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RESUMO
A agricultura representa uma das principais atividades humanas ao longo da história e
atualmente possui papel-chave em diversas economias de muitos países. Seu
desenvolvimento está atrelado aos avanços científicos que proporcionaram a eficiência
na produção alimentar. Como uma das estratégias de garantir a produção de alimentos
nos mais variados ambientes, utiliza-se da aplicação de agrotóxicos para a contenção de
pragas. Atualmente, estes insumos impõem certos riscos ambientais e para a saúde
humana, no que concerne às formulações e em relação à aplicação deliberada. Deste
modo, o surgimento e a pesquisa em alternativas para o controle de pragas é uma das
formas de contornar essa problemática visando a sustentabilidade e a possibilidade de
eficiência na produção. Esta tese teve o objetivo de investigar a ecotoxicologia de extratos
de frutos de erva-mate (Ilex paraguariensis) na verificação de controle de um dos
fitófagos que acomete as plantações de arroz, o molusco Pomacea canaliculata. Todos
os extratos foram realizados a partir de frutos em três estágios de maturação (verde, semimaduro e maduro) de progênies de erva-mate cedidos pela Empresa Pública de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA Florestas) na cidade de Ponta Grossa (PR). Os testes de
procedência e de progênies foram desenvolvidos pela EMBRAPA visando a seleção de
plantas que possuam vantagens na produção e massa foliar. Com este mesmo objetivo,
utilizou-se os frutos, que em sua composição fitoquímica possuem altos teores de
moléculas e substâncias bioativas, como saponinas, que detém efeitos biocidas para a
espécie-alvo. A composição fitoquímica dos frutos também foi alterada pela seleção das
progênies e apresentaram diferenças significativas em relação aos efeitos (LC50)
encontrados para a espécie-alvo, juvenis da espécie P. canaliculata, e nos outros modelos
aqui estudados, em larvas de D. rerio e nos ensaios de genotoxicidade
Salmonella/microssoma. Para complementar, também foram avaliados os efeitos

ecotoxicológicos (LC50) de dois terpenoides, precursores fitoquímicos das saponinas, os
ácidos oleanólico e ursólico, também presentes na erva-mate, frente aos juvenis do
molusco P. canaliculata, D. rerio e nos ensaios de genotoxicidade. Os resultados
mostraram diferenças significativas nos valores das concentrações letais, nos ensaios de
genotoxicidade, e nos valores dos parâmetros aferidos nos bioensaios para ambos os
organismos (oxigênio dissolvido, condutividade e pH). Por fim, de acordo com os
resultados encontrados, uma das progênies (P1) mostrou menores valores de LC50 aos
moluscos, com valores significativamente distintos em relação aos peixes, e ausência de
genotoxicidade. Desta forma, como última etapa, foi realizado um fracionamento para a
geração de mais três extratos em Soxhlet (aquoso, alcoólico e éterdietílico), onde
novamente foram verificadas as atividades biológicas nos três modelos (P. canaliculata,
D. rerio e Salmonella/microssoma), além da aferição dos parâmetros aquáticos dos
bioensaios). Tomando em conjunto os resultados aqui obtidos, verificou-se que os
extratos aquosos, nos estágios de maturação verde e semi-maduro, possuem os maiores
efeitos biocidas em comparação com o estágio maduro em todas as progênies. Bem como,
verificou-se que os extratos provenientes de uma das progênies (P1) foram mais eficientes
nos efeitos biocidas aos moluscos em comparação à espécie não-alvo (D. rerio). Os
resultados provenientes das frações mostraram-se menos bioativos em relação aos
extratos aquosos brutos, apresentando valores de LC50 muito superiores aos destes
extratos. Já os terpenoides, apresentaram valores de LC50 semelhantes aos dos extratos
das progênies. Os ensaios de genotoxicidade apresentaram diferenças em ralação à
progênie, aos estágios de maturação e também em relação à fração avaliada de acordo
com a linhagem submetida. Os resultados aqui apresentados mostram a possibilidade do
controle fitoquímico do molusco P. canaliculata a partir dos extratos aquosos de frutos
de progênies de erva-mate, bem como a delimitação dos efeitos nos organismos padrão

não-alvo, larvas de D. rerio e em ensaios de genotoxicidade Salmonella/microssoma. O
estudo permitiu definir o extrato de frutos verdes de uma das progênies como o que
apresentou a melhor dosagem para ação biocida em ausência de efeitos tóxicos e
genotóxicos nos organismos não-alvo analisados.

Palavras-chave: praga-do-arroz; moluscicida; erva-mate; genotoxicidade; biocida;
controle fitoquímico.

ABSTRACT
Agriculture has been one of the main human activities throughout history and currently
plays a key-role in the different economies of many countries. Its development is attached
to the scientific advances that made food production efficient. As one of the strategies to
ensure the production of foods in very different environments, pesticides are applied to
control pests. Currently these inputs impose certain environmental and human health risks
as regards the formulations and the deliberate application to crops. Thus, the rise and
research for alternatives to control pests is one of the ways of getting around these
problems, aiming to achieve sustainability and the possibility of efficient production. The
purpose of this thesis was to investigate the ecotoxicology of extracts of yerba mate (Ilex
paraguariensis) fruits to look at controlling one of the phytophages that attack rice crops,
the Pomacea canaliculata mollusk. All the extracts were made from fruits, at three stages
of maturation (green, semi-mature and mature) of yerba mate progenies´supplied by the
Public Company for Agricultural and Animal Husbandry Research, Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária) (EMBRAPA Florestas) in the city of Ponta Grossa (PR). The
provenance and progeny tests were developed by EMBRAPA for the selection of plants
that present advantages in production and leaf mass. With this same objective, the fruits
were used for the same purpose. In their phytochemical composition these fruits have
high contents of molecules and bioactive substances such as saponins, that have biocidal
effects on the target-species. The phytochemical composition of the fruits was also
altered by the selection of the progenies that presented significant differences in relation
to the effects (LC50) found for the target-species, juveniles of the P. canaliculata species,
and in the other models studied here, in D. rerio larvae and in the Salmonella/microsome
genotoxicity assays. For complementary purposes the ecotoxicological effects (LC50) of
two terpenoids were evaluated, the phytochemical precursors of the saponins, oleanolic
and ursolic acids, also present in yerba mate, in relation to the juveniles of the P.

canaliculata mollusk, D. rerio, and in the genotoxicity assays. The results showed
significant differences, both in the values of lethal concentrations, in the genotoxicity
assays, and in the parameters measured in the bioassays for both organisms (dissolved
oxygen, conductivity and pH). Finally, according to the results found for the progenies,
extracts of one of the progenies (P1) showed lower values of LC50 for the mollusks, with
significantly different values in relation to the fishes, and absence of genotoxicity. As the
last stage, fractionation was performed to generate three more extracts via Soxhlet
(aqueous, alcoholic and ether), where once again the biological activities in the three
models were verified (P. canaliculata, D. rerio and Salmonella/microsome), besides the
measurement of the aquatic parameters of the bioassays). Taking the results obtained here
as a whole, it was found that the aqueous extracts in the green and semi-mature stages of
maturation, have the greatest biocidal effects compared to the mature stage in all
progenies. It was also found that the extracts from one of the progenies (P1) were more
efficient as to the biocidal effects on mollusks compared to the non-target species (D.
rerio). The results of the fractions proved less bioactive compared to the raw aqueous
extracts, presenting much higher LC50 values than those of the extracts. On the other
hand, the terpenoids presented LC50 values similar to those of the extracts of the
progenies. The genotoxicity assays presented differences regarding the progeny, the
maturation stages and also in relation to the fraction evaluated according to the strain
submitted. The results presented here show the possibility of phytochemical control of
the P.canaliculata mollusk based on the aqueous extracts of fruits of yerba mate
progenies and also the delimitation of the effects on non-target standard organisms,
D.rerio larvae and in Salmonella/microsome genotoxicity assays. The study allowed to
defining the extract of green fruits of one of the progenies as the one that presented the

best dosage for biocidal action in the absence of toxic and genotoxic effects in the
analyzed non-target organisms.
Key words: rice-pest; molluscicides; yerba mate; genotoxicity; biocide; phytochemical
control.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

1.1 Problemática social e ecológica no uso de agrotóxicos
Os agrotóxicos são compostos sintéticos ou de origem natural, aplicados para controle,
prevenção e erradicação de organismos considerados pragas na produção agrícola. São
classificados pela classe química em orgânicos (naturais ou sintéticos) ou inorgânicos,
grupos funcionais, o modo de ação e a toxicidade. Além disso, são categorizados também
pelo grupo que representa o organismo-alvo: herbicidas, fungicidas, inseticidas,
moluscicidas, entre outros (Matthews, 2006).
No entanto, alguns critérios adicionais são estabelecidos de acordo com a categoria de
risco. Primeiro em relação à periculosidade ambiental, sendo determinados em categorias
que variam de I a IV. Conforme a Organização Mundial da Saúde (2009), aqueles produtos
que se caracterizam por uma alta periculosidade ao ambiente são classificados em Classe I.
Os produtos considerados muito perigosos ao meio ambiente em Classe II; produtos
perigosos ao meio ambiente em Classe III e por fim aqueles que apresentam riscos mínimos
em classe IV. O segundo critério é em relação a estrutura química: organoclorados,
organofosforados e inorgânicos. E por fim, a categorização relativa a toxicidade orgânica,
sendo classificados de acordo com a toxicidade dérmica e oral (DL50 p/rato mg/kg): tipo 1a:
oral <5/dérmica: <50 (extremamente perigoso); Tipo 1b: oral: 5-50/dérmica: 50-200
(altamente perigoso); Tipo 2: oral: 50-2000 / dérmica: 200-2000 (moderadamente perigoso);
ou Tipo U: sem probabilidade de algum risco agudo: oral/dérmica: ≥5000 (World Health
Organization, 2010).
A regulamentação e a liberação destes produtos necessitam de critérios, sendo cada vez
mais requisitados através de ensaios comprobatórios a respeito dos possíveis riscos de uso e
de aplicação. Afim de minimizar efeitos residuais ou efeitos adversos para a saúde humana
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e para o ecossistema, os órgãos fiscalizadores requerem cada vez mais informações sobre a
avaliação de risco de novos produtos no mercado consumidor (EPA, 2018). A Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) no processo de registro adota uma série
de regulamentações sobre todos os parâmetros físico-químicos, biológicos, toxicológicos in
vivo e in vitro, e ensaios de genotoxicidade. A legislação brasileira incorpora as normativas
norte-americanas e europeias para os modelos e padrões de ensaios nacionalmente requeridos
(Caldas, 2014). O Ministério da Agricultura e Abastecimento, mediante Portarias específicas,
estabelece os valores de referência exigidos para a regulamentação e deferimento de uma
determinada formulação ou ingrediente ativo. A fiscalização e controle sobre os parâmetros
referentes a saúde humana, é de responsabilidade da ANVISA, enquanto que a fiscalização
e controle dos riscos ambientais está a cargo do IBAMA. Atualmente já está em pauta o
requerimento de ensaios para avaliação de risco dos efeitos adversos aos organismos nãoalvo, referente a produtos formulados já estabelecidos pela EPA e OECD, inclusive já
adotado pelo IBAMA através da portaria nº06 de 2012. Apesar de o Brasil possuir um
arcabouço legal que prevê a avaliação de risco ambiental no processo de registro de
agrotóxicos, ainda não foi implementado sistematicamente pelo IBAMA; e os procedimentos
se limitam aos modelos preliminares de avaliação (Brasil, 1989, 2002; Caldas, 2014;
IBAMA, 2012).
O crescimento da população mundial no último século se relaciona com os impactos
sem precedentes nos sistemas ecológicos do planeta somados ao aumento dos agrossistemas
mundiais. Segundo Popp et al. (2013), o prognóstico para a demanda alimentar será de um
aumento de aproximadamente 70% até o ano de 2050, representando a necessidade de
insumos e a transformação dos recursos naturais para a produção de alimentos (Popp et al.,
2013). Neste mesmo prognóstico, o crescimento populacional mundial alcançará o patamar
de aproximadamente 10 bilhões de pessoas em torno de 2050, especialmente no continente
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asiático. A tendência do desenvolvimento mundial da agricultura seguirá com expansão e a
transformação de áreas naturais nos grandes países produtores, incluindo o Brasil. De forma
similar, haverá o incremento no uso de produtos fitossanitários necessários à produção
(FAO, 2017; Seck & Abdoulaye, 2011).
Com o aumento da produção agrícola atrelado ao crescimento mundial da população,
a conversão de ambientes naturais para áreas de cultivos extensivos trará desafios a serem
traçados e objetivos a serem cumpridos. As metas mundiais para conciliar sustentabilidade
ambiental e biodiversidade com a alta demanda de produção agrícola terá de necessariamente
mudar paradigmas econômicos e ecológicos, visando o equilíbrio entre estes dois conceitos
aparentemente distantes. Além disso, o desafio de erradicar, senão, amenizar a pobreza, a
fome e as desigualdades sociais e econômicas entre os países, fomentando também a
agricultura sustentável (United Nations (UN), 2015). Estes objetivos, necessariamente, terão
de conectar desenvolvimento econômico e sustentabilidade, passando por profundas
mudanças de concepção de ambos os conceitos. Somente assim, serão permitidos o equilíbrio
e a estabilidade dos ecossistemas e biodiversidade mundiais com sistemas agrícolas,
almejando, por fim, a segurança no acesso alimentar (Fischer et al., 2017).
No período pós segunda guerra, quando grande parte da tecnologia para elaboração dos
agrotóxicos sintéticos foi desenvolvida, houve um aumento exponencial na produtividade
agrícola, acompanhado do aumento na eficiência produtiva. Atualmente, um dos fatores
importantes relacionados à produtividade, direta ou indiretamente, tem sido o uso de
agrotóxicos. Apesar desta modernização das práticas do processo produtivo e da aplicação
de insumos, mesmo assim são perdidos em média 30%-35% da produção em decorrência de
pragas agrícolas. Além disto, a aplicação do defensivo agrícola possui um retorno de cinco
dólares para cada dólar investido na aplicação (Pimentel D, 2009). Por isto, apesar de todas
as implicações em relação aos agrotóxicos, ainda é vantajoso economicamente a sua adoção
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no processo produtivo, sendo este um dos principais motivos da adoção e aplicação destes
insumos, seja pela real necessidade ou pela utilização dita preventiva.
Os sistemas agroindustriais se caracterizam pela alta demanda de recursos como água
para irrigação, terras e insumos como fertilizantes e agrotóxicos para o ganho produtivo (Gill
& Garg, 2016). Este processo de intensificação da demanda por insumos também se relaciona
com a aplicação de outros insumos ao longo da cadeia produtiva, desde antes do plantio até
a comercialização. Devido à necessidade de rapidez na produção e a almejada durabilidade
dos produtos para os consumidores finais, os agrotóxicos estão sendo aplicados
indiscriminadamente e em quantidades alarmantes. Em relação a esses insumos, houve um
aumento mundial nos últimos anos de aplicação em todos os cultivos, com destaque ao Brasil,
com aumento de 700% em relação à última década (Embrapa, 2019). Em todo o mundo,
houve um aumento generalizado nas aplicação de 15 a 20 vezes, desde a década de 1960 até
a atualidade (Oerke, 2006; Roser, 2020).
Dessa forma, a preocupação a respeito dos riscos ambientais, e especificamente da
saúde humana, são mais do que justificadas. No meio ambiente, ocorrem uma série de
impactos e distúrbios, como a contaminação da biota, da água e do solo entre outros
ecossistemas (Ribas & Matsumura, 2009). Dependendo da formulação e do produto, a
aplicação indiscriminada acarreta diversos impactos ambientais e ecológicos a nível de
populações e comunidades inteiras que compartilham seus habitats com as áreas produtivas
em todo o mundo (Köhler & Triebskorn, 2013). Deste modo, a exposição humana a diversos
agrotóxicos está associada aos efeitos negativos à saúde, com desenvolvimento de muitas
doenças como câncer, asma, diabetes, doença de Parkinson, leucemia e desordens
neurológicas e cognitivas (Kim et al., 2017). O aumento da aplicação desenfreada dos
agrotóxicos tem trazido uma série de impactos na saúde humana e no meio ambiente. Grande
parte desses produtos possui um amplo espectro toxicológico, sendo altamente nocivo
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quando usado em circunstâncias não controladas, podendo ocasionar riscos para a saúde
humana e ambiental (Geiger et al., 2010).

1.2 Impactos na saúde humana
A contaminação por agrotóxicos pode ocorrer por diferentes vias. Podendo acontecer
através da ingestão de comida ou água com resíduos, por contaminação aérea em áreas de
aplicação extensiva, ou através da exposição direta, no caso dos trabalhadores que lidam com
esses produtos (Santana et al., 2016). A avaliação de risco em relação à saúde humana é
estimada pela probabilidade dos efeitos nas pessoas expostas indiretamente ou que estão em
constante contato com estas substâncias. O modo de interação químico-biológico dos
agrotóxicos pode ser múltiplo. De uma maneira geral, os agrotóxicos não possuem total
especificidade pelo grupo-alvo. Assim, ao longo do tempo surgiram abordagens pertinentes
a respeito do modo de ação, exposição e dos efeitos através das diferentes rotas de dispersão
e contaminação destes produtos (Kim et al., 2017).
Segundo a EPA, os efeitos na saúde humana dependem do tipo de agrotóxico em que
se está exposto. Alguns desses, como os organofosforados e os carbamatos, atingem o
sistema nervoso central. Outras classes de agrotóxicos podem ocasionar irritação nas
mucosas, olhos e derme, ou apresentarem ação carcinogênica; outros ainda podem afetar o
sistema endócrino e hormonal (United States Environmental Protection Agency, 2017).
Além disso, os efeitos de exposição podem ser ainda classificados em agudos, quando os
efeitos são capazes de causar sintomas aparentes em um período de 96 horas, como dores de
cabeça, dermatites diversas e irritação ocular, por exemplo. Já os efeitos crônicos são aqueles
que resultam de uma exposição temporal e contínua a diversas doses de um ou mais produtos,
seja a exposição humana ou em relação aos efeitos ambientais (Costa et al., 2008). A
exposição dérmica é a rota de contaminação mais comum e direta. Certas áreas do corpo são
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mais suscetíveis como as regiões genitais, seguido dos canais auditivos e regiões faciais,
seguido pela exposição oral, respiratória e ocular. Os impactos do uso ou exposição aos
agrotóxicos na saúde humana não depende somente da toxicidade dos ingredientes da
formulação, mas também do nível da exposição. Muitos estudos sugerem que a exposição
aos agrotóxicos está relacionada ao surgimento e estabelecimento de diversas doenças como
diabetes, asma, doença de Parkinson, leucemia e câncer. Os grupos humanos de maior risco,
são as crianças, gestantes e idosos, sendo eles os mais suscetíveis aos riscos impostos pelos
agrotóxicos (Kim et al., 2017).
Diversos tipos de câncer estão relacionados direta e indiretamente a exposição ou
contato com os agrotóxicos, sendo os trabalhadores rurais os mais suscetíveis ao câncer de
bexiga e cólon (Weichenthal et al., 2010). Segundo Mnif et al. (2011) muitos componentes
presentes nas formulações aplicadas na agricultura e/ou em áreas públicas, são responsáveis
por causar disfunções endócrinas, metabólicas, disfunções reprodutivas e de bioacumulação,
ocorrendo processos sinérgicos, agonísticos e antagonísticos nos diversos receptores
hormonais, tanto na vida silvestre como na saúde humana (Mnif et al., 2011).

1.3 Impactos no meio ambiente e na biota
A aplicação desenfreada de agrotóxicos provoca vários efeitos adversos ao meio
ambiente e particularmente à fauna e à flora, além do alto custo monetário atrelado à
produção, e ainda à resistência das pragas. Em virtude de diversas características químicas,
como a persistência ambiental, grande potencial de deslocamento hídrico e moderada/alta
solubilidade em água, esses produtos podem se dispersar pelo solo, água e ar acumulando-se
ao longo das teias alimentares de muitos ecossistemas (Peshin, 2014).
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Os impactos no ambiente se caracterizam pela contaminação dos resíduos no ambiente,
afetando muitos organismos não-alvo como os invertebrados aquáticos e terrestres,
anelídeos, insetos predadores e polinizadores que são essenciais aos serviços ecossistêmicos.
Através da contaminação da água, estes resíduos alcançam diretamente a biota aquática com
o despejo direto ou indireto em rios e lagos. Ou mesmo pela contaminação do ar, atingindo
a longas distâncias outros organismos não-alvo, sejam vegetais ou animais, podendo causar
os mesmos danos biológicos implicados à saúde humana (Aktar et al., 2009).
Outro fator importante a considerar nos sistemas agrícolas, inseridos em ambientes
naturais, são as repetidas aplicações podendo ocasionar resistência e o ressurgimento das
espécies-praga. Assim, muitos dos agrotóxicos aplicados não possuem a capacidade de
atingir totalmente as espécies-alvo, o que certamente acarreta em uma perda da
biodiversidade destes locais (Pimentel D, 1995). Além dos danos funcionais para a saúde
humana, muitos agrotóxicos ocasionam danos em nível molecular, genético, tecidual e
populacional nos organismos que estruturam as comunidades onde os meios de produção
agrícola estão inseridos, contribuindo para a redução da biodiversidade (Berti et al., 2009).
Os organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, tiocarbamatos,
triazinas, possuem propriedades capazes de gerar disfunção na glândula tireoide, disfunções
metabólicas, termoregulatórias e comportamentais em roedores, anfíbios e peixes.
Particularmente na biota aquática, uma grande quantidade de estudos revela uma ampla gama
de agrotóxicos que representam uma variedade de classes químicas que induzem
embriotoxicidade e teratogenicidade em peixes, anfíbios e invertebrados. Estas exposiçãoes
podem levar a malformações de órgãos, desenvolvimento tardio, supressão de crescimento e
mortalidade precoce. Um dos desafios na ecotoxicologia ambiental será o de rastrear os
efeitos paralelos e colaterais destes produtos químicos, desde seus alvos celulares até os
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níveis de complexidade crescente para comunidades e consequentemente para funções
ecossistêmicas (Köhler & Triebskorn, 2013).

1.4 Vantagens e desvantagens no uso de agrotóxicos
As vantagens na aplicação de agrotóxicos em diversos cultivos estão baseadas em
fatores como, ganho econômico e de produção ao agricultor, controle dos organismos
indesejáveis, garantia da qualidade final do produto entre outros. Os riscos associados ao uso
devem ser devidamente manejados para maximizar os benefícios em detrimento aos
prejuízos sociais e ambientais acarretados pelo mau uso e por aplicações deliberadas e sem
justificativas técnicas (Cooper & Dobson, 2007). Segundo Lopes (2017):
Não há como negar que a tecnologia agrícola avançou muito e
permitiu impressionantes aumentos de produtividade em áreas pouco
produtivas, que hoje concorrem com significativa parcela do PIB
brasileiro. Sem os agrotóxicos, isso seria impossível. A agricultura menos
eficiente demandaria maior área de cultivo e provavelmente resultaria em
maior dano ambiental (A. Lopes, 2017).

A eficiência do controle das pragas ainda é obtida graças a novas tecnologias de
toxicidade de novas moléculas, que compensam a perda na aplicação por serem mais
seletivas a espécie-alvo. Em muitos casos mais de 50% dos produtos aplicados atualmente
não chegam no organismo-alvo (Chaim, 2004). Assim, a ineficiência está mais relacionada
aos modos de aplicação do que aspectos técnico-científicos, sendo então encorajadas formas
integradoras de manejo. O manejo integrado de pragas (MIP) ou IPM (Integrated Pest
Menagement) é uma prática adotada e direcionada visando o controle de pragas, e que
considera em sua proposta, a aplicação de métodos baseados no estudo da interação
praga/planta, hospedeira/meio ambiente. Ou seja, uma prática multidisciplinar no intuito de
integrar aspectos sociais, ecológicos e financeiros (Alston, 2011).
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No entanto, no Atlas de Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, Bombardi (2019)
compilou um repleto conjunto de informações quanto à dinâmica ambiental, social e
agroeconômica dos agrotóxicos no país. O trabalho relata o aumento exponencial do
consumo e, principalmente, a importação no Brasil de formulações proibidas na União
Européia. Este trabalho alerta sobre o fato de que formulações proibidas e sabidamente
perigosas estão sendo comercializadas e aplicadas, a ponto de serem detectados os resíduos
nos produtos finais (Bombardi, 2019; Pública, 2020). Além disso, os agrotóxicos no Brasil
possuem injustificada isenção fiscal (MPF, 2020).
Segundo Pimentel et al., estima-se que aproximadamente US$ 10 bilhões são
contabilizados mundialmente em danos ambientais e sociais com a aplicação de agrotóxicos
em todo mundo. Estes danos incluem: impactos na saúde pública; perdas de produção em
culturas adjacentes; despesas resultantes da destruição de predadores naturais;
desenvolvimento de resistência de pragas; falta de polinização das culturas com a
mortalidade de abelhas e outros insetos polinizadores; mortalidade da vida doméstica e
silvestre como pássaros, peixes entre outros. Contaminação de água, solo e ar, além das
demais despesas públicas em mitigação (Pimentel D, 1995; Pimentel & Burgess, 2014).
Existem ainda muitas incertezas em relação aos benefícios e desvantagens do uso dos
agrotóxicos. No entanto, os riscos não devem ser omitidos da população, cuja escolhas
podem determinar o modo de produção agrícola. Mesmo assim, estudos recentes sobre a
situação da biodiversidade em relação à contaminação por agrotóxicos tem o poder de
sensibilização e entendimento dos riscos associados e, desta forma, a opinião pública pode
ser protagonista em relação às escolhas que possam incidir sobre governos, indústria e
agricultores, reivindicando por uma agricultura mais sustentável. A visão atual a respeito da
regulamentação de agrotóxicos não pode atender a todas as preocupações nem remover todas
as incertezas. No entanto, deve-se conciliar as questões ambientais com as questões
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econômicas de produção, visando o compromisso equilibrado e sustentável (Topping et al.,
2020).
A atual agricultura mundial tem sido cada vez mais baseada em práticas sustentáveis,
abrindo assim um caminho promissor para o estudo, aplicação e consolidação dos
biopesticidas de origem vegetal nos meios de produção orgânicos e também convencionais.

