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RESUMO 

 

O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Trabalhos recentes 

mostram que essas substâncias podem atuar como desreguladores endócrinos, alterando 

a função endócrina e causando efeitos adversos no organismo. Entre as alterações 

promovidas pelos desreguladores endócrinos está a adipogênese, que pode contribuir para 

o desenvolvimento da obesidade. Um dos mecanismos da adipogênese é a ativação do 

receptor ativado por proliferadores peroxissomais gama (PPAR), um dos reguladores 

chave deste mecanismo. Quando ativado por um ligante, ele forma um heterodímero com 

outro receptor nuclear, o receptor retinóide X alfa (RXR) e se liga a sequências 

específicas do DNA presentes na região promotora dos seus genes alvo, regulando a 

expressão dos mesmos. Considerando o uso intensivo dos agrotóxicos e os poucos 

conhecimentos sobre seu efeito desregulador endócrino, o presente estudo teve como 

objetivo investigar o potencial adipogênico dos agrotóxicos ametrina e óxido de 

fembutatina. Para definir as concentrações não tóxicas dos agrotóxicos a serem utilizadas 

nos experimentos, foi realizado o ensaio de citotoxicidade com o reagente MTT, o 

potencial adipogênico foi investigado através do ensaio de diferenciação de adipócitos e 

o efeito sobre o PPAR e RXR foi avaliado através do ensaio de transfecção e gene 

repórter da luciferase. No ensaio de citotoxicidade, células 3T3-L1 e HeLa foram tratadas 

com DMSO ou concentrações crescentes dos agrotóxicos por 24 horas e a seguir, foi 

adicionado o MTT. Nesse experimento, a ametrina não se mostrou tóxica para as células 

3T3-L1, porém começou a induzir morte das células HeLa nas concentrações 10µM e 

100µM. O óxido de fembutatina por sua vez, apresentou toxicidade em suas maiores 

concentrações para ambos os tipos celulares, nas células 3T3-L1 induziu morte de 43% e 

96% nas concentrações de 1µM e 10µM e nas células HeLa de 33% e 83% nas 

concentrações de 1 e 10µM, respectivamente. No ensaio de diferenciação, células 3T3-

L1 foram tratadas com DMSO, rosiglitazona 0,1µM ou concentrações crescentes dos 

agrotóxicos por 14 dias. Como resultado, a ametrina induziu acúmulo lipídico intenso na 

concentração 10µM, enquanto o óxido de fembutatina induziu acúmulo leve na 

concentração 0,1µM. No ensaio de transfecção e gene repórter, células HeLa foram co-

transfectadas com os plasmídeos GAL4-PPAR ou GAL4-RXRα e seu elemento 

responsivo fusionado ao gene repórter da luciferase e tratadas com DMSO, rosiglitazona 

10µM, agonista de PPAR, ácido 9-cis retinóico 10µM, agonista de RXRα ou 

concentrações crescentes dos agrotóxicos por 24 horas. Nesse experimento, a ametrina 

não modificou a atividade transcricional do PPAR, enquanto o óxido de fembutatina 

ativou esse receptor 3,8 vezes na concentração 0,5µM, representando 11% da ativação 

promovida pela rosiglitazona, que foi de 33 vezes. Nenhum dos agrotóxicos modificou a 

atividade do RXRα. Como conclusão, no presente estudo, observou-se que ametrina e o 

óxido de fembutatina apresentaram efeito adipogênico em células 3T3-L1 e o óxido de 

fembutatina ativou o PPAR, podendo ser considerado agonista parcial desse receptor. 

Estes resultados permitem maior conhecimento sobre alguns dos agrotóxicos amplamente 

utilizados no Brasil, porém mais estudos são necessários para compreensão dos seus 

efeitos em organismos complexos, incluindo o ser humano.  

 

Palavras-chave: Agrotóxicos, desreguladores endócrinos, adipogênese, PPARγ, RXRα 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Brazil is one of the worlds biggest consumers of pesticides. Recente works show that 

these substances can act as endocrine disruptors, modifying endocrine functions and 

causing adverse effects in organism. Between the changes promoted by endocrine 

disruptors is adipogenesis that can contribute to the development of obesity. One of the 

mechanisms of adipogenesis is the peroxisome proliferator activated receptor gamma 

(PPARγ) activation one of the key regulators of this mechanism. When activated by a 

binder forms an heterodimer with another nuclear receptor, the retinoid X receptor alpha 

(RXRα) and binds to specific DNA sequences present in the promoter region of target 

genes regulating its expression. Considering the intensive use of pesticides and the few 

knowledge about its endocrine disruptor effects, the aim of this stydy was investigate the 

adipogenic potential of the pesticides ametryn and fenbutatin oxide. To define the non-

toxic concentrations of the pesticides to be used in the experiments, a citotoxicity assay 

utilizing the MTT reagente was performed, the adipogenic potential was investigated 

through adipocite differentiation assay and the effect on PPARγ and RXRα was measured 

through transfection of luciferase reporter genes assay. In teh citotoxicity assay, 3T3-L1 

and HeLa cells were treated with DMSO or increasing concentrations of pesticides for 24 

hours and after that the MTT reagent was added. In this experimente ametryn wasn’t toxic 

to 3T3-L1 cells but started to induce death to HeLa cells at 10µM and 100µM 

concentrations. On the other hand, fenbutatin oxide presented toxicity in the highest 

concentrations to both cell types. In 3T3-L1 cells induced 43 and 96% cell death at 1µM 

and 10µM concentrations and in HeLa cells induced 33 and 83% cell death at 1 and 10µM 

concentrations, respectively. In differentiation assay, 3T3-L1 cells were treated with 

DMSO, rosiglitazone 0,1µM or increasing concentrations of the pesticides for 14 days. 

