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RESUMO 

A intensa liberação de substâncias químicas no meio ambiente tem 

causado inúmeros problemas para o ecossistema, afetando a saúde ambiental 

e ameaçando a conservação da biodiversidade do planeta. Rios, lagos e 

oceanos são utilizados como os principais locais para despejo de diferentes 

tipos de dejetos, assim os organismos aquáticos são os primeiros a serem 

atingidos pela ação danosa dessas substâncias. Dentre essas substâncias 

despejadas no meio ambiente, ganha destaque os defensivos agrícolas que 

são substâncias potencialmente mutagênicas. Por esta razão, o 

desenvolvimento de metodologias capazes de detectar as ações de agentes 

mutagênicos em organismos aquáticos é de suma importância.  O teste do 

micronúcleo (MN) vem se mostrando como boa alternativa para análise da 

ação dos agentes físicos e químicos sobre moluscos marinhos, porém, poucos 

dados foram encontrados na literatura especializada, sobre teste do 

micronúcleo em moluscos dulcícolas B. glabrata expostos a defensivos 

agrícolas. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a ação do herbicida 

oxifluorfen sobre o molusco Biomphalaria glabrata por meio do ensaio do 

micronúcleo, bem como, contribuir para uma futura padronização deste teste 

como um biomarcador de poluição em ambientes aquáticos. Para realização 

dos experimentos foram utilizados adultos jovens de B. glabrata melânicos e 

sexualmente maduros. Os moluscos foram divididos em grupos e submetidos a 

10 dias de exposição nas concentrações de 0 (controle), 0,125; 025 e 0,5 ppm 

de oxifluorfen. Após 10 dias de exposição, a hemolinfa dos moluscos foi 

coletada e posteriormente analisada quanto ao número de hemócitos e 

frequência de micronúcleos. Para analise estatística foi utilizado o teste 

Student-Newman-Keuls (p<0,05).  Os resultados mostraram que moluscos 

expostos ao oxifluorfen apresentaram alterações morfológicas, apoptose 

celular e anomalias nucleares nos hemócitos, demonstrando que o Oxifluorfen 

é uma substância mutagênica.  Notou-se que a frequência de micronúcleo foi 

superior para todas as concentrações estudadas em relação ao controle. Pode-

se concluir que a análise morfológica e a frequência de MN de hemócitos de B. 

glabrata expostos ao oxifluorfen podem ser utilizadas nos estudos da ação de 

agentes mutagênicos em ambiente aquático.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população mundial ocasionou um aumento das 

atividades industriais e agrícolas e, com isso, diferentes agentes poluidores são 

liberados no meio ambiente (ARIAS, 2007). Estes poluentes podem se 

acumular no ar, no solo e nas águas (CLAXTON et al, 1998, OHE et al, 2004), 

podendo provocar alterações ou até mesmo efeitos deletérios ao meio 

ambiente e por conseqüência atingir direta ou indiretamente à saúde dos seres 

vivos (MASCHIO, 2009; ARANAIZ, 1995).  

Dentre as muitas substâncias consideradas genotóxicas, estão os 

agrotóxicos, que apesar de estarem em baixas concentrações (DORES & DE-

LAMONICA-FREIRE, 2001), representam grandes riscos para os organismos 

aquáticos (OLIVEIRA-FILHO et al, 2005; ESTEVAM et al, 2006; PEIXOTO et 

al, 2006; OLIVEIRA-FILHO et al, 2007.  Segundo KLEINJANS & SCHOOTEN 

(2002) e MATSUMOTO et al (2006), organismos aquáticos podem acumular 

poluentes diretamente da água contaminada ou indiretamente por meio da 

ingestão de outros organismos contaminados. 

O oxifluorfen é um herbicida usado em cerca de 44 culturas diferentes 

espalhadas pelo mundo.  No Brasil é utilizado nas culturas de café, arroz 

irrigado, cana-de-açúcar, pinus e culturas de citrus (PEREIRA, 1987). Herbicida 

seletivo de ação não sistêmica do grupo químico éter difenilico. O Goal Br é 

classificado quanto ao potencial de periculosidade ambiental como nível II- 

Produto muito perigoso ao meio ambiente (DOW AGROSCIENCES,  2011). 

Diante de tais fatos, faz-se necessário adotar testes para avaliar 

possíveis danos causados por estes compostos ao meio ambiente. Os testes 

de genotoxicidade, como o estudo das aberrações cromossômicas e o ensaio 

do micronúcleo, já são utilizados como biomarcadores e vêm se mostrando 

como boa alternativa para análise da ação dos agentes físicos e químicos 

sobre moluscos (MAJONE et al., 1990; BOLOGNESI et al., 1999; SILVA, 

2010). 



Segundo MÜNZINGER (1987), a espécie B. glabrata agrega em sua 

biologia, características primordiais de um bom bioindicador ambiental, tais 

como: grande sensibilidade a poluentes; não apresenta adaptação fisiológica a 

poluentes; reprodução contínua ao longo do ano em condições controladas, 

garantindo a realização de experimentos em temperatura ambiente; rápida 

reprodução; desovas discoidais e pluriovuladas, em uma única camada e 

semitransparentes.  

Adicionalmente o molusco B. glabrata possui larga distribuição 

geográfica, baixa dispersão, fácil coleta e manutenção as condições 

laboratoriais, curto ciclo de vida, ocupar pouco espaço físico e possuir 

manutenção de baixo custo (OKAZAKI et al, 1996; MELO, 1998; NAKANO et 

al, 2003; TALLARICO et al, 2004; ESTEVAN et al, 2006; CANTINHA, 2008 ). 