1.5 Desenvolvimento de biocidas de origem vegetal
As vantagens da aplicação dos biopesticidas são muitas: as características benéficas
incluem que eles geralmente são também específicos; são “inerentemente menos tóxicos que
os agrotóxicos convencionais” compatíveis com outros agentes de controle, deixam pouco
ou nenhum resíduo, são relativamente baratos para desenvolver e apoiar a ação de inimigos
naturais em bases ecológicas (Popp et al., 2013). Segundo Duke: “os benefícios do uso
biopesticidas na agricultura são inúmeros. Dentre esses podem-se salientar três: 1) São
produtos que apresentam uma meia-vida curta já que as estruturas químicas estão presentes
na natureza e são, portanto, de fácil biodegradação; 2) O risco do desenvolvimento de novos
mecanismos de resistência devido ao uso contínuo diminui muito se os produtos forem
aplicados na forma de extratos com mais de um princípio ativo; e 3) São produtos que
possuem poucos halogênios ligados em suas moléculas e, portanto, apresentam menor risco
de impacto ambiental” (Duke et al., 2012; Duke et al., 2010).
A aplicação de biopesticidas vegetais em cultivos agrícolas remonta à praticas
milenares. As civilizações antigas já utilizavam diversos extratos vegetais para a proteção
dos cultivares contra ao ataque de insetos e outros organismos. Assim, o uso intensivo de
agrotóxicos e seus riscos ambientais e toxicológicos ajudaram a impulsionar novamente o
uso, descoberta e o desenvolvimento de fontes alternativas de produtos de origem vegetal a
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serem aplicados nos cultivos agrícolas (Cavoski et al., 2011). Neste contexto, a procura e a
investigação de substâncias biodegradáveis, tem aumentado o interesse pelo uso destes
compostos químicos de origem vegetal. Dentre os metabólitos secundários vegetais de
interesse estão os alcalóides, flavonóides, taninos, quinonas, óleos essenciais, saponinas,
heterosídeos cardioativos entre outros (Cantanhede et al., 2010; Pino et al., 2013). O Brasil
tem o potencial de liderar as economias de transição com modelos de negócios circulares,
através do aproveitamento e exploração sustentável da biodiversidade. A biodiversidade
brasileira detém uma enorme variedade de espécies de plantas capazes de serem aproveitadas
para os mais diversos fins. A biodiversidade química subexplorada pode ser usada no
desenvolvimento de produtos de base biológica, incluindo produtos farmacêuticos,
cosméticos, suplementos alimentares e biopesticidas agrícolas. Considerando a diversidade
genética e bioquímica presente na biodiversidade, o Brasil possui um universo de
oportunidades para inovação biotecnológica (Valli et al., 2018).
A demanda e a pesquisa por biopesticidas para o controle de pragas aumentou no Brasil
nos últimos anos, decorrente dos impactos ambientais e a contaminação dos alimentos pelos
agrotóxicos sintéticos. Incontestavelmente, esta crescente demanda levará ao aumento do
número de pesquisas e pedidos de registro fomentados tanto pelo mercado quanto pela
sociedade em geral deste tipo de inovação. Porém, o registro é ainda a principal razão para
uma parcela ínfima do mercado de biopesticidas no Brasil e no mundo (Bettiol W, 2011).
A espécie vegetal Quillaja saponaria possui muitos efeitos biológicos já reconhecidos,
com a sua constituição química já caracterizada e seus efeitos amplamente estudados. As
saponinas triterpênicas desta espécie possuem diversas propriedades de repelência e efeitos
letais quando aplicadas a algumas pragas, como forte ação repelente contra afídeos da pera
Acyrthosiphon pisum (Smagghe et al., 2012). Os extratos da espécie são registrados pela
USEPA como fungicida e nematicida de uso comercial (PC Code 097095) (U.S.
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Environmental Protection Agency, 2007). A espécie Camellia oleífera, é reiterada pelas suas
diversas propriedades biológicas: as saponinas da espécie possuem uma série de efeitos,
dentre estes antitumorais (Zong et al., 2015), antimicrobiana (Hu et al., 2012) e moluscicida
(Kijprayoon et al., 2014). Ambas as espécies vegetais se encontram em avançado processo
de investigação fitoquímico das suas propriedades biológicas, químicas sendo já registradas
em seus respectivos órgãos governamentais. Porém ainda, muitos outros produtos de origem
vegetal continuam com restrições de registro definitivo para aplicação agrícola decorrente
dos riscos ambientais e humanos ainda não terem sido avaliados totalmente.
Os produtos de origem vegetal possuem uma variabilidade de eficácia no controle
químico de pragas agrícolas, e sua eficiência depende da interação de diversos fatores, como
água, oxigênio, dinâmica de solo e de temperatura, bem como a composição fitoquímica
presente na espécie. Adicionalmente, alguns extratos vegetais podem ter efeitos letais em
organismos aquáticos benéficos (organismos não-alvo) incluindo peixes e invertebrados
consumidores ou decompositores. Entretanto, alguns produtos de origem vegetal, serem
considerados menos tóxicos que os agrotóxicos comerciais, eles representam um passo
seguinte para um manejo sustentável (Horgan, 2017).
1.6 Saponinas
Em todo este contexto, a possibilidade de aplicação de substâncias de origem vegetal
é um dos objetivos para manejo integrado de pragas em diversos cultivos. A procura destas
substâncias tem levado ao estudo das saponinas como candidatas ao emprego para o manejo
sustentável. As saponinas são moléculas representativas de metabólitos secundários e
extremamente comuns em diversos grupos vegetais (Vincken et al., 2007). São classificadas
como glicosídeos de esteroides ou terpenos policíclicos que apresentam como característica
físico-química a formação de espuma em solução aquosa, apresentando ação detergente e
emulsificante, sendo essas propriedades primárias, as características mais notáveis deste
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distinto grupo de moléculas (Güçlü-üstündağ & Mazza, 2007). Essas propriedades são
decorrentes das suas estruturas que possuem uma parte com características lipofílicas (núcleo
esteroidal/triterpênico = hidrofóbico) e a outra parte hidrofílica (açúcares), determinando
assim o caráter anfifílico.
As saponinas ocorrem em misturas complexas devido à presença concomitante de
estruturas com número variado de açúcares, produtos de sua formação ou degradação na
planta ou, ainda, a presença de diversas agliconas. Este grupo de moléculas sempre tem sido
alvo de interesse biotecnológico, seja farmacêutico, devido as suas propriedades biológicas
diversificadas, seja como pesquisa e aplicação como adjuvante em formulações, componente
ativo em drogas vegetais ou ainda como matéria-prima de diversos outros produtos
(Hostettman & Marston, 2005). Essa classe de compostos inclui substâncias que possuem
um promissor potencial de aplicação. As saponinas são substâncias que se caracterizam por
uma série de interações biológico-químicas, como a capacidade de formar complexos com
esteroides, proteínas e fosfolipídeos de membranas, destacando-se a ação sobre membranas
celulares, alterando a sua permeabilidade ou causando a sua destruição. Devido a isto, as
saponinas são pesquisadas pela ação hemolítica, ictiotóxica e moluscicida, entre outras
(Güçlü-üstündağ & Mazza, 2007; Osbourn et al., 2011; Augustin et al., 2011; Podolak et al.,
2010; Simões et al., 2017).

1.7 Erva-mate
A Erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil) é uma árvore tropical sul-americana,
cultivada, comercializada e consumida nos países do sul da América do Sul. Sendo
extensivamente produzida na Argentina e no Brasil. Possui grande importância
socioeconômica e cultural no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, onde as folhas são
consumidas na forma de infusão quente ou fria conhecida como mate, chimarrão ou tererê.
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Até o ano de 2018, segundo o IBGE, a colheita nacional de erva-mate foi de
aproximadamente 392 mil toneladas de folhas, movimentando um mercado de R$ 468,4
milhões, com aumento de rentabilidade e produção de 11% em relação ao ano anterior. O
estado do Paraná concentrou 87% da produção nacional com aproximadamente 345,9 mil
toneladas , enquanto que o estado do Rio grande do Sul comportou 24,8 mil toneladas e
Santa Catarina com 23 mil toneladas (IBGE, 2020). Nas folhas estão presentes muitos
compostos bioativos de interesse farmacêutico, podendo-se destacar as metilxantinas
(cafeína e teobromina), compostos fenólicos e as saponinas, responsáveis pelos efeitos
benéficos da ingestão frequente, como efeitos antioxidantes, hipocolesterolêmico e
estimulante do sistema nervoso central (Bracesco et al., 2011). Nos frutos encontram-se
muitos compostos, destacando-se, metilxantinas, compostos fenólicos e saponinas.
Principalmente nos frutos imaturos foram quantificados e determinados altos teores de
saponinas triterpênicas (matesaponinas), cuja molécula majoritária é denominadas de
Ilexosídeo II (Taketa et al., 2004; Pavei et al., 2007; Peixoto et al., 2012; Schubert et al.,
2007; Borré et al., 2010; da Silva et al., 2018). O estágio de maturação maduro se caracteriza
pela presença de outras moléculas nutritivas com a função de dispersão das sementes do
fruto, sendo elas as antocianinas, carboidratos e gorduras (Cogoi et al., 2013; Fernandes et
al., 2016). No gênero Ilex, as espécies Ilex paraguariensis St-Hil e Ilex dumosa Reissek são
as que mais acumulam saponinas em suas folhas com teores na ordem de 5-10%, podendo
chegar a teores de até 47% nos frutos imaturos para I. paraguariensis (Borré et al., 2010). A
investigação das saponinas, bem como outras substâncias presentes na erva-mate, é de
extrema importância para a identificação de compostos com novas propriedades biológicas,
organolépticas e farmacológicas (Gosmann et al., 1995; Schenkel et al., 1996). Essas
saponinas acumuladas nos frutos, sendo diferentes das saponinas de folhas, se mostram
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também com padrões químicos distintos (Taketa et al., 2004). A diferente composição
química pode ocasionar diferentes respostas em termos biológicos e toxicológicos.
No mercado consumidor, somente as folhas possuem valor comercial, sendo os frutos
rejeitos industriais em todo o processo de produção. Os frutos imaturos (verdes) são
dispensados do processo produtivo. Algumas vezes também, naquelas árvores muito
frutificadas os galhos são excisados e descartados no próprio solo para adubação, pois o peso
das infrutescências pode comprometer os galhos e a produção de folhas. Somente os frutos
maduros de árvores selecionadas possuem um fim distinto, onde aquelas frutificações das
matrizes genéticas selecionadas para este fim são processadas para a criação de novas mudas
(Sturion & Resende, 2010). Para a germinação das sementes, os frutos são então lavados e
o resíduo deste processo de lavagem entra em contato com o solo. Segundo os produtores de
mudas, esta água da lavagem das sementes ocasiona efeitos biológicos de repelência e
deterrência aos insetos, anelídeos e outros organismos da biota do solo (Ibramate, 2017).
Em relação aos trabalhos já publicados a respeito dos frutos de erva-mate, ressalta-se:
Schubert et al. (2007) que relataram atividade antioxidante de extratos de diferentes
polaridades, sendo a atividade antioxidante dos frutos inferior em relação às folhas (Schubert
et al., 2007); Treter et al. (2007) avaliaram a atividade tricomonicida constatando uma
moderada atividade biológica para a fração de saponinas dos frutos imaturos (Treter et al.,
2014); Silva (2014) investigou a atividade antifúngica de uma fração enriquecida de
saponinas de frutos verdes constatando assim uma significativa ação contra Candida spp.
comparada ao Fluconazol (Silva, 2014). Fernandes et al. (2016) investigaram o potencial
biológico do extrato de frutos maduros em ratos, caracterizando-se pela presença de
antocianinas e o promissor potencial antioxidante. O extrato foi capaz de reduzir os níveis
séricos de colesterol e triglicerídeos, não apresentando efeitos sobre o nível glicêmico
(Fernandes et al., 2016). Brito et al. (2018) investigaram os efeitos tóxicos de extrato de
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decocção e fração butanólica de frutos verdes de I. paraguariensis, em adultos da espéciealvo (P.canaliculata), delimitando assim os valores de LC50, simultaneamente a uma outra
espécie não-alvo, o peixe da espécie Rhamdia quelen (Brito et al., 2018).
A erva-mate tem sido alvo de pesquisas ao longo de décadas em relação as suas
propriedades biológicas e sua constituição química. A Universidade Federal do Rio Grande
do Sul tem sido pioneira em muitos estudos de ordem farmacológica na investigação destas
propriedades presentes nas folhas e nos frutos, tanto maduros quanto imaturos, sendo os
principais já relacionados acima.

1.8 A espécie-alvo: Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822)
O molusco Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) (Golden Apple Snail: GAS; aruádo-banhado; caramujo-do-arroz) é um gastrópode límnico pertencente à família
Ampullariidae, endêmico da região tropical e subtropical da América do Sul ( Martin et al.,
2001; Cowie, 2002; Hayes et al., 2008; Hayes et al., 2015). Considerada como uma espécie
exótica e invasora fora da área endêmica, está classificada no ranking das 100 espécies mais
invasivas do mundo (Global Invasive Species Database, 2019; Lowe, 2000; Pastorino, G. &
Darrigan, 2012), sendo considerada uma das piores pragas nos cultivos de arroz em muitos
países da Ásia como China, Filipinas e Malásia (Joshi, 2007; Brito & Joshi, 2016; Joshi et
al., 2017; CABI, 2019).
Na sua área endêmica os caramujos também atingem a condição de praga em lavouras
de arroz no sul do Brasil, principalmente naquelas próximas a regiões costeiras de lagoas e
banhados. Esta espécie de molusco tem causado danos severos ao cultivo de arroz irrigado e
pré-germinado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina no Alto e Médio Vale do Itajaí.
Os caramujos invadem as lavouras de arroz consumindo as plântulas, criando também
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espaços adicionais à proliferação de outras plantas daninhas ao cultivo (Hickel &
Scheuermann, 2010; Hickel et al., 2012; EPAGRI, 2015; SOSBAI, 2018). Recentemente no
Equador, bem como em outros países da América do Sul, as lavouras estão sendo
continuamente afetadas por este molusco, comprometendo pelo menos 40% da produção
devido a sua disseminação (Horgan et al., 2014). Os moluscos podem causar grandes danos
econômicos podendo comprometer até 90% da produção em uma alta densidade por m² na
lavoura (Joshi, 2007).
Na Europa e nos EUA já existem alertas a respeito da dispersão e da presença de P.
canaliculata, bem como outras espécies do gênero. Na Espanha, no Delta do Rio Ebro,
importante região de cultivo de arroz, há diversos relatos da presença da espécie Pomacea
insularum (d'Orbigny, 1835) (Oscoz et al., 2010; Ravindra et al., 2017). Em Portugal, órgãos
federais já emitiram notas aos agricultores para o reconhecimento de uma possível presença
destes moluscos no auxílio de contingenciar evitando a possível disseminação (DGAV,
2018).
Atualmente, o uso de moluscicidas sintéticos, como metaldeído e niclosamida, é
bastante difundido em países da América Latina e também na Ásia para o controle químico
dessa praga ( Schnorbach, 2006; Attademo et al., 2016; Olivier et al., 2016). O metaldeído é
um potente ingrediente ativo moluscicida aplicado em muitas culturas contra diversos
moluscos. Devido às propriedades físico-químicas esse composto atinge os corpos de água
com rapidez sendo atualmente uma preocupação ambiental (Fones, 2017). Já a niclosamida,
único moluscicida recomendado pela Organização Mundial da Saúde (WHO), não apresenta
maiores riscos aos seres humanos e também não possui toxicidade ao longo de vários
organismos de diferentes níveis tróficos (Calumpang et al., 1995; WHO, 2003). Ambos os
produtos além de terem potenciais riscos ambientais associados e particularidades para
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eficiência, são extremamente caros e muitas vezes inacessíveis financeiramente aos
agricultores locais (Fones, 2017).

1.9 Controle fitoquímico de Pomacea canaliculata (GAS)
Ao longo do tempo foram investigadas diversas alternativas para a contenção e
erradicação de moluscos em cultivos, especialmente nos cultivos de arroz nos países
asiáticos, já que esta espécie acarreta severos danos econômicos em muitos locais. Uma
grande variedade de plantas com potencial moluscicida, já foram identificadas com
compostos fitoquímicos tóxicos à P. canaliculata: Sapindus mukurossi (Huang et al., 2003);
Neem (Azadiracta) (Venturini et al., 2008); Azadirachta indica (Latip, 2013); Sapindus
saponária (Quijano et al., 2014); Camellia sp. (Kijprayoon et al., 2014); Schima superba
(Yang et al., 2017); Ilex paraguriensis (Brito et al., 2018); Chenopodium quinoa (CastilloRuiz et al., 2018); Artemia artemisifolia (Li et al., 2018), Quillaja saponaria (Jiang et al.,
2018). Todas estas plantas possuem em sua composição fitoquímica altos teores de
saponinas. Porém, várias destas espécies são endêmicas dos locais invadidos onde os
moluscos causam problemas econômicos, não sendo nenhuma delas de cultivo extensivo,
com exceção das espécies do gênero Camellia que já são bem investigadas quanto aos efeitos
moluscicidas contra outros moluscos e outros organismos indesejáveis

(Hu et al., 2012;

Zong et al., 2015; Faria et al., 2018; Guo et al., 2018). Estes extratos possuem variabilidade
de eficácia no controle químico dos caramujos, e a sua eficiência depende de muitos fatores
físico-químicos da água, do solo, oxigênio e temperatura locais. Adicionalmente, alguns
extratos vegetais talvez tenham efeitos letais em organismos aquáticos benéficos, incluindo
peixes e invertebrados consumidores/decompositores (Chen et al., 2012). Entretanto, alguns
produtos de origem vegetal, como saponinas de quinoa, são considerados menos tóxicos que
os moluscicidas convencionais e comerciais aplicados nas lavouras, e estes extratos
representam um passo seguinte para um manejo sustentável de caramujos (Horgan, 2017).
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2. JUSTIFICATIVA

A Embrapa há tempos compila as informações de produtores de erva-mate e de
agricultores a respeito do despejo da água de lavagem das sementes e seus efeitos letais e de
repelência à biota do solo. Sendo assim, visando investigar tais efeitos, é de interesse da
Embrapa auxiliar no estudo para a delimitação da toxicidade dos extratos de frutos de ervamate frente a outros organismos. Com isso, conciliando o interesse institucional e as metas
do presente estudo, foi estabelecida a parceria com Embrapa Florestas da cidade de Colombo,
PR, através da colaboração do pesquisador Dr. Marcelo Lazzarotto.
As propriedades relatadas para os extratos e para os frutos de erva-mate mostram uma
promissora aplicação sob forma de biocida. No entanto, os possíveis efeitos devem ser
esclarecidos visando a sua melhor aplicabilidade. Substâncias naturais são também tóxicas a
diversos organismos, incluindo humanos. Portanto, embora existam evidências de menor
risco relativo de exposição frente a biocidas de origem vegetal, em relação aos sintéticos,
pesquisas prévias devem comprovar os seus efeitos frente aos organismos alvos e sua
tolerância para organismos não-alvos.
Neste estudo foi ampliada a análise ecotoxicológica e biocida dos extratos de frutos
verdes, semi-maduros e maduros provenientes de três progênies desenvolvidas pela Embrapa
(progênies P1, P2 e P3). Para complementar, foram também desenvolvidos os estudos em
relação aos efeitos das agliconas que são precursoras e constituem os núcleos químicos das
saponinas, responsáveis pelos efeitos biocidas. Desta forma, a compreensão da dinâmica
destes processos e definição do extrato com efeito biocida nos frutos de erva-mate podem vir
a agregar um novo valor econômico a uma cultura importante para a agricultura do Rio
Grande do Sul, como a erva-mate, como para o controle de um dos fitófagos do cultivo de
arroz, o molusco Pomacea canaliculata.
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Portanto, a liberação de um extrato à base de frutos de erva-mate poderia de alguma
forma afetar a biota associada ao solo e/ou ambientes aquáticos. Particularmente, a
aplicabilidade em ambientes extensivos de produção de arroz no controle do caramujo, devese considerar que a água de abastecimento e irrigação da lavoura é captada em ambientes
aquáticos, onde ocorre a presença de muitas espécies animais e vegetais que compõem estes
ambientes. Nestas condições, a água de irrigação e de abastecimento do cultivo é novamente
liberada aos locais de captação, onde retornam juntos os insumos aplicados no processo
produtivo.
A avaliação de relativo risco ambiental necessita de estudos do potencial em relação a
toxicidade para organismos não-alvo aquáticos e/ou terrestres. Cabe ressaltar que muito
pouco se sabe sobre o potencial de atividade de substâncias naturais tóxicas processadas e/ou
liberadas no ambiente, particularmente a respeito dos extratos de frutos da de erva-mate que
possam entrar em contato com a biota. Deste modo, acentua-se a necessidade de investigação
destes extratos a serem testados frente a outros modelos biológicos com ensaios que
permitam avaliar riscos relativos à biota e ao homem.
Assim, a presente tese se propôs em avançar na identificação de uma bioatividade
específica(s) como moluscicida, buscando um efeito menos letal em organismos não-alvos
Danio rerio (zebra fish). Por fim, através do ensaio de Teste de Ames, em diferentes fases
experimentais, foram avaliados o potencial da citotoxicidade e a mutagenicidade das
diferentes amostras que foram elaboradas, estimando a potencialidade carcinogênica ao ser
humano. Portanto, a presença de saponinas nesta espécie a torna promissora em relação às
atividades químico-biológicas já reportadas e aquelas ainda a serem investigadas.
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3. OBJETIVO GERAL

Investigar a ecotoxicidade de extratos dos frutos de progênies de Ilex paraguariensis e
sua ação biocida ao molusco Pomacea canaliculata avaliando os riscos relativos a
organismos não-alvo.

3.1 Objetivos específicos

● Investigar a toxicidade das agliconas à espécie-alvo e aos organismos não-alvos de
ambientes aquáticos.

● Investigar a toxicidade dos extratos dos frutos de progênies de erva-mate frente à
espécie-alvo e em organismos não-alvos de ambientes aquáticos.

● Investigar a toxicidade de frações do extrato da progênie que apresentou os
melhores resultados em relação a espécie-alvo.

● Avaliar atividades citotóxicas e mutagênica do(s) extrato(s) de interesse através do
ensaio Salmonella/microssoma para possível presença de atividade mutagênica.
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CAPÍTULO 1
ECOTOXICITY OF TERPENOIDS, OLEANOLIC AND URSOLIC ACIDS TO
Pomacea canaliculata AND A NON-TARGET SPECIES

Este capítulo aborda o trabalho desenvolvido com objetivo de investigar o efeito
ecotoxicológico das agliconas: ácidos oleanólico e ursólico, precursoras fitoquímicas das
saponinas, também presentes na erva-mate em baixos teores (Taketa et al., 2004a ,2004b;
Gnoatto et al., 2005; Gnoatto et al., 2008). Neste estudo foram definidos os valores de LC50
para os juvenis de P. canaliculata, às larvas de D.rerio e os resultados frente ao ensaio
Salmonella/microssoma. Este trabalho foi submetido à revista Ecotoxicology (Submission
id: ECTX-D-20-00061). Como Anexo 1 de material complementar, foram incluídas as
análises dos parâmetros dos bioensaios realizados para os moluscos e para os peixes
(Oxigênio dissolvido, Condutividade e pH) que não foram incluídas no trabalho submetido.

ECOTOXICITY OF TERPENOIDS, OLEANOLIC AND URSOLIC ACIDS TO
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ABSTRACT

Terpenoids of plant origin have various biological properties. Secondary plant metabolism
molecules are gaining attention regarding ecotoxicological and applicability studies. In this
study, we determined the ecotoxicity of the oleanolic (OA) and ursolic acids (UA) on
Pomacea canaliculata juveniles and Danio rerio larvae through 96-hour acute tests.
Concurrently, we assessed the mutagenic activity of both acids in Salmonella/microsome
assays with TA98 and TA100 strains in the presence and absence of metabolism. The
measured LC50 values for mollusks showed no significant difference in the experimental
period, ranging from the LC50 range 13.05 mgL-1 to 11.81 mgL-1. For zebra fish larvae, there
was a significant difference in the experimental period of 24 and 48 hours, with measured
LC50 values of 1.21 mgL-1 at 0.81 mgL-1 for ursolic acid, and LC50 4.81 mgL-1 at 4.51 mgL1

for oleanolic acid, respectively. In the Salmonella / microsome assay both acids showed

mutagenicity to TA100 in the absence of metabolism (-S9) (OA = 1.17 ± 0.554; UA = 10.38
± 3.362 rev/mgL-1), with Effective Mutagenic Concentrations (CME) of 58.97 mgL-1 for OA
and 6.98 mgL-1 for UA. Research on bioactive substances of plant origin has increased
interest in these compounds and their promising applications yet to be discovered.
Keywords: molluscicide; aglycones; mutagenicity; ecotoxicology; non-target species
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INTRODUCTION

Triterpenes are bioactive compounds widely present in vegetables. The oleanolic and
ursolic acid isomers (Fig.1) are representative compounds of this class of molecules. These
are found together in various plant tissues such as flowers, leaves, peels, and fruits, occurring
in the form of free acids or as aglycone of triterpene saponins (Jie, 1995; Liu, 2005). These
compounds exhibit a vast variety of biological activities ranging from anti-tumor properties
(Patlolla and Rao, 2012), anti-inflammatory (Heras & Hortelano, 2009) and antioxidants
(Graßmann, 2005), antimicrobials (Jesus et al., 2015; Park et al., 2018), antifungal (Innocente
et al., 2014; Kusumoto et al., 2014), antiprotozoal (Tasca et al., 2018), larvicides and
insecticides (Silva et al., 2016).
The terpenoid oleanolic acid (OA) occurs naturally in many plants used in folk
medicine, where it is considered to display anti-tumor, cytoprotective, and hepatoprotective
properties (Zou & Chen, 2008). It is known to act as a modulator of genes responsible for the
inflammatory process and also directly in anti-tumor processes (Laszczyk, 2009). This
compound is also present, to a lesser degree, in the cuticle of certain plants, where it acts as
a physical barrier against water loss and pathogens such as fungi and bacteria, in addition to
having bioactive properties against herbivory. Besides, OA can mediate significant
ecological interactions, possibly promoting allelopathy (Szakiel et al., 2005; Szakiel and
Mroczek, 2007).
The isomer ursolic acid (UA) is a naturally occurring terpenoid, but in higher content,
together with oleanolic acid in the form of free acids or saponin aglycones. This compound
also presents broad biological activity and pharmacological properties that include antiviral,
antimicrobial, antifungal, and trypanocidal activities (Liu, 2005; Da Silva., 2010; Pironi et
al., 2018). The promising and diverse spectra of biological action of these two compounds
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give them great interest, especially in the investigation of other biological properties not yet
known for these molecules. Recently, there has been an increase in the search for bioactive
substances of plant origin, significantly intensifying investigations on the effects of these two
compounds.