As results ametryn induced an intense lipid accumulation at 10µM concentration while 

fenbutatin oxide induced a slight accumulation at 0,1µM concentration. In transcription 

and gene reporter assay, HeLa cells were co-transfected with GAL4-PPARγ or GAL4-

RXRα plasmids and its responsive element fused with luciferase gene reporter and treated 

with DMSO, rosiglitazone 10µM, PPARγ agonist or 9-cis retinoic acid 10µM, RXRα 

agonist or increasing concentrations of pesticides for 24 hours. In this experimente, 

ametryn didn’t modified PPARγ transcriptional activity while fenbutatin oxide activated 

this receptor 3,8 times at 0,5µM representing 11% of the activation promoted by 

rosiglitazone that was 33 times. None of the pesticides modified the RXRα activity. As 

conclusion, the presente study shown that ametryn and fenbutatin oxide presented 

adipogenic effect in 3T3-L1 cells and fenbutatin oxide can be considered a partial agonist 

of PPARγ since it activated this receptor. These results allow a better knowledge about 

some of the pesticides widely used in Brazil but further studies are needed to understand 

their effects on complex organisms, including humans. 

 

 

Keywords: Pesticides, endocrine disruptors, adipogenesis, PPARγ, RXRα. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de agrotóxicos na agricultura se intensificou em 1950 nos Estados 

Unidos, a partir da Revolução Verde, cujo propósito era modernizar a agricultura a partir 

da mecanização e uso de agrotóxicos, entre outros meios para conseguir ampliar a 

produtividade e o mercado consumidor (RIGOTTO, Raquel Maria; VASCONCELOS, 

Dayse Paixão; ROCHA, Mayara Melo, 2014). No Brasil, esse movimento passou a ser 

empregado entre os anos de 1950 a 1970, intensificando o uso de agrotóxicos (DA 

ROCHA FRANCO, CAROLINE; PELAEZ, 2016) e, como consequência desse processo, 

atualmente, nosso país é um de seus maiores consumidores mundiais. Segundo o IBGE, 

em 2017, houve um aumento de 20,4% no uso de agrotóxicos em plantações em relação 

a 2006 (IBGE, 2018). 

Segundo a Lei Federal nº 7.802 de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074 de 

2002 (BRASIL, 2002):  

Agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento 

e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas e de outros ecossistemas, bem como de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora 

ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos. 

 

Para que um agrotóxico seja registrado no Brasil, ele deve passar pela avaliação 

de três órgãos do governo federal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), que avalia a eficiência de seu uso na agricultura, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que avalia o potencial de 

poluição e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que avalia a toxicidade 

e as condições de segurança para seu uso (Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, 2012). 

Segundo a legislação vigente, são proibidos no Brasil produtos teratogênicos, 

carcinogênicos, que provoquem distúrbios hormonais e danos ao sistema reprodutivo. 

Contudo, existem agrotóxicos registrados no Brasil que não foram aprovados ou que 

foram banidos em outros países (GURGEL, Aline Monte et al., 2017), dentre os quais o 

linurom, um herbicida do grupo químico da ureia, que não é aprovado na União Europeia 

por ser carcinogênico e promover desregulação do sistema endócrino (European 

Comission, 2016). 



13 
 

Vários estudos mostram o grande potencial dos agrotóxicos em ocasionar danos à 

saúde humana, seja por exposição aguda ou crônica. Dentre os danos causados, estão 

incluídos desde irritação nos olhos, nariz e pele a doenças como câncer, asma e aumento 

do risco de desenvolvimento de diabetes e doença de Parkinson (KIM, Ki-Hyun; KABIR, 

Ehsanul; JAHAN, Shamin Ara, 2017).  

Trabalhos recentes demonstram também, que os agrotóxicos podem atuar como 

desreguladores endócrinos que, por definição da Organização Mundial da Saúde, são 

substâncias ou misturas que alteram a função do sistema endócrino e causam efeitos 

adversos à saúde de um organismo, sua descendência ou subpopulação. Dentre estes 

trabalhos, já foi evidenciado o efeito de alguns agrotóxicos sobre a atividade 

transcricional de dois subtipos do receptor de estrogênio humano (hER), o hERα e hERβ, 

bem como sobre o receptor de androgênio humano (hAR) (KOJIMA, Hiroyuki et al, 

2004).  

Outro estudo evidenciou que de um total de 43 agrotóxicos, 16 apresentaram 

efeito antagonista do receptor de mineralocorticoides, avaliado por meio do ensaio de 

gene repórter da luciferase em células musculares lisas humanas (ZHANG, Jianyun et al., 

2017). Dentre os 16 agrotóxicos estão o acefato, alacloro e bifentrina, que são permitidos 

para uso no Brasil. 