 Portanto utilizar este modelo animal para testes em ambientes 

aquáticos contaminados com baixas concentrações de agentes genotóxicos, 

como defensivos agrícolas, passa a ser de grande interesse para 

ecotoxicologia.  

Diante disso, o presente trabalho objetiva avaliar a ação do herbicida 

oxifluorfen (Goal*BR) sobre o molusco Biomphalaria glabrata quanto ao 

número de micronúcleo e anormalidades celulares, visando principalmente 

colaborar com a  padronização da técnica de micronúcleos para avaliação dos 

danos genéticos causados por  herbicidas. 

 

 

  



2 OBJETIVOS  

 

GERAL 

Este trabalho tem com objetivo avaliar a ação genotoxica e/ou 

mutagênica de baixas concentrações do herbicida Oxifluorfen (Goal*BR) em 

hemócitos do molusco Biomphalaria glabrata. 

ESPECIFICOS 

 Analisar a sensibilidade dos moluscos adultos de Biomphalaria 

glabrata expostos ao herbicida oxifluorfen; 

 Analisar os efeitos do oxifluorfen sobre a morfologia dos 

hemócitos de B. glabrata. 

 Analisar a frequência de micronúcleo em moluscos expostos a 

baixas concentrações do herbicida oxifluorfen (Goal® *BR). 

 Contribuir para o monitoração ambiental e melhor adequação do 

uso de agrotóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Poluentes 

Poluentes são lançados diariamente no ambiente sendo um risco aos 

ecossistemas em todo o mundo. Muitos desses poluentes são potencialmente 

tóxicos aos seres vivos podendo provocar danos fisiológicos, bioquímicos, 

patológicos e até mesmo genéticos (ARNAIZ, 1995; MASCHIO, 2009). Uma 

vez liberados no meio ambiente esses poluentes podem ser acumulados no ar, 

no solo e na água (CLAXTON et al, 1998, OHE et al, 2004). 

Os ecossistemas aquáticos como, rios, lagos, e oceanos são depósitos 

naturais de resíduos tóxicos provenientes de efluentes industriais, processos 

de drenagem agrícolas, derramamentos acidentais de substâncias químicas e 

esgotos domésticos (RASCHED, 2001; ARIAS 2007, CANTO, 2009). Os 

organismos presentes nestes ambientes são os primeiros a serem atingidos 

(BICKHAM et al, 2000). 

 Grande número dos constituintes químicos, presentes nestes poluentes, 

são considerados genotóxicos para maioria dos organismos vivos. Seus efeitos 

podem ser observados desde os organismos mais elementares até os mais 

complexos, podendo chegar ao homem por meio da água que ingere, do ar que 

respira ou outras vias da cadeia alimentar (JHA, 2004; MATSUMOTO et al, 

2006).  

Portanto com o aumento da probabilidade do contato desses agentes 

com organismos aquáticos, surgiram, em muitos países, os programas de 

monitoramento e avaliação de impactos ambientais, com o objetivo de 

identificar e minimizar riscos para esses organismos (VAN DER OOST, et al, 

2003; TORRES, 2008). 

Dentre muitas substâncias químicas com potencial genotóxico, 

destacam-se os defensivos agrícolas (agrotóxicos), que tem como principal 

alvo as pragas que atingem as lavouras. No entanto, outros organismos não-

alvo, podem ser atingidos (SILVA et al, 2008). Agrotóxico quando aplicado nas 

culturas podem atingir corpos d’água por meio da água das chuvas e da 



irrigação, ou indiretamente através da percolação no solo, chegando aos 

lençóis freáticos (ARIAS, 2007). Outras formas de contaminação indireta 

podem ocorrer por meio da volatilização dos compostos aplicados ou pela 

formação de poeira do solo onde foi aplicado o produto (COOPER, 1993; 

ARAIS, 2007). 

Segundo KLEINJANS & SCHOOTEN (2002) e MATSUMOTO et al 

(2006), organismos aquáticos podem acumular poluentes diretamente da água 

contaminada ou indiretamente por meio da ingestão de outros organismos 

contaminados. Nos organismos, reações de biotransformação podem levar a 

detoxicação e eliminação de composto original, porém pode conduzir a 

produção de mais metabólitos reativos (biativação) que se torna tóxica para 

uma gama de atividades metabólicas (DEPLEDGE, 1996). 

3.2 Uso de agrotóxicos 

O aumento mundial da população forçou o crescimento da geração de 

alimentos e consequentemente levou o homem a utilizar de meios que 

pudessem garantir a maior produtividade de suas lavoras e culturas agrícolas.  

Essa demanda é suprida por meio dos adubos químicos e os defensivos 

agrícolas (agrotóxicos). O uso destes produtos traz benefícios no ponto de vista 

da produtividade das lavouras, porém pode gerar grandes impactos no 

ambiente, principalmente quando utilizados de forma imprudente, podendo 

acumular-se no solo, no ar e na água (SILVA et al, 2008).  

RIBEIRO et al (2007), relatam que menos de 0,1% da quantidade 

aplicada alcançam o alvo, enquanto o restante (99,9%) tem potencial para se 

mover para outros compartimentos ambientais, chegando ao ambiente 

aquático, principalmente, por meio de processos de deriva: escoamento 

superficial e lixiviação (TOMITA & BEYRUTH, 2002; GEOFFROY et al, 2003; 

SPADOTTO, 2006; ARIAS et al, 2007) o que os tornam um risco em potencial 

ao ambiente. 

A utilização de agrotóxicos nas lavouras teve um aumento após a 

Segunda Guerra Mundial, por influência norte americana, que pregavam o uso 



dessas substancias como única forma de aumentar a produção de alimento e 

acabar com a fome na América latina, África e Ásia (SILVA et al, 2008). 