Figure 1: A) Oleanolic acid; B) Ursolic acid. Source: (Safety Data Sheet) AK Scientific. C) Pomacea
canaliculata juvenile; D) Danio rerio larvae. Scale = 1mm

The golden apple snail (GAS), Pomacea canaliculata, (figure 1 C) is a limnic gastropod
endemic to the southern region of South America, classified among the 100 most invasive
species in the world, being considered a pest in many vegetable crops, including rice crops
in several Asian countries such as China, the Philippines and Japan (Lowe, 2000; Pastorino,
G. & Darrigan, 2012). Thus, aiming at alternatives to contain this pest to the detriment of
conventional methods of control and eradication, bioactive compounds of natural origin have
been an attractive alternative for the study of the control of unwanted organisms, whether in
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the agricultural or urban scope (Duke et al, 2010; Horgan 2017). Consequently, the study of
the toxic effects of these compounds on other models of non-target organisms is necessary.
The zebrafish, Danio rerio, is a species used worldwide as an animal model, due to its
set of traits characteristic of an ideal organism, such as its small size, ease of culture,
reproduction, and development. This species is prominently used either in its larval or
embryonic state as a monitoring tool for ecotoxicology studies (Braunbeck et al., 2014;
Freiry et al., 2014). As a result of its high sensitivity, it is considered an ideal model for
several types of toxicological tests (Stelzer et al., 2018).
The Salmonella/microsome assay is a method used in genetic toxicology to evaluate
products of natural origin, environmental mixtures, food, drugs, and physical agents. It is
used as a screening method for determining the mutagenic potential of several chemical
substances due to its high predictiveness. Thus, this experimental procedure is recommended
for the registration and approval of many substances, including new drugs and biocides of
synthetic or natural origin (Mortelmans and Zeiger, 2000; Claxton et al., 2010).
In order to investigate containment alternatives, the objective of this study was to verify
the acute ecotoxicological effects and the mutagenic activity of the oleanolic and ursolic
acids, considering their effects on the golden apple snail, P. canaliculata, on a non-target test
organism, the zebrafish D. rerio, in addition genetic toxicity was estimated using the
Salmonella/microsome assay.

MATERIAL & METHODS
Substances: Oleanolic Acid (CAS Number: 508-02-1; Purity > 98% - HPLC) and Ursolic
Acid (CAS Number: 77-52-1; Purity > 98% - HPLC) were purchased from AK Scientific
company. For dilution, 20 mg of each compound was weighed separately and diluted in 1 ml
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of dimethylsulfoxide (DMSO 99% Sigma: CAS 67-68-5) (20.000 mgL-1 mother solution).
500µl from this solution was pipetted, and 4.5 ml of DMSO was added to prepare the dosages
to be used for toxicity assays (2.000 mgL-1 stock solution).
Dosage Preparation: from the stock solution (2.000 mgL-1), all dosages for the mollusks
and the zebrafish larvae tests were prepared separately, with constant agitation, each being
adjusted to the aqueous solution in the 10ml wells (C1.V1 = C2.V2). Finally, negative
controls (H2O) and DMSO (1%) were pipetted for both assays. For the Salmonella assay, an
initial dosage of 25 mgL-1 was prepared from the stock solution followed by the other dosages
of each compound separately, in the presence and absence of metabolism (-/+ S9). After
preparation, the samples were filtered on the Sartorius Minisart ® filter (0.45 µm). From the
filtered content, 100 µl was pipetted for each corresponding dosage and applied in the
mutagenicity assays.
Test organisms
Mollusks: the spawning of the species P. canaliculata was collected in the locality of
Varzinha, Viamão, RS (-30.314747'S; -50.911911'E). After collection, the spawns were
transported and kept in the laboratory for hatching and subsequent conditioning in a growing
room (relative humidity, u.r 65% ± 5), kept in natural photoperiods in five-liter aquariums
containing natural spring water (temperature 27.5ºC ± 5; dissolved oxygen 6.98 mg L-1;
conductivity 293 mS; pH 7.5; hardness 50 mgL-1 of CaCO3). Consequently, the juvenile used
in the experiments had a shell size of 2.5 mm ± 0.5, and were up to 30 days after hatching.
Fishes: D. rerio larvae were bred from wild matrices of the species maintained at the
Ecotoxicology Laboratory, Center of Ecology at the Federal University of Rio Grande do
Sul. Test organisms were used within 14 days of hatching. During this period, they were kept
at 26ºC ± 1 and fed with Paramaecium sp. daily. The larvae maintenance culture was carried
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out with demineralized and reconstituted water (hardness 49 mgL-1 of CaCO3; conductivity
185mS; pH 7.5; temperature 25ºC, photoperiod of 12h light/12h dark).
Toxicity Tests
Mollusks: pilot assays were conducted to check the dose-response curve of each aglycone
separately, in order to establish the definitive dosages. Toxicity tests were performed in 6well culture plates, with concentrations individually adjusted to 10ml, prepared with
demineralized and reconstituted culture water (DRW) (conductivity 185mS; pH 7.5;
temperature 25ºC) under constant agitation. All tests were static (no solution exchange, no
feeding), covering 96 hours of experimentation, with results checked every 24 hours
(Brackenbury, 1998). Nominal concentrations of the applied doses for oleanolic and ursolic
acids were [30; 25; 20; 15; 12.5; 7.5; 5; 3.75; 1.875; 0.93 mgL-1] in addition to the negative
controls (H2O = DRW). The dosages applied in the definitive tests expressed the best toxicity
dose-response. In all tests, microplankton nets were added to each well to prevent animals
from escaping. Confirmation of lethality was evaluated based on the animal shedding from
the shell, mucous secretion, discoloration, absence of retraction, and the absence of a
heartbeat confirmed under the microscope. Animals considered dead or immobile were
counted and removed from the test. All tests had six replicates for each dosage, each well
containing five individuals (N = 30), including the controls.
Fishes: pilot assays were conducted to check the dose-response curve of each aglycone
separately in order to define the definitive dosages. All toxicity tests with D. rerio larvae
were performed in six-well plates, with the concentrations of each compound adjusted to 10
ml and prepared with demineralized and reconstituted culture water (Hardness: 49 mg/L-1 of
CaCO3; 189mS conductivity; pH: 7.5) under constant agitation. All tests covered 96 hours
of experimentation, with a solution change at 48 hours (OECD, 2013) and mortalities
checked every 24 hours. The doses applied for oleanolic acid were: [8; 4; 2; 1; 0.5; 0.25;
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0.125 mgL-1] and for ursolic acid [2; 1; 0.5; 0.25; 0.125 mgL-1], in addition to the negative
controls (H2O = DRW) and DMSO (1%). The dosages applied in the definitive tests
represented the best toxicity dose-response observed in the pilot assays, which were
previously performed with dosages ranging from 100 mgL-1 to 0.0625 mgL-1. The proof of
lethality was observed by immobility and lack of response to mechanical stimulus. Animals
considered dead or immobile were counted and removed from the test. All tests were
performed with six replicates for each dosage, each well containing five individuals (N=30),
including the H2O (N=15) and DMSO (1%) (N=15) controls.
Salmonella / microsome assay: mutagenicity and cytotoxicity evaluations were performed
using the Kado micro-suspension test (Kado et al., 1983) modified from Salmonella /
microsome assay (Maron & Ames, 1983; Vargas, Motta, & Henriques, 1993). Salmonella
typhimurium strains derived from the LT2 parental strains, auxotrophic for histidine TA98
and TA100 were used. Mutagenesis was observed in TA98 (frameshift mutation) and TA100
(base-pair substitution) in the presence and absence of P450 in vitro rat hepatic metabolism
fraction, S9mix (Moltox AS) induced by AROCLOR 1234 (Fraction S9). All assays were
performed in duplicates for each dosage, including negative controls (DMSO 1%) and the
respective positive controls for each strain, with presence and absence of metabolisation:
TA98-S9: (4-oxide-nitroquinoline: 4NQO, 0.5 μg / plate, CASRN. 56-57-5), Ta 100-S9:
(sodium azide: SAZ, 0.5 μg / plate, CASRN. 26628-22-8 Sigma Chemical Company); TA98
and TA100 (+ S9): (2-aminofluorene: 2AF, 0.5 μg / plate, CASRN. 153-78-6 Sigma
Chemical Company). Mutagenesis was analyzed in the non-toxic linear portion of the doseresponse curve of the employed concentrations for both compounds: [25; 12.5; 6.25; 3,125;
1.56; 0.78; 0.39 mgL-1] defined within a similar range used for the P. canaliculata and
D.rerio toxicity tests.
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Statistical Analysis: Lethal Concentrations (LC50) (Lethal Dose 50% ± CI: 95%) (P <0.05)
mollusks and larvae assays were estimated using the Trimmed Spearman-Karber (TSK)
Program V. ( 1.5) (TSK) Version (1.5) (Hamilton et al., 1977). The dose-response curves
were evaluated using the SALANAL software (Salmonella Assay Analysis) version 1.0,
Research Triangle Institute, RTP, NC, USA, considering the linear portion of the doseresponse curve, the Linear or Bernstein regression model (Bernstein, Kaldor, McCann, &
Pike, 1982). The dosages of both compounds were considered mutagenic separately when
the dose-response curve was present with a positive significance trend (P < 0.05) and in
ANOVA (P < 0.05). Therefore, the indication for mutagenesis was only considered when
one of the criteria was significant. Positive and indicative values were expressed in revertants
/ mgL-1. Cytotoxicity was evaluated through the survival curve in the TA 98 strain comparing
the different applied doses of both compounds after 72 hours of incubation. Thus, a positive
response was recognized when cell survival percentage was smaller than 60% of colonies
compared to the negative control (Vargas et al., 1993). Finally, the Effective Mutagenic
Concentration (CME) was calculated for each compound in both strains in the presence and
absence of S9, which can double the number of spontaneous revertants (calculated from the
regression analysis performed in SALANAL).

49

RESULTS

Results of the aglycones lethal concentrations (LC50) tested in the mollusks (P.
canaliculata) were not statistically significant, with estimates overlapping in their confidence
intervals lower and upper limits throughout the experimental period. Both compounds,
oleanolic (OA) and ursolic acid (UA), showed values very close to LC50, with OA presenting
slightly lower values (Figure 2). The oleanolic acid displayed values ranging from 11.81
mgL-1 to 12.53 mgL-1; while ursolic acid showed values from 11.82 mgL-1 to 12.98 mgL-1
(table 1). The negative controls (DMSO 1%) presented no mortality during the experimental
period.

Table 1: Lethal Concentration values (LC50) with estimates of the lower and upper confidence intervals (c.i. 95%)
obtained from target (Pomacea canaliculata) and non-target (Danio rerio) toxicity assays submitted to aglycone (OA =
oleanolic acid; UA = acid ursolic).
24 hours

48 hours

72 hours

96 hours

inf

LC50

sup

Inf

LC50

sup

inf

LC50

sup

inf

LC50

sup

OA

11.31

12.53

13.88

11.01

12.23

13.59

10.78

11.97

13.29

10.61

11.81

13.51

UA

12.98

13.05

14.22

11.52

12.60

13.79

11.12

12.32

13.65

10.57

11.82

13.20

D. rerio

inf

LC50

sup

Inf

LC50

sup

inf

LC50

sup

inf

LC50

sup

OA

4.32

4.81

5.36

4

4.51

5.08

0.76

0.88

1.01

0.41

0.55

0.73

UA

1.07

1.21

1.34

0.81

0.81

1.09

0.68

0.78

0.89

0.30

0.42

0.60

P.canaliculata

Note: Dosages applied in the P. canaliculata toxicity assays for oleanolic and ursolic acids: [30; 25; 20; 15; 12.5; 7.5; 5;
3.75; 1,875; 0.93 mgL-1]. Dosages applied in the D. rerio larvae toxicity assays: (AO) oleanolic acid: [8; 4; 2; 1; 0.5;
0.25; 0.125 mgL-1]; (AU) ursolic acid: [2; 1; 0.5; 0.25; 0.125 mgL-1]. Inf = lower limit of the estimate; Sup = upper limit
of the estimate. LC50: Lethal concentration values at 50% of the population of exposed organisms.
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Figure 2: Ordination of the total lower and upper limits of LC50 estimates for the effects of the two compounds
(UA = ursolic acid; OA = oleanolic acid) for P.canaliculata snails within the 96-hour experimental period.

The LC50 results of both compounds tests on the zebrafish (D. rerio) larvae were
statistically significant at 24 and 48 hours, respectively. For the remaining evaluation times,
no statistical difference was obtained, with the estimates overlapping in their confidence
intervals lower and upper limits. In 24 hours and 48 hours, the values for the oleanolic acid
were 4.81 mgL-1 and 4.51 mgL-1, respectively. After 72 hours, both compounds showed
values very close to LC50; AU had slightly lower values (Figure 2) (Table 1). The negative
controls (DMSO 1%) did not show mortality during the experimental period.
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Figure 3: Ordination diagram of the total lower and upper limits of LC50 value estimates for the effects of the
two compounds (UA = ursolic acid; OA = oleanolic acid) for D.rerio larvae within the 96-hour experimental
period.

In the Salmonella/microsome assay, both acids, oleanolic and ursolic, showed positive
base-pair substitution type mutagenic response (TA100-S9), estimated at 1.17 ± 0.554 and
10.38 ± 3.362 rev/mgL-1, respectively. Thus, the CME observed for OA was 58.97 mgL-1
and for UA 6.58 mgL-1. Regarding strain TA98, both compounds did not show significant
mutagenic responses, described in Table 2 in rev/plate. Cytotoxic activity was not observed
for both substances tested either (Table 2).
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Table 2: Mean number of revertant colonies in the S. thyphimurium strains (TA 98 and TA 100) under the oleanolic and ursolic
acids in the Microsuspension test (+/- S9).
Oleanolic Acid
DMSO

1

Positive control 2
0.39 mgL

-1

0.78 mgL

-1

TA 98 - S9
Means ± SD

M.I

32.5 ± 13.44
106.5 ± 3.54
27 ± 0

0.83

TA 98 + S9
SOB (%)

Means ± SD

M.I

1.00

34.5 ± 6.36

1.00

3.28

220.0 ± 0

6.38

33.5 ± 3.54

0.97

100

TA 100 - S9
SOB (%)

100

Means ± SD

TA 100 + S9
M.I

Means

M.I

69.0 ± 4.24

1.0

77.7 ± 7.64

1.00

752.0 ± 53

10.91

655 ± 21.2

8.43

75.5 ± 19.09

1.12

92.5 ± 9.19

1.19

24 ± 5.66

0.74

100

32.0 ± 2.83

0.93

100

86.5 ± 0.71 *

1.25

89 ± 5.66

1.15

1.56 mgL-1

34.5 ± 6.36

1.06

100

29.5 ± 10.61

0.86

100

93.5 ± 2.12 *

1.36

95.5 ± 2.12

1.23

3.12 mgL-1

33.0 ± 7.07

1.02

100

32.0 ± 1.41

0.93

100

106.0 ± 2.83 **

1.54

87.5 ± 10.61

1.13

6.25 mgL-1

27.0 ± 0

0.83

100

30.0 ± 7.07

0.87

100

94.0 ± 9.90

1.36

84.0 ± 12.73

1.08

12.5 mgL

-1

25.0 mgL-1

28.0 ± 0

0.86

100

35.0 ± 8.49

1.01

100

90 ± 16.97

1.30

87.0 ± 18.38

1.12

26.5 ± 7.8

0.82

100

31.5 ± 9.19

0.91

100

110 ± 42.43

1.16

96.0 ± 1.41

1.24

Rev/mgL-1

1.17 ± 0.554

C.M.E =

58.97

Ursolic Acid
DMSO

1

Positive control 2
0.39 mgL

-1

TA 98 - S9
Means ± SD

M.I

TA 98 + S9
SOB (%)

Means ± SD

M.I

TA 100 - S9
SOB (%)

Means ± SD

TA 100 + S9
M.I

Means ± SD

M.I

32.5 ± 13.44

1

34.5 ± 6.36

1.00

72.50 ± 10.15 B

1.00

77.7 ± 7.64

1.00

106.5 ± 3.50

3.28

220.0 ± 0

6.38

752.5 ± 53

10.91

655 ± 21.20

8.43

29.5 ± 14.85

0.91

100

42.0 ± 1.41

1.22

100

120.0 ± 30.64 B

1.65

92.0 ± 0

1.18

0.78 mgL-1

28.0 ± 7.07

0.86

100

40.0 ± 8.49

1.16

100

115.0 ± 22.82 B

1.58

82.5 ± 14.85

1.06

1.56 mgL

-1

24.0 ± 2.83

0.74

100

39.50 ± 2.12

1.14

100

131.75 ± 47.34 B

1.82

88.0 ± 11.31

1.13

3.12 mgL

-1

19.5 ± 636

0.60

100

40.50 ± 9.19

1.17

100

124.25 ± 46.24 B

1.71

88.5 ± 12.02

1.14

34.5 ± 10.61

1.06

100

38.5 ± 0.71

1.12

100

147.75 ± 47.59 B

2.03

91.5 ± 16.26

1.18

-1

17.0 ± 0

0.52

100

32.5 ± 0.71

0.94

100

¤

1.31

81.0 ± 7.07

1.04

25.0 mgL-1

26.0 ± 0

0.80

100

33.50 ± 4.95

0.97

100

¤

1.63

90.5 ± 19.19

1.17

6.25 mgL-1
12.5 mgL

Rev/mgL-1

10.38 ± 3.362

C.M.E =

6.98

Footnote: 1= DMSO (1%) (100µl). 2=0.5 µl/plate of 4-NQO for TA 98 and 0.25 µl/plate of sodium azide for TA 100; for
(+S9) TA98 e TA100: 0.50 µl of 2-aminofluorene: 2AF. Mutagenicity: * significant at 1%; ** significant at 5% compared to
the negative control (p<0.05). M.I= Mutagenic Index = (mean of revertants per plate of sample / mean of revertants of
negative control). SOB= Percentage of cell survival: number of revertants observed in the test performed against the sample
and the negative control: lower than 60% revertant rate in the applied samples relative to the negative control indicates toxicity
(sample survivors / negative control survivors*60)/100; C.M.E= (Concentration Mutagenic Effective) = negative control
spontaneous mutation mean (DMSO) / slope value = [mgL-1 ]; ¤ = unused dosages in the linear portion of the curve by the
Bernstein model.
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DISCUSSION

In the current scenario, the use of conventional pesticides to control agricultural pests is
deliberate and devoid of environmental concern. Their well-known associated direct and
indirect effects on the fauna and flora have raised the demand for biocides of natural origin
(Cavoski et al., 2011).
Terpenoids are widely found in several sources of plant material, showing their abundant
and diverse bioavailability (Jie, 1995; Liu, 2005; Pollier & Goossens, 2012; Wo, 2015). The
oleanolic and ursolic acids have become the object of intense research due to the scope of
their pleiotropic effects, which can be observed in various biological models, as well as their
low toxicity, and various forms of bioactivity. This research delivers the first report of the
oleanolic and ursolic acid terpenoids molluscicidal activity on Pomacea canaliculata
juveniles. Although we did not observe a statistically significant difference between the times
observed for the LC50 values of both compounds in the mollusk bioassays, the estimated
values nevertheless indicate molluscicidal activity, covering a toxicity range from 11.81
mgL-1 to 12.53 mgL-1 within the 96-hour experimental period (Fig. 2). San Martin et al.
(2008) applied alkali treatment through saponins extracted from the Chenopodium quinoa
bark, aiming to potentiate its molluscicidal effect and reached LC50 values around 15 mgL1

in 24 hours. Current data show compatible LC50 values, though lower, in 24 h, remaining

constant during the 96 h experimental period, indicating the effectiveness of the application
and consequent relevance of investigating saponin precursors as an alternative to the
chemical control of P.canaliculata. Depending on the type of bioactivity explored in distinct
biological models, the two acids may differ in their effectiveness. Isomerism may or may not
be a major factor in the outcome, which demonstrates the relationship between the structuralmolecular form and its toxicological properties in different biological models (Sun et al.,
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2006). In a human leukemia cell model stated that the methyl isomeric difference modulated
the distinct influence of both acids; the ursolic acid was more effective than the oleanolic
acid in preventing DNA damage in this model (Ovesná, Kozics, & Slameňová, 2006).
According to our results, the effects of oleanolic and ursolic acids were not different
(overlapping confidence intervals) within the assessed times for P. canaliculata. Results for
the D. rerio larvae were similar at 72 h and 96 h, however, at 24 h and 48 h, we observed a
significant difference in the oleanolic acid bioassays. The more pronounced toxic effects on
the larvae were certainly due to their higher sensitivity when compared to snails, which have
remarkable physiological robustness (Hayes et al., 2015) (Fig. 2 e 3).
The juveniles of P. canaliculata used in the present study, up to 30 days post-hatching,
already had respiratory organs, such as lungs and gills that are still rudimentary yet fully
functional. These are the main sites of physiological maintenance and interaction with
xenobionts in the body (Koch, Winik, & Castro-Vazquez, 2009; Seuffert & Martín, 2009).
According to Kruatrachue et al., (2011), these organs epithelial cell structure is affected by
compounds that enter into chemical complexation, causing the loss of ciliary structures and,
consequently, organ failure. Also, these compounds toxicity to the digestive gland causes the
production of mucus, leading to immobility and death (Kruatrachue, Sumritdee,
Pokethitiyook, & Singhakaew, 2011).
Despite having determined the effect of Quillaja saponaria saponins on D. rerio embryos,
Hassan et al., observed early hatching and high lethality, showing that terpenoids interact
with membrane proteins, changing permeability and causing high lethality (Hassan et al.,
2008). Consequently, the larvae were more susceptible to the compounds because they
perform the respiratory and ionoregulatory demands exclusively through the entire cutaneous
extension.
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Jiang et al. (2018) investigated the effects of purified saponins from Quillaja saponaria
and its precursors, prosapogenins and aglycones, presenting different responses in different
toxicological models. For D. rerio embryos, the values estimated in the aglycone assays were
close to the purified saponins, thus confirming that terpenoid precursors have high biological
activity (Jiang et al., 2018).
Biological factors of the model may cause the estimated LC50 values for D. rerio larvae
in the present study. Larvae have high sensitivity due to their larger ionoregulatory surface
area, and physiological maintenance occurs strictly through the epidermis and gills by
passive diffusion, with the epidermal extension being the main route of exposure
(Rombough, 2002; Fol et al., 2017). The cutaneous, gill, and intestinal cell epithelium consist
of mitochondria-rich ionocytes responsible for gas exchange, ion regulation, and homeostatic
maintenance (Ng et al., 2005; Lin et al., 2006). These sites contain highly sensitive cells and
are the main physiological areas to come into contact with the aglycones. Besides, the
isomeric differences may help to explain the different results of acute toxicity for each
aglycone tested in D. rerio larvae. Regarding bioactivity against Aedes aegypti larvae, Silva
et al. (2016) investingated the effects of ursolic acid on Aedes aegypti larvae, noting that the
compound in its original form has better activity compared to the semi-synthesis modified
molecule. Their results emphasize that application in its natural form produces good
extraction yield and has better bioactivity compared to synthesized compounds, in addition
to being more economically accessible (Silva, et al., 2016). Terpenoids, in general, have a
strong interaction with membrane receptors, directly binding the lipophilic cell tails. This
incorporation occurs due to the amphiphilic nature of aglycones with different glycosylation
forms, leading to pore formation and complexation in cell receptors (Tachibana & Konoki,
1996).