Alguns desreguladores endócrinos são considerados obesogênicos ambientais, 

pela sua capacidade de promover adipogênese, que leva ao acúmulo lipídico e, 

consequente, ganho de peso (MUSCOGIURI, Giovanna et al, 2017). Felix Grün e Bruce 

Blumberg utilizaram pela primeira vez, em 2006, o termo obesogênico ambiental, se 

referindo a produtos químicos, naturais ou sintéticos, que promovem a obesidade, seja 

aumentando o número de adipócitos ou o armazenamento de gordura em células já 

existentes (GRUN, Felix et al., 2006). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é definida como 

acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, que apresenta risco para a saúde e é 

uma doença de etiologia multifatorial (GRUNDY, Scott M., 1998).  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2016, mais de 1,9 bilhões 

de adultos, correspondendo a 39% da população mundial, estavam acima do peso. Deste 

total, mais de 650 milhões eram considerados obesos, representando 13% da população 

mundial. A obesidade a nível mundial quase triplicou desde 1975 (Organização Mundial 

da Saúde, 2016). 
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No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, constatou que a 

prevalência da obesidade aumentou em 8% de 2006 a 2018, sendo este, considerado o 

maior índice de obesidade registrado nos últimos 13 anos (PENIDO, Alexandre, 2019). 

A obesidade é considerada um grande problema de saúde pública mundial, pois 

pode estar relacionada ao desenvolvimento de diversas outras doenças como a 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes tipo 2 e alguns tipos de neoplasias 

malignas (Organização Mundial da Saúde, 2016).  

Um dos mecanismos conhecidos de acúmulo lipídico induzido pelos 

desreguladores endócrinos é a ativação do receptor ativado por proliferadores 

peroxissomais gama (PPARγ) (DELFOSSE, Vanessa et al, 2015). Esse receptor nuclear 

é predominantemente expresso no tecido adiposo e considerado o regulador chave da 

adipogênese (CHAWLA, Ajay et al, 1994). Uma vez ativado por um ligante, esse receptor 

forma um heterodímero com outro receptor nuclear, o receptor retinóide X alfa (RXRα) 

e se liga a sequências específicas do DNA presentes na região promotora dos seus genes 

alvo, regulando a expressão dos mesmos (JUGE-AUBRY, Cristiana et al, 1997). 

Entre os desreguladores endócrinos identificados até o momento, que ativam o 

PPARγ, estão os ftalatos, adicionados aos plásticos para conferir maleabilidade (BILITY, 

Moses T. et al, 2004), o tributilestanho (TBT) e o dibutilestanho (DBT), utilizados como 

estabilizadores na fabricação do policloreto de polivinila (PVC) (GRUN, Felix et al, 

2006; MILTON, Flora A. et al, 2017) e os análogos halogenados do bisfenol A, utilizados 

na fabricação de plásticos como os de mamadeira e revestimentos para latas de alimentos 

(RIU, Anne et al, 2011). 

Considerando o uso intensivo de agrotóxicos no Brasil e o escasso conhecimento 

sobre o impacto dos mesmos sobre a saúde humana, bem como de outros animais e o 

meio ambiente, esse trabalho estudou o efeito adipogênico de dois agrotóxicos em cultura 

de células, a ametrina e o óxido de fembutatina, contribuindo para a compreensão do 

papel dos mesmos no desenvolvimento da obesidade, doença que constitui um grande 

problema científico e de saúde pública no Brasil e no mundo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar o potencial adipogênico dos 

agrotóxicos ametrina e óxido de fembutatina em cultura de células. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a toxicidade dos agrotóxicos ametrina e óxido de fembutatina em 

células 3T3-L1 e HeLa; 

 Investigar o potencial de indução do acúmulo lipídico dos agrotóxicos 

ametrina e óxido de fembutatina em células 3T3-L1; 

 Investigar se os agrotóxicos ametrina e óxido de fembutatina possuem 

efeito sobre a atividade transcricional do PPAR𝛾 e/ou RxRα. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.  AGROTÓXICOS 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, agrotóxicos são substâncias ou 

compostos químicos usados na agricultura para matar pragas, incluindo insetos, roedores, 

fungos e ervas daninhas, mas também podem ser usados na saúde pública para matar 

vetores de doenças. São compostos potencialmente tóxicos para organismos não-alvo e 

devem ser usados de maneira segura para não prejudicar os mesmos (Organização 

Mundial da Saúde, 2010). 

Existem diferentes tipos de pesticidas, cada um designado a eliminar determinado 

tipo de praga presente nas plantações. Dentre eles, os mais comumente empregados são 

os herbicidas, utilizados para eliminar ervas daninhas e outros tipos de vegetação 

indesejada; inseticidas, usados para controle de insetos; fungicidas, empregados para 

prevenção do crescimento de mofos e fungos; fumigantes, utilizados para prevenir a 

propagação de bactérias do solo; rodenticidas, para controle de infestações por roedores; 

moluscicidas, para o combate a moluscos; nematicidas, para combate a nematoides; e 

acaricidas, usados para o controle de ácaros (National Institute of Environmental Health 

Sciences, 2019). 
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Todas as substâncias químicas devem conter em seu rótulo informações sobre os 

possíveis perigos físicos, biológicos e ambientais que podem causar, além de ter uma 

Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos contendo sua identificação, 

composição, manuseio, entre outros (Associação Brasileira de Transporte e Logística de 

Produtos Perigosos, 2007). 
 No Brasil, as orientações para elaboração dos rótulos atendiam aos princípios e 

critérios definidos pela Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989, pelo Decreto n. 4.074 de 4 

de janeiro de 2002 e pela Portaria SNVS n. 03, de 16 de janeiro de 1992. A classificação 

toxicológica era realizada com base nos resultados dos estudos toxicológicos agudos e os 

produtos eram classificados em quatro classes: Classe I – Produto Extremamente Tóxico 

– faixa vermelha; Classe II – Produto Altamente Tóxico – faixa amarela; Classe III – 

Produto Moderadamente Tóxico – faixa azul; Classe IV – Produto Pouco Tóxico – faixa 

verde (Anvisa,  2018).  