 De acordo com a Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 

agrotóxicos são os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento, no 

beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas. Estas substâncias 

também podem ser usadas em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las 

da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (AGROTÓXICO, 2011). 

Os defensivos agrícolas podem ser classificados quanto à ação em 

inseticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas e moluscicidas 

(DOMINGUES et al, 2004).  A classificação pode ser realizada por meio do 

grupo químico organoclorados, organofosforados, clorofenoxiácidos, glicinas, 

piretródes, triazóis, etc (BRITO et al, 2001; BEDOR et al, 2007).  

Quanto à periculosidade para o meio ambiente, o agrotóxico pode ser 

classificado de acordo com os parâmetros de transporte, persistência e 

toxicidade (SPODOTTO, 2006; SILVA et al, 2008) em: classe I (altamente 

perigoso); Classe II (muito perigoso); classe III (perigoso); Classe IV (pouco 

perigoso) (BEDOR, 2007). 

Os agrotóxicos também podem ser classificados quanto à toxicidade 

humana como extremamente tóxico, altamente tóxico, mediamente tóxico e 

pouco tóxico (BEDOR et al 2007; SILVA,2008; AGROTÓXICO 2011). A 

toxicidade da maioria dos agrotóxicos é expressa em valores referentes à Dose 

Letal (DL50), por via oral, representada por miligramas do ingrediente ativo do 

produto por quilograma de peso vivo, necessários para levar a óbito 50% da 

população de ratos ou de outro animal teste. A DL50 é usada para estabelecer 

as medidas de segurança a serem seguidas para reduzir os riscos que os 

produtos podem apresentar à saúde humana. 

 Os agrotóxicos são agrupados em classes, de acordo com a sua 

toxicidade (Tabela 1). 



Tabela 1 - Classes toxicológicas dos agrotóxicos com base na DL50. 

Classe Classificação Cor da faixa no rótulo 

da embalagem 

I Extremamente tóxico 

(DL50 menor que 50 mg/kg de peso vivo) 

Vermelho vivo 

II Altamente tóxico  

(DL50 de 50 mg a 500 mg/kg de peso vivo) 

Amarelo intenso 

III Medianamente tóxico 

(DL50 de 500 mg a 5.000 mg/kg de peso 

vivo) 

Azul intenso 

IV Pouco tóxico  

(DL50 maior que 5.000 mg/kg de peso vivo) 

Verde intenso 

  

3.3 Oxifluorfen (Goal *BR) 

 O oxifluorfen foi descoberto em 1972 no centro de pesquisa da ROHM 

AND HAAS CO. em Spring House (E.U.A.). Neste centro foi testado, com o 

nome de RH-2915, mostrando-se promissor como herbicida. Em 1978 recebeu 

registro da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) ficando 

conhecido como “GOAL”. No inicio foi usado em culturas de soja e milho. Em 

seguida, foi usado nas culturas de damasco, pêssegos e ameixa na Califórnia 

(EUA).   

Chegou ao Brasil no ano de 1979 para ser utilizado na cultura de café, 

soja, algodão, pinus e eucaliptos, em 1983 obteve registro também para citrus, 

arroz e cana-de-açúcar. Hoje o GOAL é utilizado em aproximadamente 44 

diferentes cultivos ao redor do mundo. (PEREIRA 1987). 

 Em Pernambuco o uso de herbicidas, como o Glifosato, Oxifluorfen e 

2,4D, na cultura de cana-de-açúcar tornaram-se uma prática cotidiana e 



consequentemente motivo de grande preocupação no que se refere à 

toxicidade no ambiente como um todo, principalmente nos leitos de rios e lagos 

próximo as culturas (SILVA, 2005). 

 Este herbicida é registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Brasil, tendo como composição química: 2-chloro-a,a,a-

trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitro-phenyl ether (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 - Fórmula estrutural do Oxifluorfen. 

O Goal* BR é um herbicida de contato indicado para o controle de 

plantas daninhas gramíneas e de folhas largas, em aplicação pré-emergência 

ou pós-emergência inicial. Enquadrado na classe de herbicida seletivo de ação 

não sistêmica do grupo químico éter difenilico. Recebe atualmente a 

classificação toxicológica III- mediamente tóxico (DOW AGROSCIENCES 

2011).  

O Goal Br é classificado quanto ao potencial de periculosidade ambiental 

como nível II- Produto muito perigoso ao meio ambiente, por ser altamente 

persistente, altamente tóxico para organismos aquáticos, e altamente 

bioconcentrável nos peixes (DOW AGROSCIENCES,  2011). 

Outra característica do Oxifluorfen é ser pouco solúvel em água (<0,1 

ppm) e por isso dificilmente é lavado ou lixiviado no solo (PEREIRA, 1987), o 

que faz com que pequenas quantidades do herbicida sejam levadas aos 

córregos de acordo com o tipo de manejo de água adotado pelo produtor e das 

condições de chuvas da região, ocasionando um acumulo deste produto em 

ambientes aquáticos( TORRES, 2008). 

Testes toxicológicos com o oxifluorfen foram realizados em ratos, 

coelhos e cães, para estabelecer valores referentes à Dose Letal (DL50) 

determinando assim a toxicidade para humanos (DOW AGROSCIENCES 



2011). Estes ensaios consistiam em testes via oral, dérmica, irritação primária 

da pele, irritação dos olhos e inalação, que classificaram anteriormente o GOAL 

na classe II com rótulo amarelo (tabela1) (PEREIRA,1987).  

