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Resumo 50

Efeito do ácido fólico no desenvolvimento gonadal de rã-touro (Lithobates
catesbeianus) em água contendo glifosato-Roundup® Original
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Anfíbios desempenham importantes serviços ecossistêmicos em diversas comunidades,
porém,  sofrem  declínio  na  abundância  e  riqueza  de  espécies  pela  sensibilidade  às
perturbações  ambientais.  Do  início  do  desenvolvimento  até  a  metamorfose,  a
sincronização entre divisões, diferenciação e organogênese, tornam este período crítico.
O uso indiscriminado de herbicidas pode levar a altas concentrações destes em corpos
d'água, colocando em risco sobrevivência e fitness dos anfíbios. Herbicidas com glifosato
são populares e a literatura aponta que a exposição a esta classe de herbicida pode
acarretar  alterações  hormonais,  no  ciclo  celular  e  no  desenvolvimento  embrionário,
prejuízos  na  fertilidade  e  síntese  proteica.  O  ácido  fólico  (AF)  exerce  papel  no
desenvolvimento  embrionário  atuando  no  equilíbrio  oxidativo  e  na  síntese  do  DNA,
exercendo efeito protetor. Nosso objetivo foi avaliar o efeito do AF no desenvolvimento de
rã-touro  após  exposição  ao  Roundup® Original  (RO),  enfatizando  o  desenvolvimento
gonadal. Desenvolvemos experimentos com oito grupos de girinos de rã-touro (n=22 por
grupo),  sendo  os  girinos  do  grupo  controle  (GC)  mantidos  em  água  declorinada  e
alimentados com ração comercial. O grupo AF (GAF) foi mantido nas mesmas condições,
porém os animais foram alimentados com ração enriquecida com AF (160mg/Kg). Nos
demais grupos houve diluição seriada de RO, sendo que os girinos do GRI, GRII e GRIII,
foram  expostos  por  quatro  meses  à  concentração  de  1000;  10;  e  0,01μg/L de  RO,
respectivamente, e foram alimentados com ração comercial. Os girinos do GAFRI, GAFRII
e  GAFRIII,  foram  expostos  à  mesma  diluição  seriada  e  alimentados  com  ração
enriquecida com AF. Os animais foram eutanasiados após a metamorfose para análise
das gônadas. O GC terminou o experimento com 40,9% de sobrevivência, os indivíduos
do GRI, GRII,  e GRIII tiveram os menores índices de viabilidade (31,8, 22,7 e 36,4%,
respectivamente). O GAF teve 36,4% de sobrevivência, valor inferior ao GC. Os maiores
índices ocorreram nos GAFRII (63,6%) e GAFRIII (40,9%). Não houve diferença quando
comparada a relação entre massa gonadal e massa corporal dos grupos GAF (10,95.10 -3),
GAFRI (8,85.10-3) e GRI (8,84.10-3) em relação ao GC (9,00.10 -3). O valor desta relação no
GAF foi  superior  ao  GRI,  e  semelhante  ao  GAFRI,  apontando  efeito  protetor  do  AF.
Concluímos que o RO possui efeito negativo na viabilidade dos girinos de rã-touro e que o
AF  aparenta  possuir  papel  protetor  sobre  o  desenvolvimento  e  organogênese  das
gônadas destes animais frente aos efeitos do RO. São necessárias investigações que
esclareçam  os  efeitos  celulares  no  desenvolvimento  de  anfíbios  para  subsidiar  a
discussão  sobre  o  uso  consciente  de  herbicidas.  Os  resultados  corroboram  com  o
prejuízo que herbicidas causam na sobrevivência e no desenvolvimento dos anfíbios e
apontam a necessidade de leis saneadoras do uso de herbicidas. O trabalho sugere que o
AF possui efeito protetor sobre o desenvolvimento destes animais, podendo ser usado
como ferramenta mitigadora dos impactos em áreas onde há aplicação de herbicidas em
larga escala regularmente. O principal desafio na aplicação do conhecimento gerado é a
sua divulgação dos trabalhos de educação que  atinjam tanto  usuários  de  herbicidas,
quanto legisladores, visando regulamentar o uso de herbicidas (UFSJ).
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