Em 2019, a Anvisa aprovou um novo marco regulatório para os agrotóxicos, 

utilizando como base os padrões propostos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, referido pela sigla em inglês GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals), adotado 

pelos países da União Europeia e Ásia (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, 2019; Anvisa, 2019). 

Esta medida, segundo a Anvisa, tem o objetivo de tornar mais claros os critérios 

utilizados para a classificação dos agrotóxicos quanto a sua toxicidade e também na 

rotulagem dos produtos. Na classificação anterior, estavam presentes apenas 4 categorias 

(Figura 1), já nessa nova classificação (Figura 2), estão presentes 5 categorias de 

classificação toxicológica, além da categoria de substância não classificada e uma 

classificação por cores, que se refere ao potencial de risco da substância (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2019; Anvisa, 2019).  
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Figura 1. Modelo de classificação toxicológica antigo. No modelo antigo de classificação toxicológica 

eram apresentadas 4 categorias para classificação das substâncias e a cor da faixa relacionada ao nível de 

toxicidade da substância. Fonte: Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos. 

 

 

Figura 2. Novo modelo de classificação toxicológica. No novo modelo de classificação toxicológica 

adotado pela Anvisa, apresentando 6 categorias para classificação das substâncias, bem como pictogramas, 

palavra de advertência, classe de perigo e cor da faixa que é relacionada ao nível de toxicidade da 

substância. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

No ano de 2017, a Anvisa disponibilizou uma lista de ingredientes ativos 

autorizados para comercialização no Brasil. No total, eram autorizadas 517 substâncias, 

dentre elas ametrina e óxido de fembutatina (Anvisa, 2017). Somente nesse ano, o 

governo autorizou o uso de outros 63 agrotóxicos, sendo 56 genéricos de produtos já 

autorizados, 5 novos produtos disponíveis para venda e 2 novos princípios ativos. Dentre 

estes princípios ativos, encontra-se o dinotefuram que é classificado pela Anvisa como 

extremamente tóxico (TOOGE, Rikardy, 2019; BRASIL, 2019).  
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3.1.1 AMETRINA 

A ametrina pertence ao grupo químico das triazinas e tem como nome químico 

N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina substituído por um grupo 

etilamino e isopropilamino nas posições 4 e 6, respectivamente. Tem como fórmula 

molecular C9H17N5S, peso molecular de 227,33 g/mol e se apresenta na forma de pó 

branco (PubChem, 2019). 

                  
            Figura 3. Fórmula estrutural da ametrina. Fonte: Sigma-Aldrich – Ametryn. 

 

Sua classificação toxicológica recomendada pela Organização Mundial da Saúde 

é classe II, o que significa que é uma substância moderadamente tóxica, cuja dose letal 

mediana ou DL50 em testes realizados em ratos é de 50 a 500 mg/kg para sólidos e 200 

a 2000 mg/kg para líquidos, em caso de ingestão do produto e de 100 a 1000 mg/kg para 

sólidos e 400 a 4000 mg/kg para líquidos, em caso de contato dérmico (Organização 

Mundial da Saúde, 2009). De acordo com a classificação da Anvisa, a ametrina tem como 

classificação classe III, ou seja, moderadamente tóxica (Anvisa, 2006). A ametrina ainda 

não foi reclassificada segundo o GHS.  

Em seu rótulo estão indicados os pictogramas de ponto de exclamação (GHS07), 

que significa que o produto pode causar irritação tanto na pele quanto nos olhos, além de 

apresentar potencial de toxicidade aguda (Figura 4A) e de ambiente (GHS09), que 

significa que o produto é tóxico para o ambiente aquático (Figura 4B) (Merck KGaA, 

2019), além de algumas frases de precaução, de perigo e manuseio como não comer, 

fumar ou beber durante o manuseio deste produto, evitar a liberação no ambiente e utilizar 

máscara, óculos e luvas ao manusear (Sigma-Aldrich, 20-).  
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Figura 4. Pictogramas utilizados conforme o GHS. Na figura A está representado o pictograma de ponto 

de exclamação e na figura B o pictograma de meio ambiente (Figura adaptada de Merck KGaA. Hazard 

and Precautionary Statements, 2019). 

 

No Brasil, a ametrina é utilizada principalmente na cultura de cana-de açúcar, mas 

também em outras culturas como de abacaxi, algodão, banana, café, citros, mandioca, 

milho e uva (Anvisa, 2006), atuando como herbicida seletivo de ação sistêmica, ou seja, 

por ser seletivo, ele elimina as ervas daninhas ou outras vegetações indesejadas enquanto 

a cultura permanece crescendo, de um modo que tolere este tratamento (ROMAN, E. S., 

2007). 

