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Resumo 

 

Organismos aquáticos são constantemente expostos a agroquímicos que interferem 

na estrutura e funcionamento das comunidades, afetando o equilíbrio do ecossistema. 

Buscando avaliar a toxicidade aquática de um herbicida, utilizou-se girinos de 

Lithobates catesbeianus como modelo experimental e o herbicida quinclorac, empregado no 

combate de ervas daninhas e que não possui legislação específica estabelecida pelo 

CONAMA Lei nº 357 (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para concentrações máximas 

permitidas em água potável. 

O objetivo do trabalho é verificar o efeito do quinclorac na composição bioquímica, 

níveis de colesterol, balanço oxidativo, atividade da Na
+
K

+
ATPase e na sobrevivência de 

girinos Lithobates catesbeianus. 

Para realização do trabalho adquiriu-se 144 girinos, do Ranário Ranasul, localizado 

em Imbé/RS. Os animais possuíam quatro meses, foram transportados até o laboratório, 

medidos, pesados e mantidos em aquários de 12 litros sob condições controladas de 

luminosidade e temperatura, alimentados ad libitum com 5% da biomassa total de cada 

aquário. 
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Os girinos foram subdivididos em: Controle 0 (n=24): sacrificados na chegada ao 

laboratório; Controle 7 dias (n=24): sacrificados no 8°; Controle 14 dias (n=24): sacrificados 

no 14°; Quinclorac concentração 0,07µg/L (n=24); Quinclorac concentração 0,14µg/L 

(n=24); Quinclorac concentração 0,28µg/L (n=24). O pesticida foi introduzido nos aquários 

no 8° dia após a chegada ao laboratório, a eutanásia se deu através do método crioanestésico; 

foram retirados fígado, brânquias esquerda e direita e músculo caudal para a realização das 

análises. 

Independente das concentrações utilizadas, os animais apresentaram redução nos 

níveis de glicogênio, lipídios, triglicerídios, colesterol e proteínas totais e na atividade da 

Na
+
K

+
ATPase, resultado mais evidente no fígado e no músculo. Observamos um aumento dos 

níveis de lipoperoxidação e atividade das enzimas antioxidantes, modulação observada em 

todos os tecidos.  

Verifica-se que independente da concentração os animais expostos adaptaram-se ao 

distúrbio causado pelo estressor; fato reforçado pela sobrevivência observada que foi de 92% 

no controle 7 dias, 83% no controle 14 dias e nos grupos quinclorac foi de 100%.  

Conclui-se que essas alterações podem refletir de forma negativa no desenvolvimento 

deste grupo de animais, alterando padrões como metamorfose e sucesso reprodutivo, ambos 

diretamente relacionados à sobrevivência e a manutenção da diversidade deste grupo de 

animais. 

 
 