Estudos subcrônicos de toxicidade (1000 e 400 ppm) foram realizados 

em ratos e cães por 90 dias e concluíram não haver efeitos maléficos 

significativos. Estudos de reprodução com ratos, GOAL não foi teratogênico a 

1000 mg/kg oralmente. E em estudos de reprodução/teratologia em ratos 

alimentados com dietas que continham 100 ppm de GOAL (8 - 10 mg/kg/dia) 

por três gerações, não se observaram efeitos adversos no comportamento 

reprodutivo, desenvolvimento no embrião/feto, nem no comportamento 

neonatal. Também foram realizados estudos crônicos/oncogênitos onde se 

conclui que o GOAL não representa risco importante para o homem e os 

animais (PEREIRA, 1987).  

Devemos salientar que animais inferiores encontrados na base da 

cadeia trófica devem ser levados em consideração, pois são importantes para 

os ecossistemas e o equilíbrio do mesmo. Estudos realizados com embriões de 

Biomphalaria glabrata expostos ao oxifluorfen revelaram atividade embriotóxica 

ocasionando inviabilidade de embriões. Também observou-se a diminuição da 

fertilidade e fecundidade de caramujos adultos expostos ao oxifluorfen. Doses 

superiores a 0.5 ppm ocasionaram morte dos moluscos adultos (SILVA et al, 

2008 ) 

3.4 Biomphalaria glabrata  

 3.4.1 Características Gerais 

O B. glabrata está descrito taxonomicamente como pertencente ao reino 

Animallia, filo Mollusca, classe Gastropoda, subclasse Pulmonata, ordem 

Basommatophora, família Planorbidae e gênero Biomphalaria (REY, 2001).  

O gênero Biomphalaria compreende molusco com conchas em espiral 

plana, sem opérculo, e em ambos os lados da concha se forma depressões 

que assemelham se a um umbigo. (PARAENSE, 1972; REY, 2001).  



O gênero tem uma ampla distribuição geográfica no Brasil, sendo 

encontrados de norte a sul do país (PARAENSE, 1972; NAKANO et al, 2003; 

TALLARICO et al, 2004) em leitos e coleções de água doce, de baixa 

correnteza e profundidade de até cinco metros, com substrato lodoso ou 

rochoso (PARAENSE, 1972).   

Preferencialmente habitam coleções de águas com temperatura entre 

20º a 30º C, com pH na faixa de 6.8 a 7.8, com pouca turbidez, boa insolação, 

ricas em matéria orgânica e vegetação enraizada ou flutuante (PARAENSE, 

1972; JURBERG et al., 1987; REY, 2001), que juntamente com detritos e algas 

constituem sua base alimentar (MUNZINGER, 1987).  

Segundo NEVES (1998), no Brasil, o gênero é representado por cerca 

de 10 espécies: B. glabrata, B. tenagophila, B. straminea, B. amazônica, B. 

peregrina, B. intermédia, B. schammi, B. occidentalis, B. oligoza e B. kuhniana, 

sendo as espécies de B. glabrata e B. straminea, registradas para a região 

Nordeste. Dentre as 10 espécies citadas para o Brasil, a espécie Biomphalaria 

glabrata é considerada uma das mais importantes, juntamente com a B. 

tenagophila e B. straminea, devido sua importância médico-sanitária como 

hospedeira intermediária do parasito Schistosoma mansoni, causador da 

esquistossomose mansônica, doença endêmica que afeta mais de 200 milhões 

de pessoas no Brasil e em outros 70 países do mundo espalhados pela 

América do Sul, África e Oriente Médio (OKAZAKI et al, 1996; EKABO et al, 

1996; OLIVERIA-FILHO et al, 2003; PINHEIRO et al, 2003. MAGALHÃES et al, 

2003; LUNA et al, 2005).  

A espécie B. glabrata tem importância focal como vetor da 

esquistossomose na Região Nordeste, sendo encontrada na faixa costeira, 

exceto Maranhão e Ceará, e em áreas interiores adjacentes da Região (LUTZ, 

1918; BEZERRA, 1955; LUCENA, 1948, 1949, 1950; BARBOSA, 1964; 

BARBOSA & FIGUEIREDO, 1969; PARAENSE, 1972, 1975, 1986; 

MICHELSON & MOTA, 1982; PARAENSE & ARAÚJO, 1984; MALEK & 

ROUQUAYROL, 1986; FIGUEIRÊDO, 1989; PAIVA & CAMPOS, 1995; PAZ, 

1997). 



Os espécimes B. glabrata apresentam conchas do tipo sinistrógiras, 

constituídas de até 95% de carbonato de cálcio (CANTINHA, 2008; SILVA, 

2008). Nos criadouros naturais são encontrados exemplares com tamanho 

entre 1 a 2,5 cm, apresentando conchas com 4 a 6 giros (REY, 2001), e 

servem como abrigo permanente de parte do corpo do moluscos onde se 

encontram as vísceras (REY, 2001). O diâmetro da concha depende de 

condições ambientais e independe da idade (MÜNZINGER, 1987). 

 São moluscos hermafroditas podendo realizar a autofecundação ou a 

fecundação cruzada (NEVES, 1998;  MELO, 1998; REY, 2001), Possui vida 

média de aproximadamente um ano(CANTINHA, 2008; SILVA, 2008) atingindo 

a maturidade sexual por volta de um mês após a eclosão quando atingem um 

diâmetro de concha entre 4-7 mm (NEVES, 1998;  MELO, 1998; REY, 2001). 