Como a ametrina pertence ao grupo das triazinas, atua como inibidor do 

fotossistema II (FSII), interrompendo o fluxo de elétrons através de sua ligação com a 

proteína D1 e, de maneira competitiva, impede a ligação da plastoquinona “QB”, 

interrompendo a transferência de elétrons do FSII para o complexo Cyt b/f. A interrupção 

desta transferência faz com que ocorra redução da produção de energia, levando a planta 

à morte devido a formação de radicais livres (ROMAN, E. S., 2007). 

A ametrina não é aprovada para uso na União Europeia, pois apresenta alta 

toxicidade aguda e também é tóxica para o ambiente aquático (European Comission, 

2016). 

Alguns estudos apontam que, ao utilizar este agrotóxico em plantações próximas 

a rios ou lagos, ele apresenta potencial de alcançar o lençol freático, promovendo, assim, 

a contaminação da água (DE QUEIROZ, Vagner Tebaldi et al., 2018). Além disso, é 

classificada como moderadamente tóxica para animais marinhos e invertebrados em casos 

de exposição aguda e muito tóxica para a microalga Pseudokirchneriella subcapitatum 

(United States Environmental Protection Agency, 2005). 

Um estudo realizado em 2018 por MOURA e colaboradores, mostrou que a 

ametrina causou anormalidades em embriões de peixe zebra, atraso no desenvolvimento 

embrionário e também mostrou a capacidade de causar estresse oxidativo. Em um estudo 

realizado com ratos Wistar, constatou-se que, quando ocorre exposição crônica, a 
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ametrina é hepatotóxica, pois promove estresse oxidativo e genotóxica, pois causa danos 

ao DNA de eritrócitos da medula óssea (SANTOS, Tamires et al., 2015). 

 

3.1.2 ÓXIDO DE FEMBUTATINA 

O óxido de fembutatina pertence ao grupo químico dos organoestânicos e tem 

como nome químico bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)tin]oxido (Anvisa, 2008). Tem como 

fórmula molecular C60H78OSn2 e peso molecular de 1052,703 g/mol e se apresenta 

como um pó cristalino branco com odor suave (PubChem, 2019). 

                       
                          Figura 5. Fórmula estrutural do óxido de fembutatina. Fonte: Sigma-Aldrich 

 

Sua classificação toxicológica recomendada pela Organização Mundial da Saúde 

é classe III, significando ser uma substância levemente tóxica, cuja dose letal mediana 

em testes realizados em ratos é acima de 500 mg/kg para sólidos e acima de 2000 mg/kg 

para líquidos em caso de ingestão. Em caso de contato com a pele, a DL50 é acima de 

1000 mg/kg para sólidos e acima de 4000 mg/kg para líquidos (Organização Mundial da 

Saúde, 2009). Contudo, é classificado pela Anvisa como classe I, ou seja, como 

extremamente tóxico (Anvisa, 2006). Assim como a ametrina, o óxido de fembutatina 

ainda não passou pela reclassificação toxicológica.  

Em seu rótulo, estão indicados os pictogramas de caveira sobre tíbias cruzadas 

(GHS06) (Figura 6A), que significa que o produto pode causar intoxicação aguda e de 

ambiente (GHS09) (Figura 6B), significando que o produto é tóxico a ambientes 

aquáticos (Merck KgaA, 2019), além da frase de perigo, manuseio e precauções como 

causa irritação à pele, fatal se inalado, caso inalado, mover a vítima para um local com ar 

fresco e mante-la em posição que seja fácil respirar, manter o recipiente bem fechado e 

em local bem ventilado (Sigma-Aldrich, 20-). 
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Figura 6. Pictogramas utilizados conforme o GHS. Na figura A está representado o pictograma de 

caveira sobre tíbias cruzadas e na figura B o pictograma de meio ambiente (Figura adaptada de Merck 

KGaA. Hazard and Precautionary Statements, 2019). 

 

No Brasil, o óxido de fembutatina é utilizado principalmente na cultura de citros, 

servindo como acaricida, atuando sobre o metabolismo respiratório destes organismos, 

inibindo a ATP sintetase mitocondrial (Comitê Brasileiro de Ação à Resistência de 

Inseticidas, 2019). 

Assim como a ametrina, o óxido de fembutatina, atualmente, não é aprovado para 

uso na União Europeia, sendo seu uso proibido a partir de 2011 devido a estudos 

mostrando potencial genotóxico e risco ao ambiente (European Comission, 2016). 

Existem vários estudos sobre o grupo dos organoestânicos, ao qual o óxido de 

fembutatina pertence. Muitos organoestânicos, principalmente o tributilestanho, entre os 

anos de 1961 e 2003, faziam parte da composição de tintas anti-incrustantes, utilizadas 

nos cascos das embarcações (CASTRO, Ítalo Braga de; WESTPHAL, Eliete; 

FILLMANN, Gilberto, 2011). Posteriormente, estudos evidenciaram que estas 

substâncias estavam causando um fenômeno chamado imposex, caracterizado pela 

superimposição de órgãos genitais masculinos em fêmeas de moluscos gastrópodes 

(HORIGUCHI, Toshihiro et al., 2005), o que levou à proibição desses compostos na 

composição das tintas (Parlamento Europeu, 2007). 