56

The group of compounds known as terpenes comprises several molecules, including
pentacyclic triterpenes, whose representatives have multiple biological effects depending on
the situation in which they are tested. Direct molecular mutagenic activity by base-pair
substitution was observed for OA and UA in the Salmonella assay, which gets reduced in the
presence of hepatic metabolism of rats in vitro. Overall, the scientific literature shows that
terpenoids have antimutagenic properties mediated by reactions that require hepatic
metabolism and indirect mutagenic substances. Such studies address the beneficial effects of
cell and genetic material protection attributed to numerous compounds found in medicinal
plants. Ursolic acid, for example, may act on the aflatoxin B, an indirect mutagenic agent,
significantly minimizing its mutagenic potential tested on the TA98 and TA100 strains
(Young et al., 1994). For the micronucleus assay in Balb-c rats, both evaluated acids
presented antimutagenic activity, being able to significantly reduce the number of
micronuclei compared to the positive control, showing a protective effect in superior cells,
characterizing, again, an indirect mutagenic action (Resende et al., 2006). Therefore, in
addition to the beneficial activities of these compounds present in plant extracts, it was
possible to discern mutagenic results for both acids presented here, but as a direct mutagen.
In the present study, both OA and UA showed acute toxicity in the bioassays with P.
canaliculata

and

D.

rerio

larvae,

besides

direct

mutagenic

activity

in

the

Salmonella/microsome assay, such as DNA base-pair substitution (TA100), decreasing after
S9 metabolism in vitro to spontaneous mutation values. In studies using the Salmonella
assay, pointed out that phytochemicals have a broad and complex range of interactions,
which may have protective or pro-mutagenic synergistic effects that will depend on the
chemical affinity, structure and the dosages applied. Furthermore, they observed more
effective responses of antimutagenesis in tests mediated by the P450 metabolic activation,
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being effective against aflatoxin B1 and 2-aminofluorene (Horn and Vargas, 2003; Horn and
Vargas, 2008).
New applications of naturally occurring compounds are still being explored through these
molecules bioactivity against various organisms, aiming at possibly using raw materials
where these substances are abundant enough to be considered by-products (Newman and
Cragg, 2012). Particularly, terpenoids such as olean and ursane-type aglycones have many
pharmacological and biological activities, besides lacking prominent toxicity, thus being
promising for the development of new technologies ( Jäger et al., 2009; Cargnin and Gnoatto,
2017). In this way, the exact mechanism of action of both acids remains only partially
elucidated, requiring further studies that describe their forms of action, as well as the
chemical-molecular interaction responsible for both their novel and previously described
biological activities (Wang et al., 2010). Even though there was no difference in the LC50
values in the mollusks, ursolic acid was more active than its isomer, oleanolic acid, in the
other two tests. Ursolic acid exhibited a notable difference in larvae and in the Salmonella
assay, where the value of the index evaluated was 10.38 ± 3,362 rev/mgL-1, with an effective
mutagenic concentration of 6.98 mgL-1. Consequently, we concluded that ursolic acid still
has more significant bioactivity compared to its isomer.
According to our results, the effects of both compounds were more pronounced in D. rerio
larvae in comparison to P. canaliculata, showing signs of direct mutagenicity in the
Salmonella/microsome assay at the tested dosages. The biocidal applicability of these
molecules for pest control must take into account their use in an aquatic environment, as the
present study shows a greater effect of the compounds in D. rerio as a non-target organism.
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PROGÊNIES DE ERVA-MATE (Ilex paraguariensis): BIOPESTICIDA NATURAL

Este capítulo aborda o trabalho desenvolvido na investigação do efeito ecotoxicológico
dos extratos de frutos de três progênies de Ilex paraguariensis nos seus três estágios de
maturação (verde, semi-maduro e maduro). O estudo foi desenvolvido com o objetivo de
delimitar os valores de LC50 frente a espécie alvo, juvenis de P. canaliculata, frente à espécie
não-alvo, larvas de D. rerio e nos ensaios Salmonella/microssoma. Abaixo encontra-se a
versão final do manuscrito ainda em português. Como material complementar, foram
incluídas as análises dos parâmetros dos bioensaios realizados para os moluscos
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RESUMO

Extratos vegetais podem fornecer alternativas para o controle de pragas. Este estudo
avaliou a atividade biocida dos extratos aquosos de frutos de três progênies de Ilex
paraguariensis em diferentes estágios de maturação para três modelos: molusco praga do
arroz Pomacea canaliculata, larvas de Danio rerio (zebra fish) e em ensaios de
mutagenicidade Salmonella / microssoma (TA 98 e TA 100) na presença e ausência de
metabolização hepática in vitro. Os resultados mostraram maior sensibilidade dos moluscos
em relação às larvas frente aos extratos da progênie P1 nos três estágios de maturação
avaliados. Para as larvas de D. rerio os extratos que apresentaram maior toxicidade foram os
da progênie P3 ao final de 96 horas de experimentação.

Para os ensaios

Salmonella/microssoma os extratos semi-maduro e maduro de ambas as progênies P1 e P3
apresentaram respostas mutagênicas frente as duas linhagens com e sem metabolização. Os
resultados de toxicidade mostram que a seleção aplicada às progênies influenciou os
conteúdos metabólicos presentes nos frutos em todos os estágios de maturação ao longo do
tempo. Além disso, indicam elevada atividade moluscicida para a progênie P1. Os frutos da
erva-mate são rejeitos industriais e fontes abundantes de muitos compostos com atividades
biológicas, sendo assim, a investigação toxicológica destes extratos das progênies pode ser
interessante, visto que a seleção dos materiais vegetais influenciou na resposta frente aos
modelos experimentais.
Palavras-chave: caramujo-do-arroz; moluscicida; controle químico; erva-mate; frutos;
zebra fish
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INTRODUÇÃO

A busca de alternativas para o controle de pragas agrícolas estimulou a investigação de
extratos vegetais que detém compostos bioativos. Extratos vegetais são fontes abundantes
para elaboração de biopesticidas, pela facilidade de obtenção, baixa persistência ambiental e
rápida biodegradação; desta forma, para otimizar uma produção sustentável é necessário
delimitar os efeitos em diferentes modelos biológicos (Cantrell et al., 2012; Cavoski et al.,
2011). A aplicação de substâncias naturais é social e ecologicamente mais aceitável, sendo
estes compostos caracterizados pela baixa toxicidade, comparado a produtos sintéticos em
espécies não-alvo, especialmente em humanos (Cantanhede et al., 2010; Duke et al., 2010).
Em relação ao controle de moluscos-praga, é interessante a prospecção de biopesticidas
específicos à base de substâncias naturais, pois os insumos convencionais aplicados
geralmente se caracterizam por efeitos ambientais indesejáveis além do alto custo monetário
(Rimando & Duke, 2006; Singh et al., 2010)
A erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil) (Aquifoliaceae) é uma espécie vegetal
endêmica da Região Sul da América do Sul (Carvalho, 2003). Possui grande importância
socioeconômica e cultural no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, onde as folhas são
consumidas na forma de infusão quente ou fria conhecida como mate, chimarrão ou tererê
(Bracesco et al., 2011). Apesar do cultivo extensivo, a produção ainda enfrenta limitações
quanto a produção, sendo necessários programas de melhoramento visando a seleção de
plantas com alta produtividade. Desta forma, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) vem adotando programas de melhoramento genético para a maximização da
expressão de caracteres de interesse como alta massa foliar, composição fitoquímica, e
resistência à pragas (Helm et al., 2015; Sturion and Resende, 2010; Wendling et al., 2018).
Na composição fitoquímica da espécie, ainda parcialmente elucidada, constata-se a
presença de substâncias bioativas de metabolismo secundário nas folhas e frutos verdes e
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maduros, destacando-se as metilxantinas, polifenóis (Cogoi et al., 2013) e, saponinas (Coelho
et al., 2010; Gosmann & Guillaume, 1995) sendo estas mais abundantemente presente nos
frutos imaturos (Borré et al., 2010; Canto et al., 2010; Pavei et al., 2007; Taketa et al., 2004),
destacando-se a propriedade moluscicida dos frutos imaturos (Brito et al., 2018). Além disso,
os frutos são considerados rejeitos industriais, por não fazerem parte do produto final
comercializado a partir das folhas, e por não ter nenhum valor agregável à produção.
O molusco Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) (Golden Apple Snail: GAS) é um
gastrópode límnico pertencente à família Ampullariidae, endêmico da região tropical e
subtropical da América do Sul (Hayes et al., 2008). Atualmente, a espécie é classificada entre
as 100 espécies mais invasivas do mundo (Global Invasive Species Database, 2019), e além
disso, considerada como uma das piores pragas nos cultivos de arroz em muitos países da
Ásia como China, Filipinas e Malásia. A infestação desse molusco pode comprometer até
90% da produção quando em alta densidade onde se alimentam das plântulas emergentes
(Joshi, 2007; International Rice Research Institute, 2017), sendo empregadas diversas formas
de manejo químicos e biológicos (Brito & Joshi, 2016). Em outros países da América do
Sul, como Equador, os cultivos são continuamente afetados pelo molusco, através da ingestão
e/ou quebra das plântulas comprometendo pelo menos 40% da produção (Horgan et al.,
2014). Na área de ocorrência natural da espécie no Brasil, o molusco pode atingir a condição
de praga em lavouras de arroz irrigado e pré-germinado (estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina), principalmente em localidades costeiras de lagoas e banhados, sem haver
ainda uma estimativa precisa dos danos que são causados por sua invasão nos arrozais
(Hickel et al., 2012; Hickel e Scheuermann, 2010).
Atualmente, o uso de moluscicidas sintéticos, como metaldeído e niclosamida, é
mundialmente recomendado para o controle químico (Schnorbach, 2006). Ambos produtos
possuem uma alta/moderada toxicidade ambiental e humana, sendo o metaldeído um potente
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ingrediente ativo devido à alta toxicidade podendo ter efeitos adversos à fauna associada
(Calumpang et al., 1995; Fones, 2017). A Niclosamida não apresenta maiores riscos aos seres
humanos, porém possui toxicidade em diferentes níveis tróficos (United States Agency
Environmental Protection, 1999).
A avaliação ecotoxicológica de compostos vegetais é importante para a delimitação dos
seus efeitos em organismos do ambiente onde será exposto, visando a proteção de espécies
não-alvo. O peixe Danio rerio (Hamilton-Buchanan, 1822), é mundialmente reconhecido
como modelo em ensaios ecotoxicológicos. Sendo assim, esta espécie possibilita um modelo
adequado como referência de espécie não-alvo e também na busca de substâncias específicas
em extratos bioativos (Paolo et al., 2015). Como um segundo nível de avaliação foi
empregado o ensaio Salmonella/microssoma, amplamente utilizado para definir o potencial
mutagênico de extratos de produtos naturais investigados para uso como medicamento, entre
outros ou agroquímicos e sua possível ação em diferentes organismos, incluindo o ser
humano.
O objetivo deste estudo foi a avaliação e delimitação da toxicidade aguda (LC50) dos
extratos de frutos de progênies de erva-mate (I. paraguariensis), em diferentes estágios de
maturação frente a espécie-alvo, juvenis do molusco praga do arroz P.canaliculata, em
espécie não-alvo, larvas de D. rerio e na indução de danos mutagênicos moleculares através
do ensaio Salmonella/microssoma.

MATERIAIS & MÉTODOS

Material Vegetal
Este estudo utilizou extratos de frutos provenientes de árvores selecionadas em testes de
procedências e progênies estabelecido em Ponta Grossa-PR, pertencente a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). SISGEN: A982714
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Progênies: As progênies foram inicialmente avaliadas em um teste de procedências e de
progênies implantado pela Embrapa no ano de 1988 na cidade de Colombo (Paraná-PR,
Brasil). Neste, foram avaliadas 36 progênies (árvores) de quatro procedências, oriundas das
cidades de Cascavel, Toledo e Campo Mourão (PR, Brasil) e Soledade (RS, Brasil). Em 1994
foram selecionadas as progênies mais produtivas deste teste em termos de massa foliar verde
(folhas e ramos de até 7mm). Mudas da progênie feminina P1 (Toledo), considerada da
primeira geração de melhoramento, foram implantadas novamente em um segundo teste de
procedências e progênies no município de Ponta Grossa-PR (Unidade Embrapa Florestas),
juntamente com outras 58 progênies coletadas nos municípios de Bocaiúva do Sul, Colombo
e Cascavel, PR, em 1995. Nessa segunda geração do melhoramento, a progênie P1 foi
novamente elencada como uma das melhores árvores do teste em termos de produção de
massa foliar. Neste mesmo teste também foram selecionadas as progênies femininas P2 e P3
(Cascavel) pela alta produtividade. Estas foram consideradas progênies de primeira geração
de melhoramento. As três progênies P1, P2 e P3, não aparentadas, foram assim selecionadas
tendo em vista sua alta produtividade (seleção genética).
Coletas dos frutos: os frutos das três progênies (P1, P2 e P3) foram coletados na unidade
experimental da Embrapa em Ponta Grossa, PR, Brasil (-25º1.592’S, -50º0.757E). Para todas
as progênies, as coletas se sucederam em três fases correspondentes aos estágios de
maturação verde (V), semi-maduro (SM) e maduro (M), em 18/01/2018, 01/02/2018 e
22/02/2018, respectivamente (Figura 1). As exsicatas de cada progênie foram tombadas no
Herbário Fernando Cardoso da Silva, na Embrapa Florestas, município de Colombo, sob
identificação P1 (HFC10166); P2 (HFC10165); P3 (HFC10164).
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Figura 1: Frutos de Ilex paraguariensis em diferentes estágios de maturação. Em A frutos verdes; em B frutos
semi-maduros e em C frutos maduros. Os frutos apresentam em média de 5 a 6 mm de diâmetro para todas as
fases de maturação c.f.: (Brito et al. 2019). As imagens foram realizadas nos campos de experimentação da
Embrapa Florestas, Unidade Ponta Grossa, Paraná, BR. Fotos: Décio Adams.

Obtenção dos extratos: Após cada coleta, os frutos foram selecionados quanto ao estágio
de maturação. Em seguida, foram submetidos, separadamente, para dissociação das sementes
da polpa, à extração in natura com água destilada [(1:10 (g/ml))] (vegetal:água) em
multiprocessador, à temperatura ambiente (25-27ºC). Após, o conteúdo foi filtrado e a polpa
submetida novamente à mesma extração (final 1:20). Por fim, os conteúdos foram reunidos
e congelados a -20ºC para posterior liofilização. Todos os extratos liofilizados foram
acondicionados congelados e ao abrigo da luz. Para a realização dos ensaios de toxicidade,
os extratos liofilizados separadamente foram resuspensos em água de cultivo.

Organismos-teste
Moluscos: desovas da espécie P.canaliculata foram coletadas na localidade da Varzinha,
Viamão, RS (-30.314747’S; -50.911911’E) (Licença de coleta SISBIO: 61181; SISGEN:
A60F399). Após a coleta, as desovas foram transportadas e mantidas em laboratório para
eclosão. Após a eclosão os animais foram acondicionados em sala de cultivo (umidade
relativa, u.r 65%±5) e mantidos em fotoperíodo naturais em aquários contendo água de fonte
natural (temperatura 27,5 ºC ± 5; oxigênio dissolvido 6,98 mg/L; condutividade 293mS; pH
7,0; dureza 50 mg/L de CaCO3). Assim, foram utilizados nos experimentos juvenis com
tamanho de concha de 2,5 mm ± 0,5 da espécie com idades de até 30 dias após eclosão.
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Peixes: As larvas de D. rerio foram geradas a partir de matrizes selvagens da espécie
mantidas no Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Ecologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Os organismos-teste foram utilizados com até 14 dias pós-eclosão.
Durante este período foram mantidas em temperatura de 26ºC ± 1 e alimentadas diariamente
com protozoários Paramaecium sp. O cultivo de manutenção das larvas foi realizado com
água desmineralizada e reconstituída (dureza 49 mg/L CaCO3; condutividade 185mS; pH
7,5; temperatura 25ºC, fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro).

Ensaios de Toxicidade
Foram realizados ensaios preliminares [1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81; 3,90
mg-L-1] para a definição da curva de toxicidade dos diferentes extratos obtidos para as duas
espécies de organismos-teste utilizados.
Moluscos: os ensaios de toxicidade foram realizados em placas de cultura de seis poços, com
as concentrações dos extratos ajustadas ao conteúdo de 10ml do poço, preparadas com água
de cultivo desmineralizada e reconstituída (ADR) (condutividade 185mS; pH 7,5;
temperatura 25ºC) sob agitação constante. Todos os ensaios foram estáticos (sem troca de
solução, sem alimentação) abrangendo 96 horas de experimentação com a verificação dos
resultados a cada 24 horas (Brackenbury, 1998). As doses aplicadas para todos os extratos
das três progênies abrangeram uma faixa de dosagem entre 1,5 a 70 mgL-1 (1,5; 2,5; 5; 7,5;
10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60 e 70 mgL-1) respeitando o limite de toxicidade de
cada extrato), além do controle negativo (ADR) e controle positivo (Niclosamida: Sigma
Aldrich; N350-50g; Lot: #047M4046V; CAS: 50-65-7) aplicado nas doses: 0,5; 0,25; 0,125;
0,0625; 0,031; 0,015 mg-L-1, (LC50 24h: 0,15 mgL-1; 48 h: 0,09 mgL-1).

Foram

acrescentadas redes de microplâncton em cada poço para a contenção dos animais evitando
a fuga durante os ensaios. As características avaliadas para a confirmação de letalidade foram
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o desprendimento do animal da concha, secreção de muco, descoloração, ausência de
retração e a ausência de batimento cardíaco/pulmonar confirmados em microscópio. Os
animais considerados mortos e/ou imóveis foram contabilizados e retirados do ensaio. Todos
os ensaios foram realizados com cinco indivíduos por poço em cada dosagem (N=10 a 40
indivíduos), incluindo os controles.
Peixes: todos os ensaios de toxicidade com larvas de D. rerio foram realizados em placas de
seis poços, com as concentrações de cada extrato ajustadas ao conteúdo de 10ml do poço,
preparadas com água de cultivo desmineralizada e reconstituída (Dureza: 49 mg-L-1 CaCO3;
Condutividade 189mS; pH: 7,5) sob agitação constante. Todos os ensaios abrangeram 96
horas de experimentação, com troca de solução em 48 horas (OEDC 236) e verificação dos
resultados a cada 24 horas. As doses aplicadas para os extratos das três progênies abrangeram
uma faixa de dosagem entre 1,25 a 40 mgL-1 (1,25; 2,5; 5; 10; 15; 20; 35; 40 mgL-1), além
dos controles negativos (ADR). A comprovação da letalidade foi através da observação da
imobilidade e falta de resposta a estímulo mecânico. Os animais considerados mortos e/ou
imóveis foram contabilizados e retirados do ensaio. Todos os ensaios foram realizados em
duplicata contendo cinco indivíduos para cada concentração incluindo os controles negativos
(N=10).
Ensaio Salmonella/microssoma: para avaliação da mutagenicidade e da citotoxicidade dos
extratos das duas progênies P1 e P3, que apresentaram resultados inversos em relação as
toxicidades em ambos os ensaios com os moluscos e com as larvas, foi realizado o ensaio
Teste de Kado microssuspensão (Kado et

al., 1983) modificado do ensaio

Salmonella/microssoma (Maron & Ames, 1983; Vargas et al., 1993). Foram utilizadas as
linhagens de Salmonella typhimurium derivadas da linhagem parental LT2, auxotróficas para
histidina: TA98 e TA100. A mutagênese foi observada em TA98 (mutação por erro no
quadro de leitura) e TA100 (mutação por substituição de pares de bases) em presença e
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ausência de fração de metabolização hepática P450 de fígado de rato in vitro, S9mix (Moltox
AS) induzida por AROCLOR 1234 (Fração S9). Os ensaios foram realizados todos em
duplicata para cada dosagem, incluindo controles negativos (ADR=H2O) e os respectivos
controles positivos para cada linhagem com presença (+S9) e ausência de metabolização (S9): TA98-S9: (4-oxide-nitroquinoline: 4NQO, 0.5 μg/plate, CASRN. 56-57-5), TA 100-S9:
(sodium azide: SAZ, 0.5 μg/plate, CASRN. 26628-22-8 Sigma Chemical Company); TA98
e TA100 (+S9): (2-aminofluorene: 2AF, 0.5 μg/plate, CASRN. 153-78-6 Sigma Chemical
Company). A mutagênese foi analisada na porção linear não tóxica da curva dose-resposta
das concentrações utilizadas em todos os extratos, definidas dentro da amplitude à utilizada
para os ensaios de toxicidade com P. canaliculata e D. rerio. As dosagens avaliadas para as
progênies P1 e P3 foram: Verde [1,25; 2,5; 5; 10; 15; 20 mgL-1], Semi-maduro [1,25; 2,5;
5; 10; 15; 20; 40 mgL-1], Maduro [1,25; 2,5; 5; 10; 15; 20; 40 mgL-1].

Análise estatística
As Concentrações Letais (LC50) (Dose Letal 50% ± I.C: 95%) (P<0.05) para os ensaios
com os moluscos e larvas, foram estimadas através do programa Trimmed Spearman-Karber
(TSK) Program V.(1.5) (Hamilton et al., 1977). Para as estimativas dos valores de LC50
foram utilizadas todas as réplicas de todos os ensaios (moluscos e peixes) realizados ao longo
do tempo experimental que variaram em relação as dosagens (N=10 a 40). As curvas doseresposta para mutagênese foram avaliadas através do programa SALANAL (Salmonella
Assay Analysis), versão 1.0, Research Triangle Institute, RTP, NC, USA, considerando a
porção linear da curva dose-resposta foi escolhido o modelo de regressão Linear ou Bernstein
(Bernstein et al., 1982). As dosagens de todos os extratos foram consideradas mutagênicas
quando a curva dose-resposta apresentou tendência positiva e ANOVA (P ≤ 0,05)
significantes. Foi considerada mutagênese indicativa quando somente um dos critérios foi
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significativo. Os valores positivos e indicativos foram expressos em revertentes/mgL-1. A
citotoxicidade foi avaliada através da curva de sobrevivência na linhagem TA 98
comparando as diferentes dosagens aplicadas de ambos os compostos depois de 72 horas de
incubação. Assim, foi considerada uma resposta positiva quando a porcentagem de
sobrevivência das células foi menor que 60% de colônias comparadas ao controle negativo
(H2O) (Vargas et al., 1993). Por fim, foi também calculada a Concentração Mutagênica
Efetiva (CME), que avalia a dose capaz de dobrar o número de revertentes espontâneos
(calculada a partir da análise de regressão realizadas no programa SALANAL) sendo
calculada para os extratos que apontaram mutagenicidade em ambas as linhagens na presença
e ausência de S9.

RESULTADOS

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, pode-se observar os diferentes
valores das LC50 para as três progênies nos diferentes estágios de maturação, bem como a
redução dos valores das LC50 ao longo das 96 horas de exposição. Todas as estimativas das
LC50 para os ensaios de toxicidade com a espécie-alvo (P.canaliculata) estão sumarizados
na Tabela 1A. Os menores valores de LC50 obtidos foram na progênie P1 (mais tóxica) nos
estágios de maturação V e SM, sendo estimados em 7,59 mgL-1 e 7,92 mgL-1 ao final de 96
horas de experimento. No entanto, para progênie P3 foram aferidos os maiores valores de
LC50 (menos tóxicos) aos moluscos em todos os estágios de maturação no tempo total de 96
horas de experimento. A progênie P2 apresentou valores que se assemelharam as outras duas
progênies avaliadas nos três estágios de maturação e também nos tempos de experimento.
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As estimativas de LC50 para os ensaios de toxicidade com a espécie não-alvo (D. rerio)
estão sumarizados na Tabela 1B. Os valores de LC50 obtidos na progênie P1, nos estágios
de maturação V, SM e M em até 96 horas de exposição, demonstraram que a sensibilidade
das larvas foi menor quando comparado aos moluscos (11,82 mgL-1, 9,12 mgL-1 e 10,39
mgL-1 respectivamente) (Tabela 1B). Contrariamente aos resultados obtidos para os
moluscos, os menores valores de LC50 foram aferidos para os extratos da progênie P3 nos
estágios de maturação V, SM e M (3,54 mgL-1, 3,54 mgL-1 e <2,5 mgL-1 (menor dose do
ensaio) respectivamente, ao final de 96 horas de experimento. A progênie P2 apresentou
valores que semelhantes as demais progênies.
As Figuras 2 e 3, mostram as faixas de toxicidade de cada uma das progênies avaliadas,
ordenadas pelos limites inferiores e superiores dos intervalos de confiança (P<0,05), para a
espécie alvo (P.canaliculata) e para a espécie não-alvo (D. rerio), respectivamente. Na figura
2 observa-se a predominância de maior toxicidade (menores valores de LC50) para os
extratos dos estágios de maturação V e SM da progênie P1 frente ao molusco. A toxicidade
mais elevada da progênie P1 também pode ser observada nos dados apresentados na Tabela
1A, que representa os valores de LC50 obtidos para cada progênie nos seus diferentes
estágios de maturação e de tempo de exposição.
A Figura 3 mostra a predominância dos efeitos mais agudos às larvas de D.rerio nos
extratos da progênies P3 em variados estágios de maturação e de tempos respectivamente.
Os maiores valores estimados concentraram os efeitos menos tóxicos das progênies P1, P2 e
P3 nos estágios maduros em tempos variados. Os maiores valores de LC50 obtidos foram
para a progênie P2: 11,60 mgL-1; 13,06 mgL-1 e 23,18 mgL-1 para os estágios V, SM e M
respectivamente. Para a progênie P1-M, em 24 horas e 48 horas não foi possível realizar as
estimativas dos valores das LC50, bem como seus limites em decorrência da ausência de
mortalidade para as doses aplicadas nos respectivos ensaios.
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Tabela 1: Valores das concentrações letais (LC50) com as estimativas dos limites de confiança inferiores e
superiores (i.c 95%) obtidos nos ensaios de toxicidade dos extratos de frutos de progênies de erva-mate (Ilex
paraguariensis) para a espécie alvo, molusco Pomacea canaliculata e a espécie não-alvo Danio rerio.
24 h

A) Pomacea
canaliculata
P1-V
P1-SM
P1-M
P2- V
P2-SM
P2-M
P3-V
P3-SM
P3-M
B) Danio rerio
P1-V
P1-SM
P1-M
P2- V
P2-SM
P2-M
P3-V
P3-SM
P3-M

48 h

72 h

Lim Inf

LC50

Lim Sup

Lim Inf

LC50

Lim Sup

Lim Inf

LC50

8,38
10,51
22,28
13,25
17,45
32,92
25,6
26,73
42,38

9,24
11,92
23,89
14,62
18,93
34,96
28,26
28,32
46,07

10,18
13,53
25,62
16,14
20,53
37,09
31,19
30,01
50,07

7,7
7,99
19,18
11,73
15,96
32,47
20,8
23,66
40,47

8,49
8,7
20,39
13,2
17,08
34,47
22,11
25,37
43,68

9,35
9,47
21,66
14,85
18,28
36,59
23,51
27,19
47,14

7,25
6,79
18,85
11,47
15,96
30,39
18,85
23,79
39,65

8,05
7,99
20,02
13,21
17,08
32,67
20,41
25,31
42,98

Lim Inf
17,12
22,5
*
13,54
13,62
26,45
10,95
12,22
NC

24 h
LC50
18,89
26,46
*
14,49
14,39
28,21
13,51
15,24
NC

Lim Sup
20,84
29,1
*
15,51
15,4
30,08
16,67
19,01
NC

Lim Inf
15,84
16,32
*
11,98
13,62
26,98
7,82
7,6
9,49

48 h
LC50
17,56
19,57
*
12,96
14,39
27,82
11,18
10,71
14,64

Lim Sup
19,47
23,48
*
14,02
15,4
28,68
15,97
15,11
22,6

Lim Inf
11,08
12,29
20,44
11,84
11,42
23,51
3,81
3,81
6,02

72 h
LC50
12,96
14,27
26,16
12,78
13,42
25,06
6,6
6,6
8,4

96 h
Lim Sup Lim Inf
8,94
9,25
21,27
15,22
18,28
35,12
22,1
26,91
46,59

6,79
6,79
18,85
11,47
15,25
29,7
18,23
22,54
38,9

Lim Sup Lim Inf
15,16
10,08
16,58
7,25
33,47
7,34
13,79
10,39
14,93
11,61
26,71
21,42
11,43
0,88
11,43
NC
11,73
NC

LC50

Lim Sup

7,59
7,92
20,02
13,2
16,52
32
19,79
24,36
42,36

8,48
9,25
21,27
15,22
17,91
34,47
21,49
26,31
46,13

96 h
LC50
11,82
9,12
10,39
11,6
13,06
23,18
3,54
3,54
1,19

Lim Sup
13,87
11,47
14,7
12,96
14,69
25,09
4,14
NC
NC

24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas: tempo de experimentação; LC50: Concentração Letal (mgL-1) a 50% da população de
indivíduos expostos aos extratos; Inf: limite inferior da estimativa da LC50% (95% i.c); Sup: limite superior da estimativa da LC50%
(95% i.c); P1; P2; P3: progênies de erva-mate selecionadas pela EMBRAPA; V (verde): estágio de maturação verde; SM: estágio de
maturação semi-maduro; M: estágio de maturação maduro; NC = não calculável; *: sem mortalidade nas doses aplicadas para o tempo
de ensaio avaliado.
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Figura 2: Valores das estimativas organizados pelos intervalos de confiança inferiores e superiores dos extratos dos frutos das três progênies de erva-mate (Ilex paraguariensis)
avaliados frente ao molusco Pomacea canaliculata. P1 = Progênie 1; P2 = Progênie 2; P3 = Progênie 3. Cada cor representa o respectivo extrato no estágio de maturação dos
frutos: V=verde; SM=semi maduro; M= maduro. Diferentes letras representam diferença estatística na sensibilidade de acordo com a estimativa dos valores de LC50% e seus
intervalos de confiança (p<0.05).
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Figura 3: Valores das estimativas dos intervalos de confiança inferiores e superiores dos extratos dos frutos das três progênies de erva-mate (Ilex paraguariensis) avaliados a espécie
não-alvo, larvas de Danio rerio (zebra fish). P1 = Progênie 1; P2 = Progênie 2; P3 = Progênie 3. Cada cor representa o respectivo extrato no estágio de maturação dos frutos:
V=verde; SM=semi maduro; M= maduro. Diferentes letras representam diferença estatística na sensibilidade de acordo com a estimativa dos valores de LC50 e seus intervalos de
confiança (p<0.05).
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Tabela 2: Número médio de colônias revertentes nas linhagens de S.thiphymurium (TA 98 e TA 100) frente aos extratos de duas
progênies de Ilex paraguariensis (1 e 3), nos três estágios de maturação: verde, semi-maduro e maduro, no teste de Microssuspensão
(+/-S9).