3.4.2 Características Fisiológicas  

Relatos sobre a presença de um órgão hematopoiético especializado 

nos moluscos gastrópodes e bivalves são pouco encontrados, existindo uma 

indicação de que nestes animais as células da hemolinfa são formadas por 

todo o corpo. A presença de amebócitos (hemócitos) está dividida entre a 

circulação sanguínea e o tecido conectivo, o que favorece o grande sucesso 

adaptativo destas espécies, que ocupam posição de destaque no filo Mollusca 

(GEORGE; FERGUSON, 1950; BROWN; BROWN, 1965; SOUZA, 2006; 

SILVA, 2010).  

O sistema circulatório desses animais é composto por coração com duas 

cavidades: aurícula e ventrículo. O sangue ou hemolinfa compõe-se de 

elementos amebóides (hemócitos), plasma rico em água, cloreto de sódio, 

bicarbonatos e hemoglobina dissolvida, contendo ferro que permite a utilização 

do oxigênio dissolvido à baixa tensão (PESSÔA; MARTINS, 1988; REY, 1991; 

VERRENGIA; GUERRERO et al., 1997, SILVA, 2010).  

Os hemócitos são as principais células efetoras do sistema de defesa do 

caramujo, fagocitando, encapsulando e destruindo agentes infecciosos 

(JEONG et al., 1983 ). Como o sistema circulatório é aberto, os hemócitos 



podem se mover livremente para dentro e fora dos tecidos (VAN DER KNAAP 

et al,1990). 

Os hemócitos são células morfológica e bioquimicamente heterogêneas 

e podem ser dividas em hialinócitos e granulócitos. Os hialinócitos que têm 

núcleo proporcional ao tamanho do citoplasma, possuem poucas estruturas 

lisossomais e mostram baixa tendência de formar pseudópodes ou fagocitar 

partículas. Os granulócitos apresentam mais citoplasma e lisossomos, formam 

pseudópodes e fagocitam ativamente (VAN DER KNAAP et al,1990)(Figura 2). 

  

Figura 2 - (A) Hialinócitos de B. glabrata corados com Giemsa (1000 X); (B) Granulócitos de B. 

glabrata corados com Giemsa (1000 X) Silva, 2010. 

 3.4.3 Uso do B. glabrata como indicador de poluição ambiental 

Além de sua importância médico-sanitário, o gênero Biomphalaria e a 

espécie Biomphalaria glabrata são de extrema importância ambiental, visto que 

são organismos bastante sensíveis a alterações ambientais, ocasionadas por 

agentes genotóxicos no ambiente aquático, seja de natureza física (OKAZAKI 

et al, 1996; MELO et al, 1996; MELO, 1998; MOTTA et al, 2001; TALLARICO et 

al, 2004,SILVA, 2008) ou de natureza química (EKABO et al, 1996; 

GUERREIRO et al, 1997; MAGALHÃES et al, 2003; NAKANO et al, 2003; 

OLIVEIRA-FILHO et al, 2004; ESTEVAN et al, 2006; OLIVEIRA-FILHO et al, 

2007; SILVA et al, 2008 ). 

Segundo MÜNZINGER (1987), a espécie B. glabrata agrega em sua 

biologia, características primordiais de um bom bioindicador ambiental, tais 

como: grande sensibilidade a poluentes; não apresenta adaptação fisiológica a 

B 
A 



poluentes; reprodução contínua ao longo do ano em condições controladas, 

garantindo a realização de experimentos em temperatura ambiente; rápida 

reprodução; desovas discoidais e pluriovuladas, em uma única camada e 

semitransparentes.  

Adicionalmente, tais moluscos possuem uma larga distribuição 

geográfica, baixa dispersão, fácil coleta e manutenção as condições 

laboratoriais, curto ciclo de vida, ocupar pouco espaço físico e possui 

manutenção de baixo custo, que fazem do B. glabrata um ótimo bioindicador 

(OKAZAKI et al, 1996; MELO, 1998; NAKANO et al, 2003; TALLARICO et al, 

2004; ESTEVAN et al, 2006; CANTINHA, 2008, SILVA,2008; SILVA et al, 2008; 

SILVA,2010 ). 

  Em protocolos experimentais, são utilizados moluscos tanto na fase 

embrionária quanto na fase adulta (MÜNZINGER, 1987). Diversos trabalhos na 

literatura apontam o gênero Biomphalaria e a espécie B. glabrata, como 

sistemas bastante sensíveis a agentes xenobióticos (OKAZAKI et al, 1996; 

GUERRERO et al, 1997; OLIVEIRA-FILHO & PAUMGARTTEN, 1997; 

NAKANO et al, 2003; OLIVEIRA-FILHO et al, 2004; TALLARICO et al, 2004; 

OLIVEIRA-FILHO et al, 2005; ESTEVAM et al, 2006; OLIVEIRA-FILHO et al, 

2007; CANTINHA, 2008) ao ecossistema aquático, bem como, modelos 

biológicos eficientes em testes para verificação de efeitos oriundos de 

substâncias de origem vegetal (SOUZA et al,1992; EKABO et al, 1996; 

OLIVEIRA-FILHO & PAUMGARTTEN, 1997; MAGALHÃES et al, 2003; 

PINHEIRO et al, 2003; LUNA et al, 2005). 

Após o amplo estudo dessa espécie por ser hospedeiro intermediário da 

esquistossomose, sugiram novas linhas de pesquisas mais voltadas para o 

monitoramento ambiental utilizando este molusco como indicador da poluição 

causada por agentes químicos e físicos no ambiente (ESTEVAM et al., 2006, 

SILVA et al., 2008; NAKANO et al., 2003 )  

Nakano et al. (2003) adaptou o teste do letal dominante, utilizado 

primeiramente em mamíferos, para moluscos adultos de B. glabrata. Neste 

experimento foram utilizados agentes químicos, mitomicina c e ciclofosfamida, 

sendo utilizadas as linhagens albina e pigmentada do B. glabrata, para 



detecção de mutações ligadas ao alelo dominante nos cruzamentos. Com este 

experimento, foi comprovado que os espécimes adultos também apresentam 

sensibilidade a substâncias mutagênicas.  