Um estudo realizado em 2017, que avaliou os efeitos do óxido de fembutatina em 

Cyprinus carpio, uma espécie de peixe popularmente conhecida como carpa-comum, 

mostrou que a taxa de mortalidade aumentou de modo dose dependente e que esse 

composto também causou estresse oxidativo, sendo tecido hepático o mais sensível à 

ocorrência do estresse (OZKAN-YILMAZ, Ferbal et al., 2017). Em camundongos Swiss, 

observou-se que óxido de fembutatina promoveu alteração da espermatogênese e também 

levou à diminuição nos níveis de testosterona circulante e aumento dos níveis de FSH 

(hormônio folículo-estimulante) e LH (hormônio luteinizante) (REDDY, P. Sreedhar; 

PUSHPALATHA, T.; REDDY, P. Sreenivasula, 2006). 
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3.2 ADIPOGÊNESE 

A adipogênese é o processo de diferenciação de células com fenótipo de 

fibroblastos em adipócitos maduros, carregados de lipídeos e responsíveis à insulina. 

(LEFTEROVA, Martina I.; LAZAR, Mitchell A, 2009). Durante esse processo, ocorre 

uma cascata de ativação de fatores transcricionais, entre os quais se destacam o receptor 

ativado por proliferadores peroxissomais do tipo gama (PPARγ) e as proteínas de ligação 

ao amplificador CCAAT (C/EBPs), que são considerados elementos chave para 

determinar a formação do adipócito maduro. A expressão e ativação de C/EBPβ e δ se dá 

no estágio da expansão clonal mitótica, que ocorre no início da adipogênese e estes 

promovem a expressão do PPARγ e do C/EBPα, além de outros genes adipogênicos. Uma 

vez ativado, o PPARγ forma um heterodímero com o receptor retinóide X alfa (RXRα) e 

ativa genes responsáveis pela formação do adipócito maduro (LEFTEROVA, Martina I.; 

LAZAR, Mitchell A, 2009), tais como o FAT/CD36 (translocase de ácido graxo CD36) 

(SFEIR, Z. et al., 1997) e a perilipina, uma proteína que recobre a superfície das gotículas 

de gordura (GREENBERG, Andrew S. et al., 1993). 

 

Figura 7. Esquema de ativação transcricional de PPARγ e C/EBPs. No início da adipogênese, pode-se 

observar a ativação de C/EBPβ e δ que, posteriormente, promovem a ativação de PPARγ e C/EBPα e outros 

fatores relacionados à adipogênese. (Figura adaptada de LEFTEROVA, Martina I.; LAZAR, Mitchell A, New 

developments in adipogenesis, 2009). 

 

Várias linhagens celulares e culturas primárias vêm sendo utilizadas nos estudos 

de diferenciação de adipócitos (GREGOIRE, Francine M.; SMAS, Cynthia M.; SUL, Hei 

Sook, 1998; NTAMBI, James M.; YOUNG-CHEUL, Kim, 2000). Uma das linhagens de 

pré-adipócitos mais utilizadas para diferenciação celular é a linhagem de células 3T3-L1 

(GREGOIRE, Francine M.; SMAS, Cynthia M.; SUL, Hei Sook, 1998; NTAMBI, James 

M.; YOUNG-CHEUL, Kim, 2000), derivada de camundongos Swiss (GREEN, Howard; 

MEUTH, Mark, 1974). Estas células têm morfologia de fibroblastos (GREEN, Howard; 

MEUTH, Mark, 1974) e, quando submetidas a um tratamento adequado, a indução da 

diferenciação proporciona drásticas alterações em sua morfologia, tonando-as esféricas e 

carregadas de gotas lipídicas, fazendo com que elas adquiram características, tanto 
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morfológicas quanto bioquímicas, de adipócitos brancos maduros (GREEN, Howard; 

KEHINDE, Olaniyi, 1975; CORNELIUS, Peter; MACDOUGALD, Ormond A.; LANE, 

M. Daniel, 1994). 

A adipogênese ocorre principalmente durante o desenvolvimento pré e pós-natal, 

mas pode ocorrer durante a vida adulta (WABITSCH, Martin, 2000). Os adipócitos 

formados são células altamente especializadas que mantêm a homeostase do corpo 

regulando o metabolismo lipídico e da glicose (SPIEGELMAN, Bruce M.; FLIER, 

Jeffrey S., 2001). Estudos apontam ainda, que essas células têm papel nas respostas 

inflamatória e imune (FANTUZZI, Giamila, 2005).  

Existem subtipos de adipócitos, com funções distintas, sendo os principais deles 

o adipócito branco, que funciona essencialmente como um depósito de energia e o 

marrom, que dissipa energia por meio da termogênese (DESAI, Mina; BEALL, Marie; 

ROSS, Michael G., 2013).  

Nos últimos anos, vários estudos mostraram que o tecido adiposo branco é 

extremamente ativo, sendo capaz de secretar uma ampla gama de proteínas denominadas 

de adipocinas, que estão relacionadas ao sistema imune, tais como o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e a interleucina 6 (IL-6), além de proteínas do sistema complemento 

e fatores de crescimento. Muitas destas citocinas são pró-inflamatórias e contribuem para 

o desenvolvimento de patologias associadas à obesidade, como como a resistência à 

insulina (FONSECA-ALANIZ, Miriam H. et al, 2006). 

 

3.3 RECEPTORES NUCLEARES 

Receptores nucleares são uma superfamília de fatores transcricionais que regulam 

aspectos fundamentais da homeostase, do desenvolvimento, do metabolismo e 

reprodução (LAUDET, Vincent; GRONEMEYER, Hinrich, 2002). São fatores de 

transcrição dependentes de ligante que atuam em sequências específicas de DNA, 

conhecidas como elementos responsivos aos receptores nucleares (ARANDA, Ana; 

PASCUAL, Angel, 2001). 