MADURO

SEMI MADURO

VERDE

A)

P1

1-Contr. Negativo
2-Contr. Positivo
1,25 mgL-1
2,5 mgL-1
5 mgL-1
10 mgL-1
15 mgL-1
20 mgL-1
1-Contr. Negativo
2-Contr. Positivo
1,25 mgL-1
2,5 mgL-1
5 mgL-1
10 mgL-1
15 mgL-1
20 mgL-1
40 mgL-1
Rev/mgL-1
C.M.E [mgL-1]
1-Contr. Negativo
2-Contr. Positivo
1,25 mgL-1
2,5 mgL-1
5 mgL-1
10 mgL-1
15 mgL-1
20 mgL-1
40 mgL-1
Rev/mgL-1
C,M,E [mgL-1]

TA 98 - S9

TA 98 + S9

Média ± DP
33 ± 7,07
511,5 ± 9,19
26 ± 2,83
27 ± 0,83
27 ± 0,82
20 ± 0,61
28 ± 0,85
30 ± 0,91
33,5 ± 2,1
552 ± 114,50
30 ± 0
30,5 ± 4,95
35 ± 0
19,5 ± 2,12
25 ± 2,83
31,5 ± 6,36

IM
1
15,5
0,79
0,83
0,82
0,61
0,85
0,91
1
16,48
0,9
0,91
1,04
0,58
0,75
0,75
UC

SOB (%)
NT

37,5 ± 10,60
511,5 ± 9,19
24 ± 5,66
29 ± 0
35 ± 4,24
23 ± 1,1
27 ± 7,07
32,5 ± 2,12
30 ± 4,24

1
15,5
0,73
0,88
1,06
0,7
0,82
0,98
0,91

NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT
42,7
NT
NT
NT
NT

Média ± DP
39,5 ± 4,95
335 ± 49,5
41 ± 1
38 ± 0
32,5 ± 6,36
46 ± 7,07
39,5 ± 4,95
335 ± 49,5
48,5 ± 12,02
31,5 ± 6,36
40,05 ± 0
15 ± 0

39,5 ± 4,95
335 ± 49,5
40 ± 4,24
38 ± 11,31
45 ± 1,41
42,5 ± 6,36
48,5 ± 6,36

TA 100 - S9

IM
1
8,48
UC
1,04
0,96
0,82
UC
0,82
1
8,48
UC
1,22
UC
0,79
UC
1,02
0,38

SOB (%)
NT

1
8,48
UC
1,01
0,96
1,14
UC
1,08
1,23

NT

NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT

TA 100 + S9

Média ± DP
88,33 ± 12,58
294,5 ± 7,78
93,5 ± 13,44
75 ± 5,66
75,5 ± 21,92
75 ± 0
80,05 ± 0,71
98 ± 5,66
88,33 ± 12,58
294,5 ± 7,78
97 ± 11,31
86 ± 22,63
86,5 ± 16,65
102 ± 1,41
97,5 ± 0,71
108 ± 8,49
UC

IM
1
3,33
1,06
0,85
0,85
0,76
0,91
1,11
1
3,33
1,1
0,97
0,98
1,15
1,1
1,22

88,33 ± 12,58
294,5 ± 7,78
UC
103,5 ± 4,95
94 ± 4,24
95,5 ± 23,33
102 ± 18,38
96 ± 8,49
UC

1
3,33
1,17
1,06
1,08
1,15
1,09

Média ± DP
127 ± 9,17
733 ± 5,66
154 ± 0
131,5 ± 20,51
133 ± 4,24
131 ± 8,49
140,5 ± 23,33
167,5 ± 2,12
127 ± 9,17
733 ± 5,66
156,5 ± 3,54 * B
180,5 ± 2,12 ** B
141 ± 9,9
148,5 ± 10,61
172,5 ± 19,09
170 ± 19,80
UC
21,68 ± 3,314
5,86
127 ± 9,17
733 ± 5,66
155 ± 19,80
117,5 ± 0,71
153 ± 7,07
156 ± 4,24 *
153 ± 4,24 *
174 ± 9,9
169 ± 12,73
0,58 ± 0,21
227,58

1: H2O (100µl). 2: 0.5 µl/placa 4-NQO para TA 98 e 0.25 µl/placa de azida sódica para TA 100; para (+S9) TA98 e TA100: 0,5
µl de 2-aminofluoreno: 2AF. Mutagenicidade: * significância em %; ** significância em 5% comparado ao controle negativo
(p<0.05). N.T: Não-tóxico; IM: Índice Mutagênico = (média de revertentes por placa da amostra / média de revertentes do
controle negativo). B= Modelo Bernstein. SOB(%)= Porcentagem de sobrevivência celular: número de revertentes observados
no teste contra a amostra e controle negativo: menor que 60% taxa de reversão nas amostras aplicadas relativas ao controle
negativo indicando toxicidade (sobreviventes da amostra / sobrevivência do controle negativo) *60) / 100; C.M.E [mgL-1]
(Concentração Mutagênica Efetiva) = média mutação espontânea do controle negativo (H2O) / valor do slope = [mgL-1]. U.C:
concentração não testada (untested concentration); O nº das medias dos revertentes em cor cinza não entraram na análise por
apresentar alto desvio padrão, sendo apenas as dosagens indicadas pelo modelos Bernstein (B).
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IM
1
5,77
1,21
1,04
1,05
1,03
1,11
1,32
1
5,77
1,23
1,42
1,11
1,17
1,36
1,34

1
5,77
1,22
0,93
1,2
1,23
1,2
1,37
1,28

B)

P3

SEMI MADURO

VERDE

1-Contr. Negativo
2-Contr. Positivo
1,25 mgL-1
2,5 mgL-1
5 mgL-1
10 mgL-1
15 mgL-1
20 mgL-1
1-Contr. Negativo
2-Contr. Positivo
1,25 mgL-1
2,5 mgL-1
5 mgL-1
10 mgL-1
15 mgL-1
20 mgL-1
40 mgL-1
Rev/mgL-1

TA 98 - S9
Média ± DP
IM
25,67 ± 1,53
1
457,5 ± 45,96
17,9

SOB (%)
NT

22,5 ± 9,19
22 ± 2,83
24,5 ± 2,12
24 ± 0
19 ± 4,24
28 ± 2,83
25,5 ± 1,53
457,5 ± 45,96
26 ± 5,66
23 ± 7,07
16 ± 2,83
25,5 ± 4,95
26 ± 4,50
29,5 ± 0,71

0,88
0,86
0,95
0,94
0,74
1,09
1
17,94
1,02
0,9
0,63
1
1,02
1,16
UC

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

25,5 ± 1,53
457,5 ± 45,96
46,5 ± 2,12 B
33,5 ± 0 B
48 ± 2,83 B
52 ± 3,54 B
46,5 ± 7,78 B
51 ± 0 B

1
17,94
1,82
1,31
1,88
2,04
1,82
2

NT

52 ± 0 B

2,04

NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT

Média ± DP
39 ± 4,24
321,5 ± 8,24

TA 98 + S9
IM
1
8,24

46,5 ± 4,95
44 ± 5,66
43,5 ± 4,95
48 ± 11,31
39 ± 4,24
321,5 ± 12,02
42 ± 0
44 ± 1,41
43 ± 1,41
52 ± 4,24

UC
1,19
1,13
1,12
UC
1,23
1
8,24
UC
1,08
1,13
1,13
UC
1,33
UC

SOB (%)
NT

NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT

TA 100 - S9
Média ± DP
IM
108,5 ± 3,54
1
339 ± 56,57
3,12

TA 100 + S9
Média ± DP
IM
94 ± 11,53
1
725 ± 2,83
7,71

102,5 ± 3,54
91 ± 0
102,5 ± 6,36
88 ± 11,31
98 ± 2,83
86,5 ± 12,02
108,5 ± 3,54
339 ± 56,57
78 ± 0
127 ± 22,63
98 ± 16,26
104 ± 1,41
91,5 ± 0,71
108 ± 8,49
UC

0,94
0,84
0,94
0,81
0,9
0,8
1
3,12
0,64
1,17
0,9
0,96
0,84
1

102 ± 4,24
111,5 ± 16,26
109 ± 12,73
103 ± 12,73
104 ± 14,14
101,5 ± 3,54
94 ± 11,53
725 ± 2,83
105,5 ± 2,12
119,5 ± 16,26
149,5 ± 41,72
136,5 ± 4,95 *
117 ± 16,97
143 ± 35,36
UC
1,85 ± 0,73

1
3,12
0,74
0,82
0,95
0,94
0,87
0,9

94 ± 11,53
725 ± 2,83
136,5 ± 31,82
123,5 ± 0,71 *
165 ± 38,18
114,5 ± 10,61
126 ± 22,63
121,5 ± 6,36

1
7,71
1,45
1,31
1,76
1,22
1,34
1,29

0,87

117,5 ± 10,61

1,25

MADURO

C.M.E [mgL-1]
1-Contr. Negativo
2-Contr. Positivo
1,25 mgL-1
2,5 mgL-1
5 mgL-1
10 mgL-1
15 mgL-1
20 mgL-1
40 mgL

-1

Rev/mgL-1
C,M,E [mgL-1]

1,09
1,19
1,16
1,1
1,11
1,08
1
7,71
1,12
1,27
1,59
1,45
1,24
1,52

50,81

NT
NT
NT
NT
NT
NT

39 ± 4,24
321,5 ± 12,02
50 ± 8,49
44 ± 1,41
44,5 ± 4,95
52 ± 7,07
45,5 ± 2,12

1
8,24
UC
1,28
1,13
1,14
UC
1,33

NT

NT

108,5 ± 3,54
339 ± 56,57
80 ± 1,41
89,5 ± 3,54
103 ± 0
102,5 ± 7,78
94,5 ± 12,02
97,5 ± 0,71

1,17

NT

94 ± 14,14

NT
NT
NT

0,51 ± 0,155
50

1: H2O (100µl). 2: 0.5 µl/placa 4-NQO para TA 98 e 0.25 µl/placa de azida sódica para TA 100; para (+S9) TA98 e TA100: 0,5
µl de 2-aminofluoreno: 2AF. Mutagenicidade: * significância em %; ** significância em 5% comparado ao controle negativo
(p<0.05). N.T: Não-tóxico; IM: Índice Mutagênico = (média de revertentes por placa da amostra / média de revertentes do
controle negativo). B= Modelo Bernstein. SOB(%)= Porcentagem de sobrevivência celular: número de revertentes observados
no teste contra a amostra e controle negativo: menor que 60% taxa de reversão nas amostras aplicadas relativas ao controle
negativo indicando toxicidade (sobreviventes da amostra / sobrevivência do controle negativo) *60) / 100; C.M.E [mgL-1]
(Concentração Mutagênica Efetiva) = média mutação espontânea do controle negativo (H2O) / valor do slope = [mgL-1]. U.C:
concentração não testada (untested concentration); O nº das medias dos revertentes em cor cinza não entraram na análise por
apresentar alto desvio padrão, sendo apenas as dosagens indicadas pelos modelos Bernstein (B).

80

Para o ensaio de Salmonella/microssoma, os extratos do estágio de maturação verde
não apresentaram nenhuma resposta mutagênica para ambas as linhagens testadas em
todas as doses, bem como não apresentaram citotoxicidade (Tabela 2A). Já os extratos
semi-maduro e maduro apresentaram resposta mutagênica significativa do tipo
substituição de pares de bases (TA100+S9) em presença de metabolização com valores
de 21,68 ± 3,31 rev/mgL-1 C.M.E = 5,86 mgL-1 e 0,58 ± 0,21 rev/mgL-1 C.M.E= 227,58
mgL-1 respectivamente. Em relação à progênie P3, os extratos do estágio de maturação
verde não apresentaram nenhuma resposta positiva para ambas as linhagens testadas em
todas as doses, bem como não apresentaram citotoxicidade (Tabela 2 B). Os extratos de
maturação semi-maduro apresentaram resposta mutagênica frente a linhagem
(TA100+S9) em presença de metabolização com valores de 1,85 ± 0,73 rev/ mgL-1 C.M.E
= 50,81 mgL-1. Os extratos maduros apresentaram resposta mutagênica frente a linhagem
(TA98-S9) em ausência de metabolização com valores de 0,51 ± 0,155 rev/ mgL-1 C.M.E
= 50 mgL-1. Além disso, a progênie P3 apresentou índices mutagênicos (IM) maiores
comparados a progênie P1.
A Figura 4 mostra de forma comparativa as faixas de toxicidade ordenadas pelas
estimativas dos limites inferiores e superiores dos intervalos de confiança para os três
estágios de maturação da progênie P1 nos dois organismos-teste. Os extratos V e SM da
progênie P1 apresentaram maior toxicidade para os juvenis de P.canaliculata nos tempos
de exposição de 24 horas até 72 horas do experimento em comparação com as larvas de
D.rerio nos mesmos tempos de exposição.
A tabela 3 apresenta a comparação entre os valores obtidos com os bioensaios com a
espécie-alvo e não-alvo comparando as doses de LC50 observadas para P.canaliculata,
D.rerio e C.M.E para o ensaio Salmonella. É possível observar as respostas diferenciadas
dos extratos frente aos três bioensaios. Destaca-se a maior sensibilidade de P.canaliculata
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frente aos extratos da P1 em relação ao organismo não-alvo D.rerio. Embora deva ser
considerado que apenas os extratos de frutos verdes dessa progênie não apresentam
resposta mutagênica significativa nas dosagens testadas. No entanto, a resposta observada
frente ao extrato maduro, embora significativa, apresenta CME frente à dosagens mais
elevadas das observadas tanto para P.canaliculata como D.rerio. Já a CME para extratos
SM se mostrou a mais restritiva. Em relação a progênie 3 observa-se uma sensibilidade
acentuada de D.rerio frente aos três extratos investigados, uma importante tolerância de
P.canaliculata e potencialidade mutagênica desde ausente (V) à induzida em dosagens
mais elevadas (SM e M) e portanto menos restritivas.

Figura 4: Comparação dos valores das estimativas dos intervalos de confiança inferiores e superiores dos extratos da
progênie 1 (P.1) para P.canaliculata e larvas de D.rerio. Em A extrato verde (unripe), em B extrato semi-maduro (semiripe) e em C extrato maduro (ripe) nos quatro tempos avaliados (24 horas, 48 horas, 72 horas e 96 horas). Cada cor
representa o respectivo estágio de maturação, onde as barras em tom escuro representam os resultados para D.rerio, e
as barras em tom claro representam os resultados para P.canaliculata. PC = P.canaliculata; DR= D.rerio; Diferentes
letras representam diferença estatística na sensibilidade de acordo com a estimativa dos valores de LC50 e seus
intervalos de confiança (p<0.05). *= sem mortalidade observada nos tempos avaliados.
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Tabela 3: Comparação dos valores das Concentrações Letais (LC50 = mgL-1) com as Concentrações
Mutagênicas Efetivas (CME) dos extratos das progênies P1 e P3 para os bioensaios e para os ensaios de
genotoxicidade Salmonella/microssoma

Progênie

72 h

P1
P. canaliculata

Verde
8,05

Semi Maduro
7,99

Danio rerio

12,96

Salmonella [CME]

96 h
Maduro
20,02

Verde
7,59

Semi Maduro
7,92

Maduro
20,02

14,27

26,16

11,82

9,12

10,39

5,86

227,58

P3

Verde

Semi Maduro

Maduro

Verde

Semi Maduro

Maduro

P. canaliculata

20,41

25,31

42,98

19,79

24,36

42,36

Danio rerio

6,6

6,6

8,4

3,54

3,54

1,19

50,81

50

Salmonella [CME]

Note: As estimativas dos valores de LC50 com os intervalos de confiança dos limites inferiores e superiores
(i.c 95%) obtidos nos ensaios de toxicidade para a espécie-alvo, o molusco P.canaliculata e a espécie nãoalvo, larvas de D. rerio e ensaios de genotoxicidade Salmonella/microssoma submetidos aos extratos dos
frutos das progênies P1 e P3 de erva-mate (Ilex paraguariensis) em diferentes estágios de maturação ao
longo de 96 horas de experimento em condições de laboratório. Verde, Semi Maduro e Maduro = estágios
de maturação dos frutos; C.M.E [mgL-1] = (Concentração Mutagênica Efetiva) = mutação espontânea do
controle negativo (água) / valor de slope no teste. Para o ensaio Salmonella o tempo de avaliação é de 72
horas.

DISCUSSÃO

Em detrimento ao uso recorrente de agrotóxicos sintéticos e à preocupação ambiental
associada aos efeitos diretos e indiretos destes produtos na fauna e na flora, tem se
intensificado a procura de biocidas de origem natural (Cavoski et al., 2011). A prospecção
de plantas que possuam metabólitos bioativos é importante na busca de novos biocidas,
tornando os extratos vegetais uma alternativa para o controle de pragas agrícolas. Neste
âmbito, este estudo avaliou a bioatividade de extratos de frutos de três progênies de I.
paraguariensis frente a espécie alvo, o caramujo P.canaliculata e a uma espécie nãoalvo, larvas do peixe D. rerio¸ bem como frente ao ensaio Salmonella/microssoma.
Apesar da bioatividade moluscicida comprovada (Brito et al., 2018), a avaliação
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ecotoxicológica dos extratos de frutos de I.paraguariensis é necessária para validação da
aplicação do biocida no ambiente visando a proteção de espécies associadas. Desta forma,
a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) destaca a importância na
investigação de biopesticidas de origem vegetal e no desenvolvimento de novos produtos
através de critérios ecotoxicológicos (USEPA, 2019).
A erva-mate (I. paraguariensis) possui na sua complexidade fitoquímica muitos
compostos com propriedades bioativas presentes nas folhas e nos frutos. Dentre estes,
pode-se destacar as saponinas, compostos fenólicos, antocianinas, flavonoides e
metilxantinas por exemplo. Devido à enorme polimorfia e variabilidade genética da
espécie, a expressão fenotípica destes caracteres de metabolismo secundários também é
variável e passível de seleção através de cruzamentos direcionados para tais
características. Desta forma, a erva-mate possui vantagens para a seleção destes caracteres
de interesse através de cruzamentos, seleções de progênies e de determinados compostos
fitoquímicos com propriedades bioativas (Gauer and Cavalli-Molina, 2000; Wendt et al.,
2007). Em progênies selecionadas da espécie, além de possuir diferentes fenótipos para
características produtivas, também são constatadas variações na composição fitoquímica
avaliadas quanto os conteúdos de cafeína, teobromina, metilxantinas, ácidos
clorogênicos, atividade antioxidante totais e triterpenos (Cardozo Junior et al., 2007;
Helm et al., 2015; Valduga et al., 2016; Wendling et al., 2017; Wendling et al., 2018).
Embora a espécie tenha uma importante posição comercial devido ao extenso cultivo, a
produção ainda carece em produtividade. Assim, estes programas de melhoramento
genético visam a padronização do aumento em produtividade de massa foliar, além da
possibilidade de seleção para composição fitoquímica e produção de mudas.
Diversas espécies vegetais possuem compostos bioativos majoritários, como
flavonoides, saponinas, alcaloides, taninos entre outros, os quais lhe conferem diversas
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atividades biológicas e biocidas. Deste modo, extratos vegetais podem fornecer
alternativas no controle de organismos considerados pragas em diversos cultivos (Pino,
Sánchez, & Rojas, 2013). Este estudo utilizou extratos aquosos in natura de frutos de três
progênies de erva-mate visando manter a integridade da mistura complexa dos compostos
ativos. Com essa abordagem, foram observados resultados significativos na verificação
da bioatividade dos extratos frente ao caramujo P. canaliculata em condições de
laboratório. É evidente que os extratos dos frutos das progênies em seus respectivos
estágios de maturação possuem distintas respostas toxicológicas para os organismos
submetidos neste estudo. Estas diferentes respostas podem estar relacionadas a
composição fitoquímica de cada material avaliado, pois os compostos de metabolismo
secundário possuem forte componente genético de expressão e herdabilidade permitindo
possibilidade de controle de variações e de teores destes compostos de acordo com
interesses específicos de cruzamento (Nakamura et al., 2009).
Os resultados aqui apresentados mostram que a composição fitoquímica dos extratos
dos frutos das progênies, em seus respectivos estágios de maturação, possuem respostas
distintas em termos toxicológicos para os dois modelos animais investigados (Figuras 2,
3 e 4). Apesar da complexa mistura dos compostos nos frutos da erva-mate, cada estágio
de maturação é caracterizado por um padrão de composição fitoquímica majoritário. Nos
estágios de maturação verde, os frutos são constituídos por compostos de defesa do
embrião em formação, caracterizado pela presença de moléculas mais tóxicas evitando
assim a predação, herbivoria e patógenos, como por exemplo saponinas e taninos
(Kreuger & Potter, 1994). Nos frutos imaturos foram quantificados e determinados altos
teores de saponinas triterpênicas majoritárias denominadas de Ilexosídeo II ( Taketa et
al., 2004; Pavei et al., 2007; Schubert et al., 2007; Borré et al., 2010; Peixoto et al., 2012;
da Silva et al., 2018). O estágio de maturação semi-maduro detém semelhança fitoquímica
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com o estágio verde e o estágio maduro, pois estão presentes as moléculas que
caracterizam o estágio anterior, bem como o posterior. Já o estágio maduro se caracteriza
pela presença de outras moléculas nutritivas com a função de dispersão das sementes do
fruto, sendo elas as antocianinas, carboidratos e gorduras (Cogoi et al., 2013b; Fernandes
et al., 2016). Porém, neste estágio de maturação, ainda pode-se observar a presença de
espuma no momento da diluição dos extratos. Este atributo visual é uma das mais notáveis
características das saponinas em meio aquoso (Güçlü-üstündağ & Mazza, 2007). A
presença deste grupo de compostos nos extratos de maturação maduros, pode ajudar a
corroborar o efeito tóxico atribuído às saponinas nas três progênies avaliadas nos três
estágios de maturação.
Todos os extratos aplicados aos juvenis de P.canaliculata, apresentaram efeitos
dependentes da dose e do tempo de exposição. O extrato de maior toxicidade à espéciealvo, com os menores valores de LC50, foram provenientes da progênie P1 nos estágios
de maturação V em 96 horas. Os limites inferiores e superiores de todas as estimativas
para tais tempos não se sobrepuseram (exceto para o extrato SM em 96 h e M em 72 h)
para ambos organismos-teste nestes extratos desta progênie, mostrando assim um
resultado significativamente distinto (Tabela 1; Figura 4 A, B e C). As outras duas
progênies avaliadas para a espécie-alvo mostraram variabilidade quanto a reposta
toxicológica, sendo que a progênie P3 apresentou um efeito menor para os moluscos entre
as três progênies avaliadas.
Brito et al. (2018) investigaram os efeitos tóxicos de extrato de decocção e fração
butanólica de frutos verdes de I. paraguariensis (material de produção extensiva) em
adultos da espécie-alvo, delimitando assim os valores de LC50 em 31,39 e 27,75 mgL-1,
simultaneamente a uma outra espécie não-alvo, o peixe da espécie Rhamdia quelen (Quoy
& Gaimard, 1824), com LC50 de 17,98 mgL-1. No presente estudo foram observados
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valores menores de LC50 com extrato aquoso da progênie P1 comparados ao extrato
decocto e fração butanólica do estudo mencionado (Brito et al., 2018). De forma geral, os
demais extratos das progênies P2 e P3 avaliadas também tiveram resultados com valores
menores de LC50, exceto as progênies P2-M e P3-M. Estes resultados mostram que os
extratos das progênies possuem efeitos tóxicos mais agudos que os extratos feitos a partir
do material vegetal cultivado extensivamente e sem procedência.
Joshi et al. (2007) através do fracionamento do composto purificado (vulgarone B) da
planta Artemisia douglasiana (Besser), obtiveram valores de LC50 próximos ao controle
metaldeído para o molusco P.canaliculata, ou seja, 6,5 mgL-1 e 4,4 mgL-1
respectivamente. No presente estudo, os extratos brutos da progênie P1-V e SM sem
qualquer fracionamento atingiram o menor valor de 7,59 mgL-1 em 96 horas de
experimento. De acordo com Li et al. (2018) usando extratos brutos e compostos
fracionados da planta Ambrosia artemisifolia L. em juvenis do caramujo P.canaliculata
relataram valores de LC50 de 194 mgL-1 para extratos brutos e valores de 15,9 mgL-1, 27
mgL-1 e 97 mgL-1 para compostos purificados (Li et al., 2018). No presente estudo foi
possível verificar valores menores de LC50 comparados a Li et al., (2018) para as três
progênies avaliadas em todos os estágios de maturação. A procura de efeitos mais letais
na espécies-alvo conduz para a necessidade de fracionamento guiado, tornando, talvez,
possíveis encontrar melhores respostas de controle químico para o caramujo. Yang et al.,
(2017) avaliaram o efeito de extrato bruto e purificado da espécie arbórea Schima superba
(Gardner & Champ. (1849) em juvenis (<1,5mm) e sub-adultos (>3,5mm) de
P.canaliculata e relata valores significativos de LC50 superiores aos apresentados no
presente estudo (12,25 mgL-1 a 8,25mgL-1 respectivamente). Os referidos autores não
observaram diferença estatística entre o efeito das dosagens em relação a faixa etária dos
moluscos (Yang et al., 2017).
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De acordo com os resultados obtidos é importante destacar a resposta promissora da
progênie P1 nos três estágios de maturação em comparação de ambas as espécies
submetidas no intervalo de 96 horas de exposição. Os resultados aqui obtidos corroboram
as diferenças fitoquímicas presentes nos extratos das três progênies avaliadas, além de
destacar as diferentes respostas conforme a sensibilidade fisiológica dos modelos animais
avaliados. Cabe ressaltar a diferença de sensibilidade encontrada frente aos extratos da
progênie P1-V, SM e M de 24 horas a 72 horas em relação aos dois modelos animais. O
molusco P.canaliculata, apesar de ter sido a fase juvenil exposta aos extratos, configurase como um organismo fisiologicamente robusto podendo tolerar diversas faixas de
oxigenação, temperatura, estivação, poluição entre outros fatores (Kenneth et al., 2015).
Contudo, foi possível encontrar um intervalo de segurança em relação aos efeitos biocidas
dos extratos neste organismo em comparação às larvas de D.rerio nos mesmos intervalos
de tempo, evidenciando uma menor sensibilidade das larvas em relação à espécie-alvo.
Em comparação aos moluscos, as larvas de D. rerio se caracterizam por ser um modelo
toxicológico altamente sensível, podendo ser capaz de detectar precocemente muitos
elementos, sendo assim bastante apropriado para avaliações ecotoxicológicas (Stelzer et
al., 2018).
As maiores mortalidades observadas para os dois modelos de organismos-teste,
caracterizadas pelos menores valores estimados de LC50, podem estar mais relacionadas
a ação biocida das saponinas (Jiang et al., 2018) com maiores teores nos estágios V e SM,
quando comparada ao estágio maduro de maturação. Estes compostos, estão
majoritariamente presentes nos dois primeiros estágios de maturação, e possuem
bioatividade tóxica devido a características físico-químicas anfifílicas que atuam
diretamente na membrana celular, sendo capazes de romper o equilíbrio osmótico das
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células que compõe os órgãos de respiração destes organismos (Augustin et al., 2011;
Melzig et al., 2001).
Para os ensaios Salmonella/microssoma a progênie P1 apresentou valores de rev/mgL1