O teste do letal dominante passou a ter diversificadas aplicações, como 

a detecção da ação da radiação 
60

Co (TALLARICO et al, 2004), e ação de 

herbicidas utilizados na agricultura e testados em laboratório (ESTEVAM et al. 

2006; SILVA, 2008; SÁ, 2008) demonstrando a possibilidade do uso do 

molusco adulto da espécie B. glabrata como biondicador de poluição ambiental 

por agentes mutagênicos.  

Outro teste de mutagenicidade padronizado foi o ensaio cometa em 

caramujos de água doce Biomphalaria glabrata (GRAZEFFE et al, 2008). O 

experimento foi realizado objetivando detectar danos nos DNA de hemócitos 

circulantes. Para isto, caramujos adultos foram irradiados com doses únicas de 

2,5; 5; 10 e 20 Gy de radiação gama de 60Co. Os resultados demonstraram que 

os efeitos genotóxicos da radiação ionizante foram detectados em todas as 

doses utilizadas. O ensaio cometa em B. glabrata demonstrou ser mais uma 

ferramenta na avaliação desses efeitos genotóxicos no ambiente (GRAZEFFE 

et al, 2008).  

Os testes de genotoxicidade, como o estudo das aberrações 

cromossômicas e o teste do micronúcleo, já são utilizados como biomarcadores 

e vêm se mostrando como boa alternativa para análise da ação dos agentes 

físicos e químicos sobre moluscos marinhos (MAJONE et al., 1990; 

BOLOGNESI et al., 1999; SILVA, 2010),não havendo muitos trabalhos 

utilizando moluscos dulcícolas na literatura. 

Silva (2010) analisou a freqüência de MN, induzida por radiação 

ionizante e os resultados obtidos demonstraram que a hemolinfa de 

Biomphalaria glabrata mostrou ser um bom indicador da presença de altas 

doses de radiação no ambiente aquático.  

3.5 Ensaio do micronúcleo 

Os micronúcleos (MN) são estruturalmente pequenos núcleos 

representando o material genético que foi perdido pelo núcleo principal, como 



consequência de um dano genético que pode ser causado por agentes físicos, 

químicos ou biológicos, capazes de interferir no processo de ligação do 

cromossomo às fibras do fuso ou que possam induzir a perda de material 

genético, como cromossomos inteiros ou fragmentos de cromossomos 

(SCHMIDT, 1975; VILLELA et al, 2006; SILVA, 2010). Para analise a nível 

celular de agentes xenobióticos o ensaio do micronúcleo pode ser ultilizado 

como bioindicador de genotoxicidade (ARIAS, 2007). 

Os xenobióticos podem agir de duas formas no núcleo: diretamente 

sobre o cromossomo ou sobre o fuso mitótico, levando a perda de parte dos 

cromossomos, ou de todo cromossomo. Estes, durante a citocinese, quando na 

formação do envoltório nuclear, se não forem incorporados pelo núcleo 

principal, formam seu próprio envoltório sendo considerados micronúcleos 

(VILLELA et al, 2006) 

Micronúcleo têm se mostrado um ótimo biomarcador da ação de agentes 

genotóxicos ou mutagênicos. Por esta razão é utilizado no estudo da 

genotoxicidade e/ou mutagenicidade ambiental, com o propósito de 

biomonitoramento (VILLELA et al, 2006; ARIAS 2007; SILVA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 METODOLOGIA 

  4.1 Criação e manutenção dos animais 

 

Os moluscos B. glabrata oriundos da cidade de São Lourenço da Mata – PE 

foram mantidos no moluscário do Laboratório de Radiobiologia do 

Departamento de Biofísica e Radiobiologia da Universidade Federal de 

Pernambuco em aquários plásticos medindo de 25 X 55 cm e capacidade para 

vinte litros de água.  A temperatura da água foi mantida a 25°C ± 2, ph em 

torno de 7.0 e aeradores (Jebo 660 Air pump) foram utilizados para oxigenação 

da água. Os moluscos foram alimentados diariamente com alface (Lactura 

sativa) fresco e orgânico. A troca da água foi realizada semanalmente (Figura 

3). 

 

Figura 3 – Cubas criatórias de B. glabrata. 

 

4.2 Exposição sub-crônica ao herbicida oxifluorfen 

 

 Os animas usados nos experimentos eram adultos jovens da espécie B. 

glabrata pigmentados.  

Primeiramente 60 animais com diâmetro de concha entre 10 a 15 mm, 

foram separados em recipientes individuais com 180 mL de água filtrada, papa 



verificação da maturidade sexual. Após a um período de 24 horas foi 

comprovado à maturidade sexual, por meio da oviposição (Figura 4).  

Quarenta moluscos foram selecionados como sexualmente maturos e 

separados em quatro grupos com dez indivíduos cada. Logo após foram 

expostos as seguintes concentrações de oxifluorfen: 0 (controle água filtrada)/ 

0,125/  0,25 e 0,5 ppm. 

 

 

Figura 4 – A- Diâmetro da concha aferido com paquímetro; B- Copos individuais de 180 ml 

para confirmação da maturidade sexual de B. glabrata. 

 

 A exposição ao herbicida ocorreu em recipientes com capacidade para 

500 mL e a solução foi sendo substituída diariamente por 10 dias consecutivos 

(Figura 5).  

Durante os experimentos os animais foram alimentados com folhas 

alface e após o décimo dia foram retirados da solução do herbicida, lavados e 

colocados em recipientes com capacidade para dois litros de água filtrada por 

48h. 