Os receptores nucleares apresentam uma estrutura semelhante formada por 

regiões denominadas domínios, que podem executar sua função de maneira autônoma 

(Figura 8). Um receptor é constituído por uma região NH2-terminal (A/B) variável e que 

contém o domínio AF-1 (função de ativação 1), sendo nesta região que múltiplas 

isoformas de receptores se diferenciam entre si e também apresenta função de ativação 

independente de ligante. Também apresentam um domínio de ligação ao DNA (DBD) ou 
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região C, que é o domínio mais conservado entre os receptores e confere a habilidade de 

reconhecer sequências alvo específicas e também de ativar genes. O domínio D ou 

dobradiça, que funciona como articulação entre os domínios DBD e LBD, permitindo a 

rotação do DBD e interação entre os receptores com múltiplas sequências de elementos 

responsivos (ARANDA, Ana; PASCUAL, Angel, 2001). Na região E, observa-se o 

domínio de ligação ao ligante (LBD) que é um domínio multifuncional que, além de ser 

o local onde o ligante se ligará, também medeia a homo e a heterodimerização do receptor 

e a associação do receptor com proteínas coativadoras e correpressoras. Nesse domínio 

também se localiza o motivo AF-2 (função de ativação 2), responsável pela ativação 

transcricional dependente de ligante (WURTZ, Jean-Marie, et al., 1996). Alguns 

receptores apresentam o domínio terminal COOH- ou região F, com função ainda 

desconhecida (ARANDA, Ana; PASCUAL, Angel, 2001). 

Figura 8. Representação esquemática de um receptor nuclear. Um receptor nuclear contém vários 

domínios funcionais. A região A/B (amino terminal) contém o domínio AF-1, que é independente de 

ligante. O domínio DBD ou região C é responsável pelo reconhecimento de sequências específicas de DNA. 

A região D ou dobradiça conecta os domínios DBD e LBD. O domínio LBD ou região E apresenta diversas 

funções e, em sua porção final, localiza-se o motivo AF-2, responsável pela ativação transcricional 

dependente de ligante. Também pode-se observar a região F, cuja função ainda não é conhecida (Figura 

adaptada de ARANDA, Ana; PASCUAL, Angel. Nuclear hormone receptors and gene expression. 

Physiological reviews, v. 81, n. 3, p. 1269-1304, 2001). 

 

O genoma humano contém 49 tipos de receptores nucleares (ROBINSON-

RECHAVI, Marc et al., 2001) e estes podem ser classificados em três grupos, de acordo 

com seus ligante fisiológicos e sua função potencial (SONODA, Junichiro; PEI, Liming; 

EVANS, Ronald M., 2008). 

O primeiro grupo é constituído pelos receptores endócrinos, que apresentam 

grande afinidade por hormônios lipossolúveis e vitaminas. Inclui receptores para 

hormônios esteroides como o receptor de estrógeno (ER), receptores de hormônios 

tireoideanos (TRs), receptores de ácido retinóico (RAR) e receptores de vitamina D 
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(VDR). Eles são importantes para a manutenção da homeostase do sistema endócrino. Os 

receptores de esteroides formam homodímeros, já o TR, RAR e VDR formam 

heterodímeros com o receptor retinóide X (RXR) (SONODA, Junichiro; PEI, Liming; 

EVANS, Ronald M., 2008). 

O segundo grupo é formado pelos receptores denominados de “órfãos adotados”. 

Eles são assim denominados pelo fato de que, originalmente, não possuíam ligantes 

conhecidos, sendo considerados órfãos e após a identificação de ligantes de ocorrência 

natural, passaram a ser denominados adotados. O RXRα foi o primeiro receptor a ser 

adotado devido à descoberta de seu ligante endógeno, o ácido 9-cis retinóico, pelo qual 

apresenta alta afinidade (Szanto, A., et al., 2004). Neste grupo se encontram receptores 

com baixa afinidade por lipídeos dietéticos e xenobióticos como o RXRa, o receptor 

pregnano X (PXR) e os receptores ativados por proliferadores peroxissomais (PPARs). 

Todos os receptores desse grupo atuam como heterodímeros com o RXR, sendo 

permissivos ou não permissivos, ou seja, podem ou não ser ativados por ligantes de 

RXRα. Estes receptores regulam a homeostase de lipídeos e carboidratos (SONODA, 

Junichiro; PEI, Liming; EVANS, Ronald M., 2008). 

O terceiro grupo é constituído pelos receptores denominados de órfãos 

verdadeiros, que não possuem ligantes naturais ou sintéticos identificados. Entre esses 

receptores estão o receptor testicular (TR) e o receptor nuclear 4A. É possível que sua 

atividade seja regulada por sua própria expressão, por modificações covalentes, pela 

disponibilidade de proteínas coativadoras ou por uma combinação destes fatores. Pouco 

se sabe sobre esses receptores, contudo, acredita-se que alguns possam estar envolvidos 

com a regulação metabólica (SONODA, Junichiro; PEI, Liming; EVANS, Ronald M., 

2008). 

