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Resumo 

 

Glifosato é um herbicida organofosfonado, sistêmico, pós-emergente e não seletivo, 

sendo o defensivo químico mais comercializado no mercado mundial de herbicidas. Atrazina 

é um herbicida que faz parte da família das triazinas, é sistêmico e seletivo, sendo 

amplamente utilizado em diferentes culturas no Brasil. Anfíbios costumam ser extremamente 

sensíveis às mudanças em seu habitat natural, tornando-se bons bioindicadores. Lithobates 

castesbeianus (Shaw 1802), conhecido como rã-touro, é considerado um bom modelo 

experimental para testes de toxicidade devido à sua permeabilidade cutânea e por ter parte do 

ciclo de vida aquático. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do Glifosato e Atrazina no 

metabolismo e no estresse oxidativo de girinos de Lithobates castesbeianus.  

 Foram utilizados 216 girinos em estágio pré-metamórfico. Em laboratório, os animais 

permaneceram sob condições controladas durante sete dias e logo após foram expostos a 

diferentes concentrações de atrazina (5,0; 10; 20 μg/L) e glifosato (36; 72; 144 μg/L). Ao final 

de 14 dias, os animais foram crioanestesiados e deles retirados: brânquias direita e esquerda, 

fígado e músculo caudal para a determinação através de espectrofotometria dos níveis de 

glicogênio, proteínas totais, lipídios totais, triglicerídeos, colesterol, lipoperoxidação e 

atividade da catalase, superóxido dismutase e Na
+
K

+
ATPase. 

 Os resultados mostram que os animais tratados com ambos pesticidas tiveram 

depleção nos níveis de todos os metabólitos analisados. Foi evidenciado aumento nos níveis 

de lipoperoxidação e das enzimas antioxidantes. Tais resultados indicam capacidade 

adaptativa ao estresse da exposição das diferentes concentrações dos pesticidas. A depleção 

das reservas energéticas, da atividade da Na
+
K

+
ATPase e aumento da atividade das enzimas 

antioxidantes parecem ser as principais estratégias para a manutenção da homeostase. 

Registrou-se maior depleção dos metabólitos no fígado e no músculo caudal devido ao padrão 
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funcional destes tecidos. Os níveis das enzimas antioxidantes corroboram com as evidências 

de estresse, pois seu aumento indica uma tentativa de tamponar a formação de espécies 

reativas a oxigênio. Apesar disto, observou-se aumento significativo da lipoperoxidação, 

podendo ocasionar modificações na estrutura e na permeabilidade das membranas celulares, 

explicando a diminuição na atividade da Na
+
K

+
ATPase. As concentrações de pesticidas 

utilizadas neste estudo são semelhantes às encontradas em ambiente natural e permitidas por 

lei. Estas são importantes evidências de como herbicidas utilizados em larga escala em nosso 

país podem influenciar organismos não alvo como anfíbios, interferindo em suas taxas de 

sobrevivência. Os pesticidas são apontados como um dos responsáveis pela diminuição 

mundial da diversidade do grupo Anura. 

 
 