mais elevados comparados aos valores observados para a progênie P3 nos estágio semi-

maduro e maduro. Esta diferença pode estar relacionada a composição e abundância dos
compostos presentes nas progênies e em seus respectivos estágios. Os extratos do estágio
de maturação verde de ambas as progênies não apresentaram nenhuma resposta
mutagênica positiva em nenhuma das linhagens submetidas, sendo que o extrato verde da
progênie P1 apresenta vantagens para o controle do molusco.
Para a espécie Ilex paraguriensis, sabe-se que há a presença de maiores teores de
saponinas em relação aos demais compostos já elencados para estágio de maturação
verde, sendo que estes compostos não apresentam resposta positiva para mutagenicidade
(Czeczot et al., 1993). Observando-se as respostas positivas para os estágios semimaduro e maduro de ambas as progênies em presença de metabolização para TA100,
caracterizando erros por substituição de pares de bases. Ainda foi detectada a presença de
mutágenos diretos que induzem erro no quadro de leitura em extratos de frutos verdes da
progênie P3 (Tabela 2 A e B). Sabe-se que nestes respectivos estágios há maiores teores
de outros compostos presentes. Podendo estar relacionados as respostas mutagênicas
encontradas, aos compostos fenólicos, taninos, flavonoides e metilxantinas (Cogoi et al.,
2013a) os quais estão notavelmente presentes em extratos vegetais na forma misturas
complexas ocasionando resposta genotóxica (Fernandes et al., 1999). O estudo
evidenciou as diferenças de sensibilidade e tolerância entre os três modelos experimentais
utilizados (Tabela 3) nestes bioensaios para avaliar toxicidade em organismos como
moluscos e peixes a biomarcadores precoces e sensíveis, como a mutagênese molecular.
Esses biomarcadores possuem a sensibilidade para detecção de compostos que podem
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alterar o DNA, molécula com estrutura básica similar para a grande maioria dos seres
vivos, incluindo o ser humano, tanto para danos diretos como para seus metabólitos.
Produtos de origem vegetal podem ser ecologicamente mais aceitos pelo fato de terem
uma menor abrangência tóxica em relação as espécies não-alvo (World Health
Organization, 1965). Porém, muitos extratos vegetais ainda continuam com restrições
devido aos seus efeitos adversos nas espécies não-alvo não estarem delimitados. Portanto,
extratos vegetais que possuam efeitos menos tóxicos a espécies não-alvo representam um
avanço na sustentabilidade do controle de organismos considerados pragas, esta premissa
representa uma possibilidade de manejo sustentável para o controle de moluscos
considerados pragas em cultivos de arroz ( Schneiker et al., 2016; F. Horgan, 2017).

CONCLUSÃO

O estudo comparativo entre os extratos dos frutos de três progênies de erva-mate (I.
paraguariensis), em diferentes estágios de maturação, identificou efeitos biocidas ao
organismo-alvo (P.canaliculata) e ao organismo não-alvo larvas de D. rerio. De acordo
com os valores obtidos de LC50, os extratos de uma das progênies (P1) apresentaram
valores promissores e distintos para as duas espécies submetidas, sendo mais tóxico aos
moluscos em comparação às larvas de D.rerio. Estes resultados podem sugerir a seleção
direcionada de progênies de I. paraguariensis, no intuito de restringir os limites de
exposição para espécies não-alvo. Conjuntamente aos resultados encontrados, para os
ensaios Salmonella/microssoma, destacamos a ausência de resposta mutagênica para os
extratos de maturação verde, sendo que os extratos semi-maduro e maduro das progênies
avaliadas (P1 e P3) apresentaram resposta mutagênica. Por fim, estas respostas ressaltam
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a possibilidade de direcionamento no cruzamento de materiais genéticos de erva-mate
visando a maximização da expressão de compostos fitoquímicos de interesse.
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CAPÍTULO 3
Este capítulo aborda a ecotoxicidade dos extratos fracionados da progênie P1. Com
esta progênie, conforme o Capítulo 2, alcançou-se os valores de LC50 mais letais a
espécie-alvo (P. canaliculata), e interessantemente, valores menos letais de LC50 para a
espécie não-alvo (D. rerio). Desta forma, realizou-se um fracionamento abrangendo três
diferentes polaridades sequenciais (extrato Aquoso, Etanólico e Éterdietílico) nos três
estágios de maturação (verde, semi-maduro e maduro). A seguir, foi realizada a
delimitação dos valores de LC50 para cada fração, dentro de cada estágio de maturação,
frente à espécie alvo, juvenis do molusco P. canaliculata, à espécie não-alvo, em larvas
de D. rerio. Para os ensaios de avaliação do potencial mutagênico foi escolhido o extrato
Etanólico (EtOH) por apresentar os menores valores de LC50 aos moluscos (+tóxicos) e
maiores para as larvas de D.rerio (-tóxicos). Como material complementar, reunidos no
anexo 3, foram incluídas as análises dos parâmetros dos bioensaios realizados para os
moluscos e para as larvas (Oxigênio dissolvido, Condutividade e pH) em cada extrato
(Aquoso, Etanólico e Éterdietílico) para cada estágio de maturação (verde, semi-maduro
e maduro) separadamente.
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ECOTOXICOLOGIA DE EXTRATOS FRACIONADOS DE FRUTOS DA
PROGÊNIE P1 (Ilex paraguariensis) FRENTE AO MOLUSCO Pomacea
canaliculata E ESPÉCIES NÃO-ALVO

RESUMO
A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma espécie vegetal de importância cultural e
socioeconômica. Endêmica da América do Sul, possui cultivo extensivo das folhas para
o consumo em infusão nos países como Brasil e Argentina. A Embrapa desenvolve a
seleção de progênies de erva-mate visando seleção de árvores para alta produtividade de
massa foliar. Nos frutos, que são rejeitos industriais, encontra-se altos teores de
substâncias bioativas, como saponinas. Assim, foram utilizados extratos fracionados
(aquoso, etanólico e eterdietílico) de frutos da progênie P1, nos estágios de maturação
verde, semi maduro e maduro, em ensaios ecotoxicológicos contra o molusco praga do
arroz Pomacea canaliculata, em espécies não-alvo, larvas de zebra fish Danio rerio, e
ensaio de genotoxicidade Salmonella / microssoma (TA98 e TA100). Os valores de LC50
apresentaram decréscimo no decorrer do período experimental de 24 h – 96 h para ambos
os ensaios com moluscos e larvas de D.rerio, sendo os menores valores de LC50
observados para o extrato etanólico em relação aos demais. Nesses ensaios foram
observados um padrão de maior toxicidade frente aos moluscos em detrimento às larvas
em até 48 h. Os ensaios de genotoxicidade mostraram que há resposta mutagênica do
extrato etanólico no estágio de maturação maduro para a linhagem TA100 com presença
de metabolização (+S9). Os valores de LC50 dos extratos fracionados foram superiores
aos valores aferidos para os extratos brutos da mesma progênie em estudos anteriores. O
extrato etanólico também apresentou ausência de mutagenicidade para os estágios de
maturação verde e semi maduro, com uma dosagem mutagênica efetiva no estágio
maduro, superior à requerida para letalidade a espécie-alvo.
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INTRODUÇÃO
A erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil) (Aquifoliaceae) é uma árvore endêmica
da Região Sul da América do Sul (Carvalho, 2003). A espécie tem grande importância
socioeconômica e cultural no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, onde as folhas são
consumidas em infusão quente ou fria (Bracesco et al., 2011; IBGE 2020). O cultivo
extensivo das folhas no Brasil ainda possui limitações quanto à produção, sendo adotados
práticas de melhoramento para alta produtividade. Assim, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) vem adotando programas de melhoramento
genético para a maximização da expressão de caracteres de interesse como alta massa
foliar, composição fitoquímica, e resistência à pragas (Helm et al., 2015; Sturion and
Resende, 2010; Wendling et al., 2018). A erva-mate possui uma complexa composição
fitoquímica, constatando-se a presença de substâncias bioativas de metabolismo
secundário nas folhas e frutos. Destacam-se as metilxantinas, polifenóis, antocianinas
(Cogoi et al., 2013) e saponinas (Gosmann & Guillaume, 1995; Pavei et al., 2007; Taketa
et al., 2004 Borré et al., 2010; Canto et al., 2010; Coelho et al., 2010). Estes compostos
são responsáveis por muitos efeitos benéficos a saúde (Bracesco et al. 2011). Nos frutos,
outras propriedades bioativas relacionadas aos compostos presentes nos frutos, como
tricomonicida (Treter et al., 2007), larvicida (Fernandes et al., 2016) e moluscicida (Brito
et al., 2018). Além disso, os frutos não fazem parte do processo de produção das folhas e
são descartados como rejeito industrial.
A busca de alternativas no controle de pragas agrícolas estimulou a investigação de
compostos vegetais bioativos. Os extratos vegetais são fontes abundantes para elaboração
de biopesticidas, pela facilidade de obtenção, baixa persistência ambiental e rápida
biodegradação; desta forma, para aplicação em larga escala visando uma produção
sustentável, é necessário delimitar os efeitos em diferentes modelos biológicos (Cantrell
et al., 2012; Cavoski et al., 2011). A aplicação de substâncias naturais é social e
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ecologicamente mais aceitáveis, pois possuem menos efeitos biológicos comparados aos
produtos sintéticos (Cantanhede et al., 2010; Duke et al., 2010). Em relação ao controle
de moluscos-praga, é interessante a prospecção de biopesticidas mais específicos à base
de substâncias naturais, pois os produtos convencionais aplicados geralmente se
caracterizam por efeitos ambientais indesejáveis além do alto custo monetário (Rimando
& Duke, 2006; Singh et al., 2010). Extratos vegetais são complexos de compostos
bioativos, podendo incidir em efeitos adversos em outros organismos. Desta forma, o
fracionamento guiado de extratos pode ser uma maneira de identificação e rastreio da
toxicidade buscando efeitos mais específicos (Kijprayoon et al., 2014). Assim, no
presente estudo, buscou-se realizar o fracionamento do extrato aquoso de material
previamente analisado (dados não publicados) visando alcançar maior toxicidade.
O molusco Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) (Golden Apple Snail: GAS; aruádo-banhado) é um gastrópode límnico pertencente à família Ampullariidae, endêmico da
região tropical e subtropical da América do Sul (Hayes et al., 2008). Atualmente, a
espécie está entre as 100 mais invasivas do mundo, sendo considerada como uma das
piores pragas nos cultivos de arroz em muitos países da Ásia como China, Filipinas e
Malásia (Global Invasive Species Database, 2019). A infestação desse molusco pode
comprometer até 90% da produção quando em alta densidade onde se alimentam das
plântulas emergentes (Joshi, 2007; International Rice Research Institute, 2017), sendo
empregadas diversas formas de manejo químicos e biológicos (Brito & Joshi, 2016). Em
outros países da América do Sul, como Equador, os cultivos são continuamente afetados
pelo molusco, através da ingestão e/ou quebra das plântulas comprometendo pelo menos
40% da produção, sem haver ainda uma estimativa precisa dos danos causados (Horgan
et al., 2014). Na área de ocorrência natural da espécie no sul do Brasil, o molusco pode
atingir a condição de praga em lavouras de arroz irrigado e pré-germinado,
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preferencialmente em regiões costeiras de lagoas e banhados (Hickel et al., 2012; Hickel
e Scheuermann, 2010). A aplicação de moluscicidas sintéticos, como metaldeído e
niclosamida, é mundialmente recomendado para o controle químico de moluscos
(Schnorbach, 2006). Ambos produtos possuem uma alta/moderada toxicidade ambiental
e humana, sendo o metaldeído um potente ingrediente ativo devido à alta toxicidade
podendo ter efeitos adversos à fauna associada (Calumpang et al., 1995; Fones, 2017). A
Niclosamida não apresenta maiores riscos aos seres humanos, porém possui toxicidade
em diferentes níveis tróficos (United States Agency Environmental Protection, 1999).
Não havendo ainda produtos registrados para o controle do caramujo em ambiente de
produção orizícola (SOSBAI, 2018).
A avaliação ecotoxicológica de biopesticidas é importante para a delimitação dos
efeitos em organismos associados, visando a proteção de espécies não-alvo. O peixe
Danio rerio (Hamilton-Buchanan, 1822), é mundialmente utilizado em ensaios
ecotoxicológicos, possibilitando um modelo adequado como referência de espécie nãoalvo (Paolo et al., 2015). Para definição do potencial mutagênico foi empregado o ensaio
Salmonella/microssoma, que é aplicado para extratos de produtos naturais,
medicamentos, entre outros ou agrotóxicos e sua possível ação em diferentes organismos,
incluindo o ser humano.
O objetivo deste estudo foi a avaliação e delimitação da toxicidade aguda (LC50) de
diferentes frações de extratos de uma progênie (P1) de erva-mate (I. paraguariensis), em
diferentes estágios de maturação frente a espécie-alvo, juvenis do molusco praga do arroz
P.canaliculata, em espécie não-alvo, larvas de D. rerio e na verificação de indução de
danos mutagênicos moleculares através do ensaio Salmonella/microssoma.
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MATERIAIS & MÉTODOS

Material Vegetal: os frutos foram provenientes da progênie P1 selecionada através de
testes de procedências e de progênies realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) nos programas de melhoramento genético de seleção para
composição fitoquímica e alta produção de folhas. SISGEN: A982714
Obtenção das Frações: Os frutos foram secos em estufa de ar circulante a temperatura
de 75°C, e os extratos foram obtidos de 20 g ± 0,0009 de polpa dos frutos em cada estágio
de maturação separadamente. A seguir, as amostras foram colocadas em cartucho de
papel de filtro no aparelho de Soxhlet. Desta forma, foram utilizados diferentes solventes
em ordem crescente de polaridade: éter dietílico e etanol. Cada extração foi realizada por
4 horas com 200 mL do solvente. Após a extração etanólica, o conteúdo do cartucho foi
colocado em Erlenmeyer para extração aquosa a temperatura de 55°C ± 5 por 4 horas. As
frações orgânicas foram reduzidas até a secura em estufa a temperatura de 60°C, sendo,
a seguir, a fração aquosa liofilizada. Desta forma, foram obtidos os extratos aquosos,
etanólicos e éterdietílico em todos os estágios de maturação, para a realização dos
bioensaios.
Organismos-teste
Moluscos: desovas da espécie P.canaliculata foram coletadas na localidade da Varzinha,
Viamão, RS (-30.314747’S; -50.911911’E) (SISBIO: 61181; SISGEN: A60F399). Após
a coleta, as desovas foram transportadas e mantidas em laboratório para eclosão. Após a
eclosão os animais foram acondicionados em sala de cultivo (umidade relativa, u.r
65%±5) e mantidos em fotoperíodo natural em aquários contendo água de fonte
(temperatura 27,5 ºC ± 5; oxigênio dissolvido 6,98 mg/L; condutividade 293mS; pH 7,0;
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dureza 50 mg/L de CaCO3). Assim, foram utilizados nos experimentos juvenis com
tamanho de concha de 2,5 mm ± 0,5 da espécie com idades de até 30 dias após eclosão.
Peixes: As larvas de D. rerio foram geradas a partir de matrizes selvagens da espécie
mantidas no Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Ecologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Os organismos-teste foram utilizados com até 14 dias póseclosão. Durante este período foram mantidas em temperatura de 26ºC ± 1 e alimentadas
diariamente com protozoários Paramaecium sp. O cultivo de manutenção das larvas foi
realizado com água desmineralizada e reconstituída (dureza 49 mg/L CaCO3;
condutividade 185mS; pH 7,5; temperatura 25ºC, fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro).
Ensaios de Toxicidade
Foram realizados ensaios preliminares [1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81;
3,90; 1,95 mg-L-1] para a definição da curva de toxicidade dos diferentes extratos obtidos
para as duas espécies de organismos-teste utilizados.
Moluscos: os ensaios de toxicidade foram realizados em placas de cultura de seis poços,
com as concentrações dos extratos ajustadas ao conteúdo de 10ml do poço, preparadas
com água de cultivo desmineralizada e reconstituída (ADR) (condutividade 185mS; pH
7,5; temperatura 25ºC) sob agitação constante. Todos os ensaios foram estáticos (sem
troca de solução, sem alimentação) abrangendo 96 horas de experimentação com a
verificação dos resultados a cada 24 horas (Brackenbury, 1998). As doses aplicadas para
todos os extratos (P1) do estágio de maturação verde aquoso: [2.5; 5; 10; 25; 35; 50; 75;
100; 200 mgL-1]; verde etanólico: [5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80;
90; 100 mgL-1]; verde éter dietílico: [15,62; 31.25; 62,5; 125; 250; 500 mgL-1]; semimaduro aquoso: [10; 25; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 500 mgL-1]; semi-maduro etanólico:
[5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 200 mgL-1]; semimaduro éter dietílico: [15,61; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; 1000 mgL-1]; maduro aquoso:
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[25; 50; 70; 100; 140; 150; 155; 160; 170; 180; 200; 230; 250; 255; 280; 300; 430; 550;
700; 850; 1000 mgL-1]; maduro etanólico: [12,5; 25; 50; 100; 250; 500 mgL-1]; maduro
éterdietílico: [31,25; 62,5; 125; 250; 500; 1000 mgL-1], além do controle negativo (ADR)
e controle positivo (Niclosamida: Sigma Aldrich; N350-50g; Lot: #047M4046V; CAS:
50-65-7) aplicado nas doses: 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,031; 0,015 mg-L-1, (LC50 24h:
0,15 mgL-1; 48 h: 0,09 mgL-1). Foram acrescentadas redes de microplâncton em cada
poço para a contenção dos animais evitando a fuga durante os ensaios. As características
avaliadas para a confirmação de letalidade foram o desprendimento do animal da concha,
secreção de muco, descoloração, ausência de retração e a ausência de batimento
cardíaco/pulmonar confirmados em microscópio. Os animais considerados mortos e/ou
imóveis foram contabilizados e retirados do ensaio. Todos os ensaios foram realizados
com cinco indivíduos por poço em cada dosagem (N de 10 a 40) incluindo os controles,
com três réplicas ao total.
Peixes: todos os ensaios de toxicidade com larvas de D. rerio foram realizados em placas
de seis poços, com as concentrações de cada extrato ajustadas ao conteúdo de 10ml do
poço, preparadas com água de cultivo desmineralizada e reconstituída (Dureza: 49 mg-L1

CaCO3; Condutividade 189mS; pH: 7,5) sob agitação constante. Todos os ensaios

abrangeram 96 horas de experimentação, com troca de solução em 48 horas (OEDC 236)
e verificação dos resultados a cada 24 horas. As doses aplicadas dos extratos (P1) foram:
estágio de maturação verde (aquoso/etanólico) e semi-maduro (aquoso/etanólico):
[3,125; 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200; 400 mgL-1]; maduro (aquoso/etanólico): [3,125;
6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200; 400; 800 mgL-1]. As frações éterdietílico não foram incluídas
nos resultados devido às dificuldades de diluição destes extratos. Além das dosagens dos
ensaios, foram aplicadas também os controles negativos (ADR). A comprovação da
letalidade foi através da observação da imobilidade e falta de resposta a estímulo
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mecânico. Os animais considerados mortos e/ou imóveis foram contabilizados e retirados
do ensaio. Todos os ensaios foram realizados em duplicata contendo cinco indivíduos
para cada concentração incluindo os controles negativos (N=10).
Ensaio Salmonella/microssoma: para avaliação da mutagenicidade e da citotoxicidade
dos extratos da P1, foi elencado o extrato etanólico (EtOH), por apresentar os melhores
resultados em relação a toxicidade à espécie-alvo. Desta forma, foi realizado o ensaio
Teste de Kado microssuspensão (Kado et al., 1983) modificado do ensaio
Salmonella/microssoma (Maron & Ames, 1983; Vargas et al., 1993). Foram utilizadas as
linhagens de Salmonella typhimurium derivadas da linhagem parental LT2, auxotróficas
para histidina: TA98 e TA100. A mutagênese foi observada em TA98 (mutação por erro
no quadro de leitura) e TA100 (mutação por substituição de pares de bases) em presença
e ausência de fração de metabolização hepática P450 de fígado de rato in vitro, S9mix
(Moltox AS) induzida por AROCLOR 1234 (Fração S9). Os ensaios foram realizados
todos em duplicata para cada dosagem, incluindo controles negativos (ADR=H2O) e os
respectivos controles positivos para cada linhagem com presença (+S9) e ausência de
metabolização (-S9): TA98-S9: (4-oxide-nitroquinoline: 4NQO, 0.5 μg/plate, CASRN.
56-57-5), TA 100-S9: (sodium azide: SAZ, 0.5 μg/plate, CASRN. 26628-22-8 Sigma
Chemical Company); TA98 e TA100 (+S9): (2-aminofluorene: 2AF, 0.5 μg/plate,
CASRN. 153-78-6 Sigma Chemical Company). A mutagênese foi analisada na porção
linear não tóxica da curva dose-resposta das concentrações utilizadas em todos os
extratos, definidas dentro da amplitude utilizada para os ensaios de toxicidade com P.
canaliculata e D. rerio. As dosagens avaliadas para as progênies P1foram: Verde [12,5;
25; 50; 100; 200 mgL-1], Semi-maduro [3,12; 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200; 400 mgL-1],
Maduro [25; 50; 100; 200; 400; 800 mgL-1].
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Análise estatística
As Concentrações Letais (LC50) (Dose Letal 50% ± I.C: 95%) (P<0.05) para os
ensaios com os moluscos e larvas, foram estimadas através do programa Trimmed
Spearman-Karber (TSK) Program V.(1.5) (Hamilton et al., 1977), sendo utilizadas todas
as réplicas de todos os ensaios. As curvas dose-resposta para mutagênese foram avaliadas
através do programa SALANAL (Salmonella Assay Analysis), versão 1.0, Research
Triangle Institute, RTP, NC, USA, considerando a porção linear da curva dose-resposta
foi escolhido o modelo de regressão Linear ou Bernstein (Bernstein et al., 1982). As
dosagens de todos os extratos foram consideradas mutagênicas quando a curva doseresposta apresentou tendência positiva e ANOVA (P ≤ 0.05) significantes. Foi
considerada mutagênese indicativa quando somente um dos critérios foi significativo. Os
valores positivos e indicativos foram expressos em revertentes/mgL-1. A citotoxicidade
foi avaliada através da curva de sobrevivência na linhagem TA 98 comparando as
diferentes dosagens aplicadas de ambos os compostos depois de 72 horas de incubação.
Assim, foi considerada uma resposta positiva quando a porcentagem de sobrevivência das
células foi menor que 60% de colônias comparadas ao controle negativo (H2O) (Vargas
et al., 1993). Por fim, foi também calculada a Concentração Mutagênica Efetiva (CME),
que avalia a dose capaz de dobrar o número de revertentes espontâneos (calculada a partir
da análise de regressão realizadas no programa SALANAL) sendo calculada para os
extratos que apontaram mutagenicidade em ambas as linhagens na presença e ausência
de S9.
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RESULTADOS

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, pode-se observar a redução
dos valores das LC50 em cada uma das frações da progênie P1, e também ao longo do
tempo de observação a cada 24 horas até o término de 96 horas. Todas as estimativas das
LC50 para os ensaios de toxicidade com a espécie-alvo (P.canaliculata) estão
sumarizados na Tabela 1 A, e para a espécie não-alvo estão sumarizados em 1 B.

