baixos níveis de oxigênio, ela também é uma ferramenta 

importante na avaliação do estado respiratório dos organismos aquáticos (Neves, 

2012; Silva, 2015). A LDH tem mostrado ser uma boa indicadora de estresse para 
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peixes, sendo esta enzima sugerida como uma ferramenta para detecção de risco 

ambiental (Almeida et al., 2002; Osman et al., 2007; Vieira et al., 2008; Saravanan 

et al., 2011). 

 No ensaio realizado, o resveratrol nas concentrações de 0,5; 2,3 e 4,8 

mg L-1 inibiu a atividade da enzima LDH, ou seja, os organismos expostos a essas 

concentrações apresentaram baixo metabolismo energético. Resveratrol na 

concentração de 1,1 mg L-1 não apresentou interferência na atividade da LDH, em 

relação ao controle.  

De acordo com Brito (2016), o antibiótico amoxicilina, nas 

concentrações de 1,5 a 12,5 mg L-1, inibiu a atividade da enzima LDH em larvas 

de Danio rerio expostas a este fármaco por 168 h. A atividade da LDH das larvas 

do peixe Puntius conchonius (Barbo rosado) foi inibida em altas concentrações de 

mercúrio (Gill et al., 1990). Muitas espécies de peixes expostas a metais pesados 

sofrem uma diminuição da atividade da LDH. Alguns exemplos são as larvas do 

peixe Clarias gariepinus (peixe-gato africano) exposto ao nitrato de chumbo 

(Osman et al., 2007) e o peixe Oreochromis niloticus (Tilápia-do-nilo) exposto ao 

cádmio (Almeida et al., 2002).  

No estudo de Tsai et al. (2007) o resveratrol diminuiu a LDH no plasma 

de ratos submetidos a isquemia cerebral.  

 

5.7.3 Atividade da enzima colinesterase (ChE) 

 

O resultado da análise de peixes Danio rerio no estágio embriolarval 

expostos ao resveratrol, por 96 h evidenciou alterações na atividade da enzima 

colinesterase (ChE), apresentado no gráfico da FIG. 42. Foi possível observar 

uma diminuição estatisticamente significativa da atividade da enzima ChE 

comparada ao controle, nas concentrações 2,3 e 4,8 mg L-1 de resveratrol. 
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FIGURA 42 – Resultado da análise da atividade da enzima colinesterase (ChE) 
do peixe Danio rerio no estágio embriolarval, após 96 h de exposição ao 
resveratrol. * Diferença estatisticamente significativa em relação ao controle 
(ANOVA p > 0,05). 
 

A ChE é uma enzima importante para a neurotransmissão, sendo 

responsável pela degradação do neurotransmissor acetilcolina nas sinapses 

colinérgicas. A inibição da ChE gera um acúmulo de Acetilcolina, provocando um 

colapso do sistema nervoso central, causando perda do controle muscular, 

convulsões e morte por parada cardiorrespiratória (Petronilho et al., 2011).  

A inibição da colinesterase é associada geralmente a compostos 

organofosforados e carbamatos, encontrado nos agrotóxicos utilizados (Watson et 

al., 2014). Alguns fármacos e metais também influenciam na atividade da 

colinesterase (Rang, 2001). Exemplos podem ser encontrados na literatura, como 

o trabalho de Costa et al. (2007), onde a atividade da ChE do peixe Hoplias 

malabaricus (Traíra) foi inibida pela exposição dietética ao metilmercúrio, e o 

trabalho de Silva e Pathiratne (2008), onde a atividade da ChE do peixe 

Oreochromis niloticus (Tilápia-do-nilo) foi inibida por cádmio tanto in vivo como in 

vitro. 

Neste ensaio, o resveratrol apresentou atividade anticolinérgica significativa 

nas concentrações de 2,3 e 4,8 mg L-1. Para Pushpalatha et al. (2013) o 

resveratrol é um inibidor da colinesterase, e de acordo com Schmatz et al. (2009), 
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a atividade da colinesterase em ratos saudáveis, que receberam resveratrol por 

30 dias (10 mg/kg e 20 mg/kg), diminuiu de forma significativa comparada ao 

controle. A ChE é alvo de algumas toxinas, incluindo inseticidas, veneno de 

serpentes e armas químicas. Contudo, os inibidores da atividade da ChE podem 

ser usados no tratamento de doenças neurodegenerativas, como o mal de 

Alzheimer. 

Segundo Behra et al. (2002), a atividade da colinesterase em Danio 

rerio no estágio embriolarval indica que esta enzima é muito importante no 

desenvolvimento neuronal e muscular, portanto, a sua alteração pode estar ligada 

a efeitos como, por exemplo, larvas com coluna vertebral torta, deformidade que 

foi verificada no nosso trabalho.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho proporcionou dados inéditos sobre a toxicidade do resveratrol 

no estágio embriolarval de peixes da espécie Danio rerio. 

 

 A análise do resveratrol por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), 

evidenciou que o resveratrol utilizado no presente estudo estava de acordo 

com as características dadas pelo fornecedor, e após 24 h de exposição a 

luz fluorescente o resveratrol se manteve estável. Por esse método não foi 

observado degradação do resveratrol e nem a conversão da forma trans 

para cis-resveratrol após 24 h de exposição a luz fluorescente. Portanto, a 

forma trans-resveratrol é a forma do composto que causou toxicidade nos 

embriões e larvas de Danio rerio. 

 

 O índice de citotoxicidade (IC50), concentração do resveratrol que causou a 

morte de 50% das células de mamíferos foi cerca de 39 mg L-1. 

 

 A concentração que causa efeito na letalidade de 50% (CL50/168h) das 

larvas do peixe Danio rerio após 168 h de exposição ao resveratrol foi de 

51,37 mg L-1. 

 

 A concentração que causa efeito na letalidade de 50% (CL50/96h) dos 

peixes Danio rerio no estágio embriolarval após 96 h de exposição ao 

resveratrol foi de 75,33 mg L-1.  

 

 A concentração que causa efeito na letalidade de 50% (CL50/168h) dos 

peixes Danio rerio no estágio embriolarval após 168 h de exposição ao 

resveratrol foi de 50,87 mg L-1. 

 

 A fase larval de Danio rerio é mais sensível que a fase embrionária. 
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 Quanto maior o tempo de exposição ao resveratrol, maior é a taxa de 

letalidade dos peixes Danio rerio no estágio embriolarval. 

 

 Nas maiores concentrações de resveratrol foram observadas deformidades 

nos embriões e nas larvas de Danio rerio, e com o passar das horas a 

letalidade dos organismos foi verificada. As deformidades encontradas 

foram semelhantes em todos os ensaios realizados e em estudos de 

toxicidade de fármacos e metais pesados. 

 

 Em relação a taxa de eclosão das larvas, pode ser verificado que o 

processo de eclosão dos organismos é dependente da concentração do 

resveratrol. Provavelmente o resveratrol seja capaz de induzir ou inibir a 

atividade da enzima corionase, responsável pelo processo de eclosão dos 

organismos. 

 

 Os resultados do ensaio de biomarcadores enzimáticos são inicias, 

portanto é necessário que sejam mais estudados. O resveratrol, nas 

concentrações de 0,5 e 1,1 mg L-1 teve influência no crescimento de Danio 

rerio no estágio embriolarval. O resveratrol inibiu a atividade da enzima 

lactato desidrogenase (LDH) em todas as concentrações utilizadas, exceto 

na de 1,1 mg L-1, e inibiu a atividade da enzima colinesterase (ChE) nas 

concentrações de 2,3 e 4,8 mg L-1.  
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