B A 



  

 

Figura 5 - A- Herbicida Oxifluofen (Goal BR®); B- Copos de 500 ml com animais sendo 

expostos ao GOAL* BR.  

 

 Para a realização dos experimentos foram utilizados equipamentos de 

proteção individual (EPI), bem como capela de exaustão onde eram prearadas 

as soluções (Permution®)(Figura 6). 

 

Figura 6 – Capela de exaustão (PERMUTION
®
). 

  



4.3  Ensaio do micronúcleo em moluscos B. glabrata 

4.3.1 Coleta da hemolinfa 

Após o período de exposição, cinco moluscos de cada grupo foram 

escolhidos ao acaso para o teste do micronúcleo. Para extração da hemolinfa 

foi utilizado uma pipeta para estimular a região podal de cada animal que sofre 

retração para dentro da concha liberando a hemolinfa (PAVLICA, 2000). 

 

4.3.2 Preparação das lâminas para analise do micronúcleo  

O procedimento utilizado para preparação das lâminas no teste do 

micronúcleo segue a metodologia estabelecida por Silva, (2010). Nesta 

metodologia 100 μl de hemolinfa foi misturada em 100 μl de EDTA a 10mM em 

solução de Ringer. Todo este procedimento foi realizado sob a lâmina. Em 

seguida as lâminas foram colocadas em câmara úmida por 30 minutos e após 

esse período foram lavadas em solução de Ringer e fixadas com glutaraldéido 

a 1%, por cinco minutos, ao termino do tempo novamente lavando a lâmina 

com solução de Ringer para em seguida serem coradas por solução de 

Giemsa. Lembrando que as lavagens com solução de Ringer foram feitas 

rapidamente para não prejudicar a células. Todo o experimento foi feito em 

quintuplicata, sendo uma lâmina para cada animal e um total de cinco para 

cada concentração.  

4.3.3 Coloração Giemsa (convencional) 

Para corar as lâminas de forma convencional, foi utilizado uma solução 

de Giemsa (Merck), Azul-eosina-azul de metileno, diluída em tampão fosfato, 

pH 6.8, obtendo uma solução final a  5%. As lâminas foram submersas nesta 

solução por 5 minutos, posteriormente lavadas com água destilada e postas 

para secar a temperatura ambiente e observadas em microscópio óptico 

(Medilux) com câmera CCD acoplada ao computador para realização dos 

registros visuais dos micronúcleos com auxilio do programa Honestech TVR.  

(Figura 7).  



 

Figura 7 – Microscópio óptico (Medilux) com câmera digital acoplada para registro de imagens 

através do programa Honestech TRV. 

 

Foram contabilizadas as células intactas com distinção nuclear e celular  

segundo Pavlica et al (2000). Foram analisadas uma média de 1000 células por 

lâmina e os micronúcleos foram analisados sob os seguintes critérios: Diâmetro 

menor que 1/3 do tamanho do núcleo, cor e textura semelhante ao núcleo, não 

estar em contato direto com o núcleo.  

4.4 Análise estatística 

 Para a análise estatística foi utilizado o teste Student-Newman-Keuls 

(p<0,05), por meio do programa Prisma 5.0.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 RESULTADOS E DISCURSÕES 

5.1 Sobrevivências dos moluscos após exposição ao Oxifluorfen  

Na tabela 2 pode-se observar o número de moluscos B. glabrata 

sobreviventes após o período de dez dias de exposição ao herbicida 

oxifluorfen.  

Tabela 2 - Número de moluscos B. glabrata sobreviventes após o décimo dia 

de exposição ao oxifluorfen. 

Concentrações 

(ppm) 

 

No.  de moluscos 

1º dia 10º dia 

0 (controle) 10 10 

0,125 10 8 

0,25 10 9 

0,5 10 7 

. 

Nota-se que a concentração de 0,5 ppm apresentou um maior potencial 

letal, eliminando 30% dos moluscos expostos ao herbicida. O grupo controle 

apresentou 100% de sobrevivência enquanto que as concentrações de 0,125 e 

0,25 ppm apresentou frequência de mortalidade de 20 e 10% respectivamente, 

comprovando a toxicidade do herbicida estudado. 

 Dados semelhantes foram encontrados em estudo realizados por Sá 

(2008) que expos moluscos B. glabrata a diferentes concentrações de glifosato 

causando alterações na fertilidade dos mesmos. Estevan (2006) & Silva (2008) 

observaram alterações na fecundidade e na espermatogênese dos moluscos 

expostos ao herbicida 2,4D e oxifluorfen, respectivamente, além de apresentar 

alta toxicidade aos embriões e forma adulta deste molusco. 

 Neste trabalho, os moluscos que sobreviveram à exposição foram 

submetidos ao ensaio do micronúcleo e seus hemócitos também foram 

analisados. 



5.2 Análise morfológica e quantitativa dos hemócitos de B. glabrata 

expostos ao oxifluorfen 

Os hemocitos de Biomphalaria glabrata expostos ao oxifluorfen foram 

analisados morfologicamente e quantitativamente.  

 O resultado da quantificação celular pode ser visto na tabela 3. 

Tabela 3 – Número total de hemócitos originários dos moluscos B. glabrata 

expostos ao oxifluorfen. 

 

 

 

  

 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 3, a hemolinfa dos animais expostos 

ao oxifluorfen apresentaram menor número de hemócitos quando comparado 

ao grupo controle (0 ppm). Porém a concentração de 0,125 ppm apresentou 

um maior numero de célula do que o controle e demais concentrações 

estudadas.  A concentração de 0,5 ppm apresentou o menor número de células 

por lâminas analisadas (≥ 1000 células por lâminas).  