Tabela 1: Valores das Concentrações Letais (LC50%), com as estimativas de confiança dos limites inferiores e superiores (i.c 95%)
obtidos nos ensaios de toxicidade para a espécie-alvo, o molusco P.canaliculata e a espécie não-alvo, larvas de D. rerio submetidos
aos extratos de fracionados dos frutos da progênie P1 de erva-mate (Ilex paraguariensis) em diferentes estágios de maturação ao
longo de 96 horas de experimento em condições de laboratório.

A) P.
canaliculata
Verde
Semi
maduro
Maduro
B) Danio
rerio
Verde
Semi
maduro
Maduro

24 h

Fracões
H2O
EtOH
Éter
H2O
EtOH
Éter
H2O
EtOH
Éter
Fracões
H2O
EtOH
H2O
EtOH
H2O
EtOH

inf
nc
49,2
123,31
278,07
132,11
112,84
*
153,22
*
inf
nc
101,83
*
*
*
408,88

LC50
141,42
49,2
146,94
318,11
144,33
139,28
*
169,05
*
24 h
LC50
328,13
123,11
*
*
*
492,46

48 h
sup
nc
56,02
175,11
363,9
157,7
171,92
*
186,51
*

inf
123,79
38,07
123,31
111,26
58,75
104,67
78,18
131,91
234,91

sup
nc
148,85
*
*
*
593,12

inf
34,88
47,87
*
*
*
225,91

LC50
133,75
38,07
146,94
131,49
70
129,35
89,93
145,56
287,17
48 h
LC50
43,53
70,71
*
*
*
303,14

72 h
sup
133,75
44,25
175,11
155,4
83,39
159,85
103,45
160,62
351,07

inf
40,49
22,48
123,31
58,84
21,66
78,03
71,97
117,53
132,73

sup
54,31
104,44
*
*
*
406,78

inf
nc
39,94
*
224,59
*
40,2

LC50
46,52
26,68
146,94
67,15
26,53
95,17
86,74
132,95
187,62
72 h
LC50
8,84
68,2
*
336,36
*
61,56

96 h
Sup
53,45
31,68
175,11
76,64
32,49
116,07
104,53
150,4
265,2

Inf
33,53
17,61
123,31
49,72
23,94
66,8
65,35
107,46
132,73

Sup
Nc
116,46
*
400
*
94,27

Inf
Nc
11,32
10,88
4,7
37,89
18,16

LC50
40,33
20,75
146,94
55,82
25,94
79,17
83,76
123,56
187,62
96 h
LC50
8,5
20,62
8,46
5,83
37,89
26,79

sup
48,5
24,46
175,11
62,66
27,44
93,83
107,37
142,08
265,2
sup
nc
37,57
14
7,23
54,25
39,53

Nota: 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas: tempo de experimentação; LC50%: Concentração Letal (mgL-1) a 50% da
população de indivíduos expostos aos extratos; Inf: limite inferior da estimativa da LC50% (95% i.c); Sup: limite superior da
estimativa da LC50% (95% i.c); H2O: fração aquosa; EtOH: fração etanólica; Ether: fração éterdietílico; Unripe: estágio
verde de maturação; Semi Ripe: estágio semi-maduro de maturação; Ripe: estágio maduro de maturação. NC = não calculável;
*: sem mortalidade nas doses aplicadas para o tempo de ensaio avaliado.
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As Figuras 1 e 2 apresentam as faixas de toxicidade de cada extrato da progênie P1
avaliadas ao molusco P. canaliculata e às larvas de D.rerio. Os efeitos estão ordenados pelos
limites inferiores e superiores dos intervalos de confiança (i.c 95%) (P<0,05).

Figura 1: Valores das estimativas organizados pelos intervalos de confiança inferiores e superiores das frações da progênie P1
de erva-mate (Ilex paraguariensis) avaliadas frente aos juvenis do molusco Pomacea canaliculata (PC). Cada cor representa o
respectivo extrato no estágio de maturação, sendo identificadas as respectivas frações no eixo Y; UNR= estágio de maturação
verde; SR= estágio de maturação semi maduro; R= estágio de maturação maduro. Aqua= extrato aquoso; EtOH = extrato
etanólico; Ether = extrato eterdietílico. Diferentes letras representam diferença estatística na sensibilidade de acordo com a
estimativa dos valores de LC50% e seus intervalos de confiança (p<0.05). *= sem mortalidade para a fração no tempo avaliado.
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Figura 2: Valores das estimativas organizados pelos intervalos de confiança inferiores e superiores das frações da progênie P1 de
erva-mate (Ilex paraguariensis) avaliadas frente a espécie não-alvo, larvas de Danio rerio. Cada cor representa o respectivo extrato
no estágio de maturação, sendo identificadas as respectivas frações no eixo Y; V= estágio de maturação verde; SM= estágio de
maturação semi maduro; M= estágio de maturação maduro. Aqua= extrato aquoso; EtOH = extrato etanólico. Diferentes letras
representam diferença estatística na sensibilidade de acordo com a estimativa dos valores de LC50% e seus intervalos de confiança
(p<0.05). *= sem mortalidade para a fração no tempo avaliado.

Os resultados do ensaio de Salmonella/microssoma frente aos extratos etanólico da progênie P1, nos
três estágios de maturação, estão sumarizados na tabela 2. Os extratos nos estágios de maturação
verde não apresentaram resposta positiva quanto a mutagenicidade. O estágio maduro apresentou
resposta mutagênica estimada em 0,02 rev/mgL-1 ± 0,02 com uma Concentração Mutagênica Efetiva
(CME) em 7625 mgL-1 frente a linhagem TA100 em presença de metabolização (+S9). Para o estágio
e semi-maduro destaca-se um pico de mutagênese significativo na concentração de 6,25 mgL-1,
linhagem TA98 em presença de S9.
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Tabela 2: Número médio de colônias revertentes nas linhagens de S.thiphymurium (TA 98 e TA 100) frente ao extrato
etanólico da progênie P1, nos três estágios de maturação: verde, semi-maduro e maduro, no teste de Microssuspensão
(+/-S9).

MADURO

SEMI MADURO

VERDE

P1 EtOH

TA 98 - S9
Média ± DP

IM

1-Contr. Negativo
37 ± 5,66
1
2- Contr. Positivo 399 ± 70,71 10,78
12,5 mgL-1
31 ± 5,66
0,83
25 mgL-1 31,05 ± 12,02 0,85
50 mgL-1 35,5 ± 0,71
0,95
100 mgL-1
31 ± 2,83
0,83
200 mgL-1
28 ± 8,49
0,75
1-Contr. Negativo
37 ± 5,66
1
2- Contr. Positivo 399 ± 70,71 10,78
3,12 mgL-1
25 ± 0
0,68
6,25 mgL-1 35,5 ± 4,95
0,96
12,5 mgL-1 29,5 ± 3,54
0,8
25 mgL-1 30,5 ± 0,71
0,82
50mgL-1 39,5 ± 2,12
1,07
100 mgL-1
27 ± 1,41
0,73
200 mgL-1
32 ± 2,83
0,86
400 mgL-1
30 ± 7,07
0,81
1-Contr. Negativo
37 ± 5,66
1
2- Contr. Positivo 399 ± 70,71 10,78
25 mgL-1 29,5 ± 0,71
0,8
50 mgL-1 28,5 ± 0,71
0,77
100 mgL-1
28 ± 8,49
0,76
200 mgL-1
28 ± 1,41
0,76
400 mgL-1 23 ± 15,56
0,62
800 mgL-1
29 ± 0
0,78
Rev/mgL-1
C.M.E [mgL-1]

TA 98 + S9
SOB(%)

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Média ± DP

IM

46,5 ± 14,85
201,5 ± 13,44
42,5 ± 6,36
47 ± 11,31
48,5 ± 2,12
42,5 ± 6,36
35,5 ± 7,78
46,5 ± 14,85
201,5 ± 13,44
26,5 ± 2,12
160,5 ± 14,85 *
78 ± 0
108 ± 0
UC
50 ± 11,31
61 ± 0
53,5 ± 6,36
46,5 ± 14,85
201,5 ± 13,44
39 ± 1,41
39,5 ± 19,09
35 ± 7,07
36,5 ± 0,71
35,5 ± 0,71
38,5 ± 4,95

1
4,33
0,91
1,01
1,04
0,91
0,76
1
4,33
0,57
3,45
1,68
2,32
1,08
1,31
1,15
1
4,33
0,84
0,85
0,75
0,76
0,76
0,83

TA 100 - S9
SOB(%)

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

50,02
100
100
56,5
100
100

TA 100 + S9

Média ± DP

IM

Média ± DP

IM

213,50 ± 12,02
548 ± 16,97
130,5 ± 16,26
128,5 ± 0,71
131,50 ± 4,95
128,5 ± 20,51
118,50 ± 20,51
213,50 ± 12,02
548 ± 16,97
126 ± 0
181 ± 71,12
229 ± 125,87
109,5 ± 13,44
107,5 ± 9,19
154 ± 4,24
124 ± 15,56
138,5 ± 27,58
213,50 ± 12,02
548 ± 16,97
120 ± 5,66
123 ± 7,07
297 ± 32,53
297,5 ± 12,02 *
258 ± 32,53
218,5 ± 26,16

1
3,86
0,92
0,9
0,93
0,9
0,83
1
3,86
0,59
0,85
1,07
0,51
0,5
0,72
0,58
0,65
1
3,86
0,56
0,58
1,39
1,39
1,21
1,02

206,5 ± 9,19
666,5 ± 36,06
212 ± 49,50
244 ± 29,70
227,5 ± 24,75
206,50 ± 2,12
213,50 ± 45,96
206,5 ± 9,19
666,5 ± 36,06
209 ± 39,60
202,5 ± 37,48
213 ± 12,73
230,5 ± 6,36
221 ± 14,14
218,5 ± 16,26
204 ± 11,34
193 ± 43,84
152,50 ± 13,44
946 ± 4,24
169 ± 11,31
157 ± 0
172 ± 14,14
149 ± 2,83
163 ± 5,66
178,5 ± 0,71
0,02 ± 0,009
7625

1
3,23
1,03
1,18
1,1
1
1,03
1
3,23
1,01
0,98
1,03
1,12
1,07
1,06
0,99
0,93
1
6,2
1,1
1,02
1,12
0,97
1,06
1,17

1: H2O (100µl). 2: 0,5 µl/placa 4-NQO para TA 98 e 0,25 µl/placa de azida sódica para TA 100; para (+S9) TA98 e TA100:
0,50 µl 2-aminofluoreno: 2AF. Mutagenicidade: * significância 1%; ** significância 5% comparado ao controle negativo
(p<0.05). N.T: Não tóxico; IM: Índice Mutagênico = (média de revertentes por placa de amostra / média de revertentes do
controle negativo). B= Modelo Bernstein. SOB= Porcentagem de sobrevivência celular: número de revertentes observados
no teste e no controle negativo: menor que 60% da taxa de reversão nas amostras aplicadas relativo ao controle negativo
(sobrevivência da amostra / sobrevivência do controle negativo *60)/100; C.M.E [mgL-1] (Concentração Mutagênica
Efetiva) = média de mutação espontânea do controle negativo (H2O) / slope = [mgL-1]. U.C: Concentração não Testada
(untested concentration): A dosage de [50] não foi adicionada à análise por apresentar um alto desvio padrão.

DISCUSSÃO
No capítulo 2 foram analisados os valores de LC50 dos extratos das três progênies
(P1, P2 e P3). A melhor progênie em termos de toxicidade foi a progênie P1 que
apresentou os melhores resultados comparados com as outras duas progênies avaliadas
com ação biocida frente ao molusco P. canaliculata. Assim, a hipótese inicial foi de que
o fracionamento poderia otimizar as respostas, direcionando-as para maior toxicidade à
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espécie-alvo. Desta forma, foi realizado um fracionamento com solventes, em diferentes
polaridades, com o intuito de rastrear a toxicidade nos estágios de maturação.
Primeiramente, foi possível observar uma abrupta diferença entre os tempos de
avaliação (24 – 96 h) dos valores de LC50 em todos os extratos e em ambos os bioensaios
com diferenças significativas para todos os estágios de maturação. De acordo com os
resultados, a progênie P1 ainda mostrou maior toxicidade para P. canaliculata em todos
os extratos fracionados até 48 horas em todos os estágios de maturação. Admitindo-se os
efeitos letais aos organismos, ocasionados pelas saponinas, justifica-se os menores
valores de LC50 em comparação aos demais extratos, pelos altos teores destes compostos
nas frações etanólicas (Majinda, 2015). De maneira geral, mesmo com valores muito
maiores comparados ao extrato bruto da progênie P1, abordados no capítulo 2, ainda
assim obteve-se maior letalidade aos moluscos em comparação às larvas de D.rerio. De
acordo com Kijprayoon (2014), o fracionamento guiado do extrato com solvente polar Nbutanol, e posteriormente fracionado por HPLC, foi responsável pela maior toxicidade a
P. canaliculata. Esta hipótese não foi confirmada com o fracionamento aquoso e
etanólico do extrato dos frutos da progênie P1 de Ilex paraguariensis. Sendo assim, os
valores de LC50 observados nas frações foram maiores em relação ao extrato aquoso
bruto da progênie P1. Em comparação aos resultados aferidos no capítulo 2, ainda foi
possível averiguar valores mais letais à espécie-alvo em comparação às larvas de D.rerio.
Os menores valores de LC50 são observados em até 48 horas para todos os estágios de
maturação nas frações aquosas e etanólica em ambos os bioensaios. Nas figuras 1 e 2,
observa-se em ambos os bioensaios, nas frações etanólica dos estágios de maturação
verde, os menores valores de LC50 para os moluscos, sendo que para os estágios maduros,
os menores valores foram observados nos extratos aquosos. Nos ensaios com o zebrafish, os menores valores foram aferidos para as frações aquosas depois de 48 horas para
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o estágio verde. No semi-maduro não foi possível averiguar mortalidade, com uma
mudança abrupta ao final do ensaio. Assumindo que as saponinas detém as ações letais
confirmadas pelos valores de LC50, é justificável que os resultados mais tóxicos estejam
nas frações aquosas e etanólica, pois as saponinas são solúveis nestes meios, o que facilita
a sua extração (Hostettman & Marston, 2005; Majinda, 2015; Simões, Schenkel, Mello,
Mentz, & Petrovick, 2017).
Para o ensaio Salmonella /microssoma, o estágio de maturação maduro apresentou
resultados significativos de indução mutagênica para erros por substituição de pares de
base (TA100) em ensaios com presença de metabolização hepática in vitro estimada para
elevada concentração do extrato (7625 mgL-1). Em relação aos extratos nos primeiros
estágios de maturação houve vantagem em relação ao último, sendo possível averiguar
ausência de mutagenicidade, exceto um pico de atividade significativa na dosagem de
6,25 mgL-1 (TA98+S9). A resposta positiva deve-se, possivelmente, a presença de outros
compostos capazes de desencadear este tipo de resposta mutagênica pela composição do
extrato, caracterizado pela presença de compostos fenólicos e antocianinas (Cogoi et al.,
2013b; Fernandes et al., 1999).

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se uma tendência de maior letalidade
ao longo do tempo para todas as frações pela diminuição dos valores de LC50 ao longo
do tempo experimental. Novamente foi possível determinar uma segurança de controle
do molusco em relação às larvas para os três estágios de maturação em até 48 horas,
mesmo com valores bem superiores em relação aos extratos brutos aquosos da referida
progênie. O ensaio Salmonella mostrou ausência de resposta mutagênica, com exceção
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dos extratos etanólico do estágio verde, mas com uma dosagem mutagênica efetiva
superior à requerida para letalidade a espécie-alvo para o extrato maduro.
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ANEXOS: Medidas de parâmetros físico-químicos complementares aos bioensaios
(oxigênio dissolvido, condutividade e pH)

Como complemento aos resultados, verificou-se três parâmetros físico-químicos
(oxigênio dissolvido, condutividade e pH) dos ensaios para estabelecer a relação de causaefeito das dosagens das agliconas, dos extratos e das frações com as variações percentuais
dos parâmetros em comparação aos controles. Consequentemente, o aumento das
dosagens no decorrer do tempo dos ensaios, observou-se os acréscimos ou decréscimos
das variações percentuais decorrentes da toxicidade nos organismos submetidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O efeito do tratamento dos parâmetros medidos (Oxigênio dissolvido, Condutividade
e pH) de todos os bioensaios foi avaliado no início, com a diluição das dosagens, e ao
término em 96 horas. Desta forma, foi verificado se houve o acréscimo ou decréscimo da
variação percentual relacionado ao valor inicial do ensaio [(valor do parâmetro final*100
/ valor do parâmetro inicial) -100]. Portanto, foi utilizado o Modelo Linear Generalizado
(GZLM) para testar os efeitos das agliconas, dos extratos e das doses, assumindo um
efeito linear. A correção seqüencial de Bonferroni foi utilizada para as comparações
pareadas. Todas as comparações foram realizadas entre as agliconas, entre os extratos e
entre cada dose de cada extrato. Para as análises foi utilizado o programa SPSS versão
18.
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ANEXO 1: análise dos parâmetros nos bioensaios das agliconas frente aos
organismos P.canaliculata e D.rerio

RESULTADOS

A verificação dos parâmetros, Oxigênio dissolvido, Condutividade e pH, mostraram
diferenças significativas entre as dosagens e entre as duas agliconas para ambos os
bioensaios com P. canaliculata e D. rerio. O método de comparação adotado foi a
comparação entre doses, dentro de cada molécula (P<0,05). As diferenças estatísticas
estão representadas pelas diferentes letras para cada dosagem. A variação do oxigênio
dissolvido para os moluscos apresentou diferenças significativas entre as dosagens ao
longo do ensaio para ambas as agliconas e também com a tendência de queda dos valores,
mostrando o consumo de O2. A variação da condutividade apresentou diferenças
significativas com a tendência de elevação dos valores ao longo das doses, presença de
mais íons no meio aquoso. A variação do pH também mostrou diferenças significativas
ao longo do ensaio (Figuras 1A, 2A e 3A). A variação do oxigênio dissolvido para as
larvas de zebra fish apresentou diferenças significativas entre as dosagens ao longo do
ensaio para ambas as agliconas. Para a condutividade não houve diferença estatística ao
longo do ensaio e na comparação entre as doses para ambas as agliconas. Para o pH,
houve algumas diferenças em comparação com as doses, e uma grande variação para o
ácido ursólico (Figuras 1B, 2B e 3B).
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Figura 1: aferição dos valores dos parâmetros nos bioensaios com a espécie-alvo P. canaliculata e a espécie
não-alvo D. rerio frente às agliconas. A) Variação percentual no consumo de oxigênio ao longo das dosagens
nos bioensaios com juvenis de P. canaliculata. Em B) Variação percentual no consumo de oxigênio ao longo
das dosagens nos bioensaios com larvas de D. rerio. Diferentes letras indicam diferença estatística (P<0,05)
com sequencial Bonferroni.

Figura 2: aferição dos valores dos parâmetros nos bioensaios com a espécie-alvo P. canaliculata e a espécie
não-alvo D. rerio frente às agliconas. A) Variação percentual dos valores de condutividade entre as dosagens
ao longo dos bioensaios com juvenis de P. canaliculata. Em B) Variação percentual dos valores de
condutividade para os ensaios com as larvas de D. rerio. Diferentes letras indicam diferença estatística (P<0.05)
com sequencial Bonferroni
.
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Figura 3: aferição dos valores dos parâmetros nos bioensaios com a espécie-alvo P. canaliculata e a espécie
não-alvo D. rerio frente às agliconas. A) Variação percentual dos valores de pH entre as dosagens ao longo dos
bioensaios com juvenis de P. canaliculata. Em B) Variação percentual dos valores de pH para os ensaios com
as larvas de D. rerio. Diferentes letras indicam diferença estatística (P<0.05) com sequencial Bonferroni.

DISCUSSÃO

As análises apresentaram diferenças nas variações percentuais em relação as duas
agliconas ao longo das dosagens empregadas que incidiram nos valores aferidos nos
parâmetros. Para os bioensaios com P. canaliculata, foram observados valores
percentuais distintos em relação a variação de consumo do oxigênio nas dosagens ao
longo do tempo. Pode-se observar um acentuado decréscimo dos valores entre as
dosagens das agliconas, pelo consumo do oxigênio em relação à elevação da dosagem na
tentativa de desintoxicação e oxidação, que automaticamente geram maior consumo de
oxigênio, maior fluxo de íons, caracterizando o aumento dos valores de condutividade no
meio aquoso (Moyes & Schulte, 2014) (Figuras 1 e 2). O mesmo padrão foi observado
para as larvas em relação a condutividade, sendo possível observar a elevação dos valores
possivelmente pelo mesmo padrão biológico de funcionamento fisiológico de fluxo
iônico das células rompidas pelo contato com as agliconas. Sabe-se que as agliconas
possuem forte interação química por células de membranas permitindo comprovar a
118

variação dos valores aferidos (Mischitelli et al., 2016). Nas maiores dosagens não foi
possível observar este padrão, pois em 24 horas os animais já foram a óbito e retirados
dos ensaios, restando o oxigênio disponível naquele momento. Para o pH foi possível
observar uma grande variação nos valores em relação ao ácido ursólico ao longo das
dosagens para ambos os ensaios. Não foram detectadas diferenças para o ácido
oleanólico, porém, diferenças significativas foram observadas entre as dosagens das
agliconas.

CONCLUSÃO

O método estatístico (GZLM) adotado para verificar a variação dos valores dos
parâmetros comprovou que o aumento das dosagens interferiu nas condições dos
parâmetros de ambos os ensaios, com P. canaliculata e D. rerio, observando-se
diferenças significativas entre doses e entre as agliconas. A variação dos valores
percentuais de oxigênio, com tendência de decréscimo, é resultado da fisiologia dos
organismos na tentativa de desintoxicação e maior consumo ao longo do tempo. A
interação das agliconas com as células dos órgãos respiratórios ocasionou a ruptura das
células levando ao maior efluxo de íons ao longo das dosagens no tempo de ensaio. As
diferenças aferidas para ambas as espécies podem estar correlacionadas às diferenças
fisiológicas no metabolismo e funcionamento celulares das espécies animais aqui
utilizadas.
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ANEXO 2: análise dos parâmetros nos bioensaios com os extratos das progênies de
erva-mate frente a P.canaliculata e D.rerio

RESULTADOS

A aferição dos parâmetros de condutividade e pH, para todos os extratos das três
progênies, mostraram significância estatística entre as dosagens nos bioensaios com a
espécie-alvo (P. canaliculata). O método de avaliação adotado foi a comparação entre
doses, para cada extrato (verde; semi-maduro e maduro) (P<0,05). As diferenças
estatísticas estão representadas pelas diferentes letras para cada dosagem entre cada
extrato. Para a progênie P1, a variação percentual mostrou diferenças estatísticas entre os
três extratos para cada dose. Entre os três extratos, o semi-maduro apresentou a maior
variação percentual em relação aos demais. Mostrando que os valores aferidos no final
do ensaio foram muito superiores em relação aos valores aferidos no momento das
diluições de todas as doses. Para o pH, novamente o extrato semi-maduro teve valores
percentuais superiores em relação aos demais extratos, mostrando que houve uma
tendência de tornar o meio aquoso do ensaio mais básico com o aumento das doses. Com
exceção da última dosagem que apresentou uma queda brusca (Figura 1 A e B).
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Figura 1: Aferição dos valores dos parâmetros nos bioensaios com juvenis do molusco P. canaliculata frente
aos extratos verde, semi-maduro e maduro progênie P1 de Ilex paraguariensis. Em A) Variação percentual dos
valores aferidos para a condutividade. Em B) Variação percentual dos valores aferidos para o pH. Letras
diferentes indicam diferença estatística (P<0,05). Unripe = estágio verde; Semi ripe = estágio semi maduro;
Ripe = estágio maduro.

