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Resumo

A população tem crescido consideravelmente,  assim como a demanda de alimentos.  Com
vistas  a  obter  maior  produtividade,  o  uso de  agrotóxicos  nas  culturas  também aumentou.
Sabendo  que  os  agrotóxicos  podem  prejudicar  a  saúde  dos  organismos,  uma  vez  que
contaminam água e solo, o presente trabalho objetivou avaliar a toxicidade do herbicida 2,4-
D, por meio do corpo gorduroso perivisceral do diplópodo  R. padbergi ,  em três diferentes
concentrações.  Após  as  análises  histológicas,  foi  possível  observar  que  este  herbicida  foi
capaz de induzir alterações histopatológicas no tecido avaliado.  
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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento populacional e alta demanda dos recursos alimentícios, o uso de
pesticidas  na  agricultura  moderna  tem  crescido  substancialmente  (SENTHILNATHAN;
PHILIP, 2010). Dentre os agrotóxicos utilizados, está o ácido diclorofenoxiacetato (2,4-D),
um herbicida auxínico amplamente utilizado no mundo para controle de espécies de ervas
daninhas (MITHILA et  al.,  2011).  Sua presença já foi  detectada  em águas subterrâneas  e
superficiais (DONALD et al., 2007).

Para  descrever  a  ligação  entre  os  poluentes  químicos  e  o  ambiente  em  que  são
liberados,  bem como os  efeitos  sobre  a  biota,  surge a  ecotoxicologia.  Neste  contexto,  os
agrotóxicos  devem  ser  bem  estudados,  para  que  eventuais  perigos  possam  ser  bem
conhecidos, assim como as medidas para atenuar seus impactos (STÜTZER et al., 2008).

Para realização de ensaios são utilizados organismos bioindicadores, que em função de
suas características,  apresentam um limite  de tolerância  ecológica  muito pequena;  quando
expostos a contaminantes são capazes de apresentar alterações fisiológica, morfológica e/ou
comportamental (MAGALHÃES; FERRÃO FILHO, 2008).
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Dentre os organismos bioindicadores, os diplópodos são conhecidos por concentrarem
compostos  nocivos  em  órgãos  do  aparato  digestório  (HOPKIN  et  al.,  1985).  O  corpo
gorduroso  desses  animais  tem  como  função  primária  o  armazenamento  de  substâncias
(HOPKIN et al., 1985) e pode ser utilizado como parâmetro para a avaliação dos efeitos de
estressores (FONTANETTI et al., 2011). Nesse ínterim, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar por meio da análise histológica do corpo gorduroso de  R. padbergi expostos a três
diferentes concentrações do herbicida 2,4-D.

METODOLOGIA 

Para  a  realização  dos  experimentos,  40  indivíduos  adultos  de  R.  padbergi  foram
utilizados.  Os espécimens foram coletados na UNESP de Rio Claro-SP. Após a coleta,  os
animais  foram aclimatados  no laboratório de Meio Ambiente,  da FHO-UNIARARAS, em
terrários contendo substrato oriundo do local de captura por 15 dias. Após este período, os
experimentos foram realizados fazendo-se uso de potes plásticos, cobertos com papel de filtro
umedecidos com três diferentes concentrações do 2,4-D, sendo: a) metade da concentração de
campo; b) concentração de campo e c) dobro da concentração, mais o tratamento controle, no
qual  o  papel  foi  umedecido  com água destilada.  Cinco  animais  foram expostos  em cada
tratamento  e  os  bioensaios  foram realizados  em réplica.  Após 72  horas  de  exposição,  os
animais foram eutanasiados com auxílio de anestésicos e dissecados em solução fisiológica.
Em  seguida,  o  corpo  gorduroso  perivisceral  coletado  foi  fixado  em  diferentes  soluções
fixadoras, por 2 horas. Após a fixação, o material foi desidratado em soluções crescentes de
etanol.  Por  conseguinte,  o  material  foi  transferido  para  moldes  plásticos  e  embebido  em
parafina, para a microtomia. Os cortes foram hidratados e corados por Hematoxilina/Eosina,
conforme protocolo histológico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo controle apresentou o padrão histológico consoante com o descrito para a
espécie  (FONTANETTI;  CAMARGO-MATHIAS, 2004).  Para todos os tratamentos  foram
observados:  perda  da  integridade  do  limite  celular  e  desorganização  citoplasmática  dos
trofócitos, aumento do número de oenócitos e de traqueríolas. Uma pequena quantidade de
esferocristais foi observada para metade da concentração de campo, ao passo que um aumento
considerado de esferocristais foi observado para os demais tratamentos.   

Souza  et  al.  (2011)  afirmaram  que  a  perda  de  integridade  do  limite  celular  e  a
desorganização citoplasmática são sinais de que as funções vitais da célula estão prejudicadas.
Já  o  aumento  de  enócitos  e  de  esferocritais  são  considerados  outras  alterações
histopatológicas relacionadas a processos de desintoxicação (ROMA et al., 2005). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos neste trabalho indicam que o herbicida 2,4-D é capaz de induzir
danos no corpo gorduroso perivisceral de R. padbergi. Tal indicação demonstra a importância
dos ensaios biológicos como estratégia complementar na avaliação dos riscos de compostos à
comunidade biológica e ao ambiente.
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