Dados diferentes foram encontrados por Cantinha (2010), Silva (2010) 

que realizaram experimentos com radiação ionizante encontrou um maior 

número de células em animais irradiados do que no grupo controle.   

Durante a análise das lâminas foram observadas diferentes alterações 

morfológicas nos hemócitos dos moluscos submetidos as concentrações de 

0,125 e 0,5 ppm do herbicida oxifluorfen. Estas modificações foram: pontes 

Concentração 

(ppm) 

Número total de 

Células 

0 5224 

0,125 5471 

0,25 5088 

0,5 5011 



nucleoplásmicas (figura 8 A), malformação celular (figura 8 B e D) e células 

com morfologia semelhante a apoptose celular (figura 8 C).  

 

Figura 8 – Alterações morfológicas dos hemócitos de B. glabrata expostos a concentração de 

0,125 e 0,5 ppm. A= pontes nucleoplásmicas; B e C= malformações celulares; D= Apoptose 

(1000x). 

 Experimentos realizados por Zafalon-Silva (2008), com peixes dulcícolas 

da especie Astyanax spp., Teleostei: Characidae expostos a poluentes 

presentes no Arroio Padre Doutor (RJ) demonstraram que as células 

eritrocitárias, presentes no sangue periférico apresentaram núcleo bilobulado, 

semelhantes as células encontradas neste trabalho. 

Fenech (2000) descreveu a formação de pontes nucleoplásmaticas em 

linfócitos, originadas provavelmente quando os centrômeros de cromossomos 

dicêntricos são puxados para pólos opostos durante a anáfase e o DNA 

resultante da ponte é recoberto pelo envoltório nuclear. Essa alteração celular 

descrita pelo autor pode ter sido o mesmo fator que acarretou a formação de 

A B 

C D 



pontes nucleoplásmaticas nos hemócitos de B. glabrata, levando em 

consideração a semelhança fisiológica entre os linfócitos e hemócitos. 

Anomalias morfológicas observadas na figura 8 (B) são semelhantes as 

encontradas por Araújo (2010) que expôs B. glabrata a doses de 60 Gy de 

radiação ionizante. O autor observou prolongamentos que pareciam conectar 

uma célula a outra, não foi encontrado nenhum outro registro de alterações em 

hemócitos dos moluscos estudados. 

Na figura 8 (C) o tipo de formação que aparece ao redor do núcleo dos 

hemócitos lembra um envoltório, além desta aparência anômala, os  hemócitos 

apresentaram maior volume comparado aos hemócitos do grupo controle. O 

envoltório tem cor forte e distinta do núcleo. Nenhum dado semelhante foi 

encontrado na literatura. 

 Sugere-se que estas alterações nucleares sejam decorrentes da ação 

do herbicida oxifluorfen sobre os hemócitos causando alterações morfológicas 

e funcionais. 

5.3 Ensaio do Micronúcleo (MN) 

Nas figuras 9 e 10 pode-se verificar o número de micronúcleos e suas 

frequências, respectivamente. 

Figura 9 – 

Figura 9 – Media de micronúcleo em hemócitos de B. glabrata expostos ao oxifluorfen. (*) vs. 

Controle, (#) vs. 0,25 ppm. 



 

Figura 10 – Frequência de micronúcleo em hemócitos de B. glabrata expostos ao oxifluorfen. 

(*) vs. Controle, (#) vs. 0,25 ppm.   

Todas as concentrações do oxifluorfen tiveram número de micronúcleo 

diferente significativamente quando comparado ao grupo controle. Quando 

comparamos as concentrações de 0,25 com 0,5 ppm, verificamos a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre as duas concentrações, 

como pode ser visto na figuras 9.  

As diferenças entrem os grupos expostos e o controle comprova a ação 

genotóxica do herbicida, assim como, a sensibilidade e viabilidade do uso do 

molusco como biomarcador.  

  Não houve relação de dose dependência entre as concentrações 

utilizadas do herbicida, na média e frequência de micronúcleo, ou seja, a 

concentração de 0,125 ppm apresentou media de micronúcleo maior que a 

concentração de 0,25 ppm e muito próxima da concentração de  0,5 ppm, não 

havendo relação de aumento de concentração de oxifluorfen e aumento na 

media e frequência de micronúcleo.   

Experimentos realizados por Silva (2010) e Araujo (2010) também não 

encontraram uma relação de dose dependência no seu experimento e sim um 

aumento de morte celular e anomalias quando expuseram B. glabrata a 

radiação ionizante de 60Co.  



Outro dado que pode ser observado é que as frequências de 

micronúcleos encontradas nos grupos expostos aumentaram de três a cinco 

vezes quando comparados ao grupo controle.  

Apesar das doses utilizadas em nossos experimentos estarem 

classificadas pela ANVISA como não tóxica ao meio ambiente, pode se 

observar que quando moluscos dulcícolas da espécie B. glabrata foram 

expostos a tais doses, apresentaram um aumento significativo da frequência de 

MN. Este fato nos faz repensar em desenvolver técnicas mais sensíveis para o 

monitoramento de ambientes dulcícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

Os dados obtidos da exposição dos moluscos Biomphalaria glabrata 

adultos as concentrações de 0; 0,125; 0,25 e 0,5 ppm do herbicida oxifluorfen, 

permitiram concluir que, a técnica de analise morfológica e o ensaio do MN 

poderão ser utilizados em estudos da ação de agentes mutagênicos em 

ambiente aquático, já que moluscos adultos de B. glabrata se mostraram 

sensíveis aos efeitos da do oxifluorfen. 
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