Para a progênie P2, a variação percentual mostrou algumas diferenças estatísticas entre
os três extratos para cada dose. As variações percentuais em relação a condutividade não
apresentaram um padrão distinto para cada extrato. Porém mostra-se uma tendência crescente
geral no parâmetro. Para o pH, o extrato verde apresentou os menores valores aferidos em
relação aos demais extratos, mostrando uma tendência de tornar o meio aquoso do ensaio
mais ácido em relação aos demais extratos aumentando a partir da dosagem de 10 mgL-1
(Figura 2 A e B).
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Figura 2: Aferição dos valores dos parâmetros nos bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata
frente aos extratos verde, semi-maduro e maduro progênie P2 Ilex paraguariensis. Em A) Variação percentual
dos valores aferidos para a condutividade. Em B) Variação percentual dos valores aferidos para o pH. Letras
diferentes indicam diferença estatística (P<0.05). Unripe = estágio verde; Semi ripe = estágio semi maduro;
Ripe = estágio maduro.

Para a progênie P3, os valores aferidos para a condutividade apresentaram diferenças
significativas a partir da dosagem de 20mgL-1. O extrato semi-maduro apresentou os maiores
valores em relação aos demais. Para o pH, houve uma tendência geral de queda nos valores
percentuais para os três extratos ao longo das dosagens com diferenças significativas entre
os extratos nas respectivas dosagens.
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Figura 3: Aferição dos valores dos parâmetros nos bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata
frente aos extratos verde, semi-maduro e maduro progênie P3 Ilex paraguariensis. Em A) Variação percentual
dos valores aferidos para a condutividade. Em B) Variação percentual dos valores aferidos para o pH. Letras
diferentes indicam diferença estatística (P<0,05). Unripe = estágio verde; Semi ripe = estágio semi maduro;
Ripe = estágio maduro.

DISCUSSÃO

Os valores percentuais aferidos nos parâmetros dos bioensaios com os extratos das
progênies de erva-mate evidenciam que a seleção genética pode ter contribuído para as
diferenças observadas. Seja entre os extratos, seja entre as dosagens comparadas entre os
extratos. Além disso, os valores percentuais expressos no eixo das coordenadas em cada
gráfico mostram também a diferença entre cada progênie. A erva-mate é uma espécie que
apresenta uma alta polimorfia, pois abrange grandes e diferentes áreas de distribuição
populacional na área endêmica (Vidor et al., 2002; Carvalho, 2003; Nakamura et al., 2009).
Esta variabilidade de respostas nos extratos de frutos pode ser devido à trajetória de seleção
de procedências que vem sendo empregada para as progênies aqui investigadas, e que
acompanharam a seleção empregada para a produtividade de massa foliar. Assim, estas
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seleções poderiam explicar as diferenças dos valores percentuais aferidos em todos os
bioensaios, tanto para condutividade, quanto para o pH. Os valores percentuais em relação
ao aumento das dosagens para os extratos verde e semi-maduro podem estar relacionados a
presença dos maiores teores de saponinas neste estágio de maturação, responsáveis pela alta
letalidade e consequentemente pelos menores valores de LC50 observados para a progênie
P1 (mais letal aos moluscos e menos letal para os peixes) e para a progênie P3 (menos letal
aos moluscos e mais letal aos peixes) (Jiang et al., 2018; Jiang et al., 2018). Sendo assim, o
aumento da variação percentual destes valores acentuados nestes estágios de maturação,
mostram que a presença destes compostos em maiores teores resultou no aumento da
concentração de íons no meio aquoso. Este processo é decorrente da interação química das
saponinas nas células de membrana das brânquias dos moluscos, e que consequentemente,
ocasiona maior efluxo de íons no meio aquoso com o aumento das dosagens (Melzig et al.,
2001; Augustin et al., 2011; Mischitelli et al., 2016; Chen et al., 2017).

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, ficou evidente que a seleção empregada para as
progênies teve relação com os valores percentuais aferidos para os parâmetros condutividade
e pH nos bioensaios com a espécie alvo, o molusco Pomacea canaliculata. Houve diferenças
entre as progênies em relação aos valores alcançados, mostrando que, com a progênie P1, se
obteve os maiores valores em relação às outras duas progênies.
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ANEXO 3: Análise dos parâmetros das frações dos extratos da progênie P1 (Aquoso, Etanólico
Eterdietílico) frente ao molusco P. canaliculata e frente a espécie não-alvo D.rerio (Aquoso e
Etanólico) nos estágios de maturação: verde, semi-maduro e maduro.

RESULTADOS

A figura 1 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido, condutividade
e pH para os extratos aquoso (Aqua), para o estágio de maturação verde nos bioensaios com o P.
canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos para cada extrato, apresentando
diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 1: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C) pH nos bioensaios
com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos aquosos no estágio de maturação verde da progênie P1 de Ilex
paraguariensis. Unripe = estágio de maturação verde. Aqua = extrato aquoso. O eixo Y representa a variação percentual, o eixo X as
dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares generalizados entre as doses do mesmo extrato. Letras diferentes
indicam diferença estatística por comparações par a par e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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A figura 2 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato etanólico no estágio de maturação verde nos bioensaios
com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos para cada
extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 2: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C)
pH nos bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos etanólico no estágio de maturação
verde da progênie P1 de Ilex paraguariensis. Unripe = estágio de maturação verde. EtOH = extrato etanólico. O eixo
Y representa a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos
lineares generalizados entre as doses do mesmo extrato. Letras diferentes indicam diferença estatística por comparações
par a par e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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A figura 3 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato eterdietílico no estágio de maturação verde nos
bioensaios com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos
para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 3: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C) pH, nos
bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos eterdietilico no estágio de maturação verde da
progênie P1 de Ilex paraguariensis. Unripe = estágio de maturação verde. Ether = extrato eterdietílico. O eixo Y representa a
variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares generalizados entre
as doses do mesmo extrato. Letras diferentes indicam diferença estatística por comparações par a par e correção sequencial de
Bonferroni (P<0.05).
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A figura 4 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato aquoso no estágio de maturação semi maduro nos
bioensaios com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos
para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 4: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C) pH, nos
bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos aquosos no estágio de maturação semi-maduro da
progênie P1 de Ilex paraguariensis. Semi Ripe = estágio de maturação semi maduro. Aqua = extrato aquoso. O eixo Y representa
a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares generalizados entre
as doses do mesmo extrato. Letras diferentes indicam diferença estatística por comparações par a par e correção sequencial de
Bonferroni (P<0.05).
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A figura 5 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato etanólico no estágio de maturação semi maduro nos
bioensaios com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos
para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 5: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C) pH, nos
bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos etanólico no estágio de maturação semi-maduro da
progênie P1 de Ilex paraguariensis. Semi Ripe = estágio de maturação semi maduro. EtOH = extrato etanólico. O eixo Y
representa a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares
generalizados entre as doses do mesmo extrato. Letras diferentes indicam diferença estatística por comparações par a par e
correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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A figura 6 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato eterdietílico no estágio de maturação semi maduro nos
bioensaios com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos
para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 6: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C) pH nos
bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos eterdietílico no estágio de maturação semi-maduro da
progênie P1 de Ilex paraguariensis. Semi Ripe = estágio de maturação semi maduro. Ether = extrato eterdietílico. O eixo Y representa
a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares generalizados entre as
doses do mesmo extrato. Letras diferentes indicam diferença estatística por comparações par a par e correção sequencial de Bonferroni
(P<0.05).
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A figura 7 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato aquoso do estágio de maturação maduro nos bioensaios
com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos para cada
extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 7: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C) pH nos
bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos aquosos no estágio de maturação maduro da progênie P1
de Ilex paraguariensis. Ripe = estágio de maturação maduro. Aqua = extrato aquoso. O eixo Y representa a variação percentual, o eixo
X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares generalizados entre as doses do mesmo extrato. Letras
diferentes indicam diferença estatística por comparações par a par e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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A figura 8 apresenta os valores aferidos dos parâmetros: oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para o extrato etanólico no estágio de maturação maduro nos
bioensaios com o P. canaliculata. Os valores das diferenças percentuais foram distintos
para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens.

Figura 8: Aferição dos valores dos parâmetros: A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e C)
pH nos bioensaios com juvenis do molusco Pomacea canaliculata frente aos extratos etanólico no estágio de maturação
maduro da progênie P1 de Ilex paraguariensis. Ripe = estágio de maturação maduro. EtOH = extrato etanólico. O eixo Y
representa a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares
generalizados entre as doses do mesmo extrato. Letras diferentes indicam diferença estatística por comparações par a par
e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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A figura 9 apresenta os valores aferidos dos parâmetros oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para os extratos aquosos e etanólico para o estágio de maturação
verde nos bioensaios com as larvas de Danio rerio. Os valores das diferenças percentuais
foram distintos para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre as dosagens
de cada extrato.

Figura 9: Aferição dos valores dos parâmetros de A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e
C) pH nos bioensaios com as larvas de zebra fish (D. rerio) frente aos extratos do estágio de maturação verde da progênie
P1 de Ilex paraguariensis. Unripe = estágio de maturação verde. Aqua = extrato aquosos; EtOH = extrato etanólico. O
eixo Y representa a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos
lineares generalizados entre as doses, comparando os dois extratos. Letras diferentes indicam diferença estatística por
comparações par a par e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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A figura 10 apresenta os valores aferidos dos parâmetros oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para os extratos aquosos e etanólico para o estágio de maturação
semi-maduro nos bioensaios com as larvas de Danio rerio. Os valores das diferenças
percentuais foram distintos para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre
as dosagens de cada extrato.

Figura 10: Aferição dos valores dos parâmetros de A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e
C) pH nos bioensaios com as larvas de zebra fish (D. rerio) frente aos extratos do estágio de maturação semi-maduro da
progênie P1 de Ilex paraguariensis. Semi-ripe = semi-maduro. Aqua = extrato aquosos; EtOH = extrato etanólico. O
eixo Y representa a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos
lineares generalizados entre as doses, comparando os dois extratos. Letras diferentes indicam diferença estatística por
comparações par a par e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).

134

A figura 11 apresenta os valores aferidos dos parâmetros oxigênio dissolvido,
condutividade e pH para os extratos aquosos e etanólico para o estágio de maturação
maduro nos bioensaios com as larvas de Danio rerio. Os valores das diferenças
percentuais foram distintos para cada extrato, apresentando diferenças estatísticas entre
as dosagens de cada extrato.

Figura 10: Aferição dos valores dos parâmetros de A) oxigênio dissolvido (oxygen), B) condutividade (conductivity) e
C) pH nos bioensaios com as larvas de zebra fish (D. rerio) frente aos extratos do estágio de maturação maduro da
progênie P1 de Ilex paraguariensis. Ripe = maduro. Aqua = extrato aquosos; EtOH = extrato etanólico. O eixo Y
representa a variação percentual, o eixo X as dosagens aplicadas. As comparações foram realizadas por modelos lineares
generalizados entre as doses, comparando os dois extratos. Letras diferentes indicam diferença estatística por
comparações par a par e correção sequencial de Bonferroni (P<0.05).
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DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nos parâmetros dos bioensaios com P. canaliculata e D. rerio
mostraram diferenças significativas com acréscimos e decréscimos percentuais avaliados,
seguidos também de algumas mensurações aleatórias. Nos parâmetros referentes aos
bioensaios com P. canaliculata, as diferenças percentuais para o oxigênio dissolvido
foram distintas ao longo do ensaio para cada dose avaliada dos diferentes extratos. No
estágio verde, para as frações aquosa, etanólica e éter, houve um decréscimo da variação
percentual do oxigênio para todas as frações ao longo do aumento das dosagens.
Provavelmente estas alterações sejam em decorrência da fisiologia dos moluscos na
tentativa de desintoxicação com o consequente consumo de oxigênio (Figuras 1 A, 2 A,
3 A). A condutividade apresentou um decréscimo para todas as frações ao longo das
dosagens e ao longo do tempo, tendo valores de variação percentual menores em relação
ao inicial para os três extratos, contrariamente ao extrato bruto descrito no capítulo 2. A
significância estatística é observada ao longo das dosagens, porém em geral não houve
aumento percentual. Provavelmente isto possa ser explicado pelo fator químico de
diluição, pois quanto maior for a concentração do soluto (extrato), faz com que haja
menor dissociação, resultando no decréscimo da condutividade ao longo das dosagens,
mesmo sendo os extratos letais (Figuras 1 B, 2 B). A única elevação da condutividade
observada foi em relação ao extrato éter, e que pode estar relacionada com a presença do
álcool (70%) necessário para diluição das amostras (Figura 3 B). Já o pH foi caracterizado
pela variabilidade de resultados, com aumentos e diminuições das variações percentuais
em todos os estágios de maturação com algum padrão recorrente de acidez característico
das saponinas todos os estágios de maturação para a fração alcoólica, onde, teoricamente,
há maior presença de saponinas (Figuras 1-11 C).
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Os parâmetros avaliados durante aos bioensaios das larvas de zebra fish, mostram que
o oxigênio dissolvido apresentou valores também variáveis em relação às dosagens. As
dosagens mais elevadas se caracterizaram pela mortalidade na primeira avaliação dos
ensaios, não tendo como medir o posterior consumo de O2, ocasionando baixo decréscimo
de variação percentual. As dosagens intermediárias foram caracterizadas pelo consumo
de oxigênio com menores valores percentuais em relação aos controles ao final do ensaio
(Figuras 9 A, 10 A e 11 A). A condutividade mostrou aumentos de variações percentuais
em relação aos controles possivelmente pela maior exposição da superfície de contato das
larvas e diferenças fisiológicas em relação aos moluscos (Figuras 9 B, 10 B e 11 B). Para
os valores percentuais de pH observou-se um aumento em relação aos controles,
representando uma tendência de tornar o meio aquoso mais básico, contrariamente ao
esperado para àqueles todos os extratos nos três estágios de maturação (Figuras 9 C, 10
C e 11 C).

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos para as diferentes frações da progênie P1,
observa-se que as frações geraram respostas distintas de variações percentuais para os
parâmetros de oxigênio dissolvido, condutividade e pH nos bioensaios com a espécie alvo e
não-alvo com padrões observáveis e outros valores aleatórios. Estas diferenças podem estar
relacionadas aos compostos selecionados conforme a polaridade do solvente de extração e
que influenciaram os parâmetros no final dos experimentos. A variabilidade de composição
fitoquímica dentro de cada extrato aliado às diferenças fisiológicas dos organismos aqui
testados.

137

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A erva-mate possui uma importância econômica e social, visto que é fonte de matériaprima para uma série de produtos que são altamente consumidos por países do Cone Sul,
entre eles, o chimarrão. O valor econômico de toda a produção de erva-mate está
unicamente centralizado na produção de folhas, sendo seus frutos produtos
negligenciados neste processo. Esta matéria vegetal possui muitos compostos bioativos
interessantes e que, desta forma, poderiam representar novas alternativas para os mais
diversos usos e aplicações.
Nas conclusões desta pesquisa, apresentamos a delimitação dos efeitos letais de
precursores fitoquímicos das saponinas (agliconas), extratos aquosos de três progênies e
frações provenientes de uma das progênies de frutos de Ilex paraguariensis, como
alternativa de aplicação para contenção do molusco praga do arroz Pomacea canaliculata.
Em comparação, apresentamos também a delimitação dos efeitos frente a outros dois
modelos ecotoxicológicos: larvas de zebra fish e avaliação da atividade genotóxica em
ensaios Salmonella/microssoma estendendo a potencialidade de resposta para diferentes
organismos, incluindo o ser humano.
A análise dos resultados da investigação ecotoxicológica dos terpenoides, ácidos
oleanólico e ursólico, apresentou efeitos distintos entre os três modelos. Não houve
diferença estatística quanto aos valores de letalidade entre os dois isômeros precursores,
ácido oleanólico e ursólico, frente ao molusco, P.canaliculata. Porém, foi detectada
diferença de sensibilidade das larvas frente a estes compostos, sendo mais tóxicos para as
larvas de Danio rerio com mais restrição ao ácido ursólico e mais tolerante ao ácido
oleanólico. Nos ensaios de genotoxicidade com Salmonella, os valores aferidos de CME
também mostraram maior efeito do ácido ursólico em comparação com seu isômero, o
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ácido oleanólico, com valores positivos para mutagenicidade. Levando em conta o
ambiente aquático, a resposta encontrada para zebra fish e no ensaio Salmonella, o ácido
ursólico apresentou características mais tóxicas. Portanto, pode-se concluir frente aos três
modelos biológicos avaliados, o ácido oleanólico apresenta menor resposta mutagênica,
menor efeito agudo (24 – 48 h) em zebra fish e mesmo efeito tóxico no molusco,
comparado ao seu isômero, frente aos três modelos biológicos avaliados.
As progênies, que são árvores selecionadas nos programas de melhoramento genético
da Embrapa, possuem o objetivo de produção de massa foliar. De acordo com os
resultados delimitados para os valores de LC50, pôde-se observar as distintas respostas
biológicas frente aos diferentes extratos nas três progênies avaliadas. O conteúdo dos
compostos presente nos frutos são também distintos, como resultado da seleção
previamente estabelecida para as folhas, o que possibilitou encontrarmos diferentes
respostas biológicas. Seja nos organismos avaliados com diferentes valores de LC50, seja
nos distintos valores de uma mesma progênie frente aos diferentes ensaios. Assim, de
certa forma, os frutos também sofreram algum tipo de seleção, aquela adotada para
caracteres visuais e produtivos de folhas. Nos ensaios realizados com os extratos de frutos
das progênies de Ilex paraguariensis em diferentes estágios de maturação, também foi
possível observar diferenças significativas em relação aos efeitos de letalidade (LC50)
frente à espécie-alvo e à espécie não-alvo, bem como diferentes respostas frente aos
ensaios de avaliação genotóxica. Destaca-se a maior sensibilidade dos moluscos frente
aos extratos da progênie P1 para todos os estágios de maturação avaliados, especialmente
para o extrato verde que apresentou maior toxicidade; contrariamente, foi observada
menor sensibilidade das larvas frente aos extratos desta progênie. Portanto, tendo menor
sensibilidade das larvas frente a esta progênie e alta sensibilidade frente aos extratos da
progênie P3. Nos ensaios Salmonella/microssoma os valores de CME mostram que a
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mutagenicidade foi detectada apenas para os estágios semi-maduro e maduro das duas
progênies, não havendo resposta mutagênica para os estágios de maturação verde que
deteve os valores mais tóxicos para a espécie-alvo (P1) e não-alvo (P3). Ainda assim, a
resposta mutagênica dos extratos da progênie P1-SM se mostrou mais restritiva entre os
três modelos experimentais. Já a potencialidade mutagênica dos extratos maduros da
progênie P1 ou SM e M da progênie P3 estão presentes em concentrações superiores as
requeridas para os efeitos nos moluscos e nas larvas de zebra fish. Os diferentes resultados
mostram que a seleção realizada às progênies foi capaz de originar os diferentes
resultados aqui encontrados para os organismos avaliados. De acordo com os resultados
obtidos, visando uma proposta de contenção do molusco, opta-se em preferência pelos
extratos da progênie P1 no estágio de maturação verde. Isso se justifica pela maior
toxicidade ao molusco, pela menor toxicidade ao zebra fish e ausência de mutagenicidade
nos ensaios Salmonella frente as duas linhagens empregadas.
No intuito de rastrear os efeitos, com a hipótese de que o fracionamento poderia levar
a maior toxicidade, os valores de LC50 obtidos nas frações aquosas e etanólicas dos três
estágios de maturação da progênie P1 mostraram que os efeitos foram inferiores quando
comparados aos observados nos extratos aquosos brutos da referida progênie. Apesar dos
altos valores de LC50 aferidos para as frações da progênie P1 (Sim), o mesmo padrão de
maior sensibilidade dos moluscos ainda se manteve em comparação aos valores de LC50
da espécie não-alvo. Sendo os extratos etanólicos da P1 comportando as maiores
toxicidades frente aos dois organismos. Nos ensaios de avaliação genotóxica, somente
os extratos do estágio maduros desta fração etanólica apresentaram efeitos mutagênicos
significativos, com valor de CME superior aos observados para LC50 nos bioensaios com
os moluscos e larvas de zebra fish.
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Avaliando o conjunto dos resultados, pode-se constatar que os terpenoides em geral
possuem efeitos biológicos letais. Os precursores fitoquímicos das saponinas, conhecidos
como agliconas, possuem efeitos letais aos moluscos, sendo mais tóxicos ao organismo
não-alvo, apesar das diferenças biológicas intrínsecas de cada modelo avaliado. Os
extratos aquosos das progênies, embora tenham resultado em distintos valores de
toxicidade, apresentam no estágio de maturação verde maior letalidade à espécie-alvo.
Este extrato é constituído por altos teores de saponinas, o que, talvez, aliado a composição
nas diferentes progênies explique os resultados observados. Além disso, o sinergismo
destes compostos pode explicar os efeitos mais letais quando comparados aos resultados
das frações. Os efeitos letais são atribuídos a forte interação bioquímica dos terpenoides,
sejam as agliconas, em especial o ácido ursólico, sejam as saponinas presentes nos
extratos aquosos e etanólicos, que são capazes de romper a barreira celular extenuando a
fisiologia e homeostasia das células. Por exemplo, as brânquias dos moluscos e dos peixes
que entram em contato com estes compostos, sendo levadas a falência fisiológica e a
subsequente morte celular destes tecidos. Diferentes teores e conteúdos destes compostos
dos extratos (aquosos, etanólico e eterdietílico), podem explicar estas diferenças nas
respostas letais observadas. Além disso, estes fatores de interação bioquímico podem
explicar os diferentes valores aferidos para os parâmetros ao final dos bioensaios, onde
observa-se diferenças nítidas entre as dosagens das agliconas, extratos e frações,
conforme os anexos 1, 2 e 3.

Adicionalmente, os ensaios de genotoxicidade não

apresentaram resposta positiva para nenhum dos extratos aquosos e fracionados de
maturação verde das duas progênies avaliadas (P1 e P3), além de não apresentarem
mutagenicidade também para a fração etanólica mais tóxica da progênie P1.
Este trabalho contou com o apoio técnico-científico da Embrapa Florestas que há
muito trabalha no desenvolvimento de progênies, visando a seleção de árvores que
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contenham alto padrão de produção de folhas. Assim, observando os resultados, os frutos
também são passíveis de seleção, abrindo outras possibilidades para a produção de
árvores que contenham altos teores de saponinas que possam ser direcionadas para este
fim. Buscando materiais que sejam mais específicos quanto aos efeitos letais para esta
praga, o molusco Pomacea canaliculata, e menos letais aos organismos não-alvos. As
alternativas de controle de pragas são necessárias para um processo de produção agrícola
sustentável, visando a manutenção das espécies que compõem estes ambientes e as
demais espécies associadas, garantindo assim um ecossistema adequado.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

Pelo fato da espécie Pomacea canaliculata ser uma praga importante em cultivos de
arroz de muitos países, a partir dos anos 2000 houve diversas pesquisas em relação a
busca por alternativas de controle do molusco. Uma das linhas de pesquisa é a prospecção
de plantas com o potencial moluscicida e especialmente a busca por plantas que
contenham saponinas na composição fitoquímica. Porém, muitas das plantas já avaliadas
são endêmicas dos locais invadidos na Ásia, o que torna difícil a utilização e aplicação
em larga escala, com exceção das espécies do gênero Camellia e a espécie Chenopodium
quinoa. Estas espécies se mostram ser as melhores opções de aplicação como alternativa
para o controle do molusco, sendo extensivamente cultivadas, como a Quinoa, e sendo as
as sementes rejeitos da indústria oleífera, no caso da Camellia. Nestas plantas se
encontram altos teores de saponinas tóxicas, tratando-se de uma fonte abundante destes
compostos. Além disso, ambas as espécies já possuem a composição fitoquímica bem
elucidada, incluindo ensaios e análises de eficácia em campo contra os caramujos em
ambiente orizícola com resultados promissores.
Para todos os ensaios de toxicidade aqui desenvolvidos com os moluscos, somente foi
possível verificar a eficácia das agliconas, extratos e frações mediante a disponibilidade
de uma grande quantidade de juvenis de espécie com até 30 dias após eclosão. Esta
padronização se justifica pelo fato de os moluscos já possuírem uma fisiologia completa,
tamanho de concha adequado aos ensaios e a não necessidade de alimentação, pois ainda
possuíam o vitelo. Isso permitiu a disponibilidade de grande quantidade de animais com
a execução de todos os ensaios de forma sistemática e contínua.
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Este presente estudo, em conjunto com a Embrapa Florestas, mostrou que a resposta
toxicológica encontrada para os extratos dos frutos de progênies de erva-mate possui
diferenças significativas. No entanto, seria importante ampliar as respostas toxicológicas
frente ao caramujo e em outras espécies-padrão em análises ecotoxicológicas, com a
continuidade dos ensaios com extratos de frutos verdes das demais progênies
desenvolvidas pela Embrapa. Conforme as referências aqui apresentadas, é sabido que
são as saponinas as responsáveis pelos efeitos biocidas (moluscicidas). Assim, seria
apropriado investir na continuação da elucidação dos teores fitoquímicos das saponinas
presente nos frutos verdes destas progênies, visando também investigar a possibilidade
de seleção direcionamento de árvores que contenham uma resposta mais direcionada para
os moluscos. Adicionalmente, estendo a investigação de outros métodos de extração mais
seletivos com fracionamentos guiados para buscar a fração ou as saponinas responsáveis
pelos efeitos encontrados nas progênies de Ilex paraguariensis.
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