 

3.3.1 RECEPTOR ATIVADO POR PROLIFERADORES 

PEROXISSOMAIS GAMA 

Existem três isoformas de PPAR, o PPARα, o PPARβ/δ e o PPARγ. O receptor 

ativado por proliferadores peroxissomais γ (PPARγ) é o regulador chave da adipogênese 

e é expresso mais abundantemente no tecido adiposo (SONODA, Junichiro; PEI, Liming; 

EVANS, Ronald M., 2008). 

Em humanos, o gene do PPARγ se localiza no cromossomo 3 na posição 3p25 e 

origina 4 subtipos de RNA mensageiro originários de promotores diferentes 

(ZIELENIAK, Andrzej; WÓJCIK, Marzena; WOŹNIAK, Lucyna A., 2008), sendo eles, 
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-γ1 que é expresso em praticamente todos os tecidos, incluindo músculo, coração, rins e 

pâncreas, -γ2, expresso principalmente no tecido adiposo branco e possuindo 30 

aminoácidos a mais que as outras isoformas, -γ3que é expresso em macrófagos, no 

intestino grosso e no tecido adiposo branco e -γ4, que é expresso nas células endoteliais 

(TYAGI, Sandeep et al., 2011). 

Apesar dos quatro subtipos de RNA mensageiro, apenas duas proteínas são 

sintetizadas, a PPARγ 1 e a PPARγ 2, devido ao uso de promotores diferentes e do 

splicing alternativo na extremidade 5’ do gene. Os PPAR -γ1, -γ3 e -γ4 dão origem ao 

PPARγ 1, que tem expressão baixa em diversos tipos de tecidos, enquanto o PPAR -γ2 

dá origem ao PPARγ 2, que é altamente expresso no tecido adiposo (ZIELENIAK, 

Andrzej; WÓJCIK, Marzena; WOŹNIAK, Lucyna A., 2008). 

Quanto aos ligantes, o PPARγ se enquadra na classe dos receptores órfãos 

adotados, pois já foram identificados diversos ligantes naturais do mesmo, dentre eles a 

prostaglandina J2 (15-Deoxy-Delta-12,14-prostaglandin J2 - 15d-PGJ2) (FORMAN, 

Barry M. et al., 1995) e também os ácidos graxos poli-insaturados e seus derivados 

(KLIEWER, Steven A. et al., 1997). Como ligantes sintéticos, podem ser citadas as 

tiazolidinedionas (TZDs) como por exemplo a rosiglitazona, que possui alta afinidade 

pelo PPARγ. Os compostos deste grupo possuem efeito sensibilizador da insulina 

(LEHMANN, Jürgen M. et al., 1995), mas por apresentarem efeitos adversos, apenas a 

pioglitazona continua sendo utilizada para o tratamento de pacientes diabéticos (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, 2010). 

O PPARγ presente no tecido adiposo promove a proteção de tecidos não adiposos 

contra uma sobrecarga excessiva de lipídeos e mantem a funcionalidade normal de órgãos 

como o fígado e a musculatura esquelética. A ativação do PPARγ nos adipócitos garante 

que aja secreção balanceada de adipocitocinas como a adiponectina e leptina, que atuam 

como mediadores da ação da insulina em tecidos periféricos e, como consequência disso, 

a sensibilidade à insulina de todo o corpo é mantida (KINTSCHER, Ulrich; LAW, Ronald 

E., 2005). 

Um estudo realizado em 2000 mostrou que as TZDs induziram a expressão de 

diversos genes responsivos ao PPARγ no fígado de ratos, sugerindo que os efeitos 

causados por agonistas do PPARγ no metabolismo lipídico e no equilíbrio energético na 

obesidade e diabetes tipo 2, podem ser parcialmente mediados através do efeito dos 

mesmos no PPARγ presente no fígado (MEMON, Riaz A. et al., 2000). 
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3.3.2 RECEPTOR RETINÓIDE X 

Os receptores retinóides X (RXRs), em geral, atuam como heterodímeros 

obrigatórios com vários receptores nucleares como, por exemplo, os PPARs e os TRs, ou 

seja, eles são fatores necessários para que ocorra uma ligação mais eficiente dos 

receptores ao DNA (MANGELSDORF, David J.; EVANS, Ronald M., 1995). Existem 

três subtipos de RXR, α, β e γ e cada um possui duas isoformas principais: α 1 e 2, β 1 e 

2 e γ 1 e 2, respectivamente (GERMAIN, Pierre et al., 2006). Todos os três subtipos têm 

a capacidade de traduzir o efeito sinalizador dos seus agonistas, como o ácido 9-cis 

retinóico, ao receptor nuclear com qual ele se heterodimeriza (HEYMAN, Richard A. et 

al., 1992). 

Além de formar heterodímeros com outros receptores, os RXRs também têm a 

capacidade de agir como homodímeros na ativação da transcrição, por meio da ligação 

ao elemento responsivo retinóide X (RXRE) (MARILL, Julie et al., 2003). 

O RXRα é predominantemente expresso no fígado, nos rins, na epiderme, no 

intestino e é o principal RXR presente na pele (MANGELSDORF, David J. et al., 1990). 

Na literatura, poucos trabalhos são encontrados sobre o RXRα. Em estudo realizado em 

1994 com ratos, observou-se que a falta de RXRα no período fetal é letal, devido, 

principalmente, à ocorrência de hipoplasia do miocárdio, o que ocasiona uma falha 

cardíaca no embrião, levando-o a morte (KASTNER, Philippe et al., 1994).  

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. REAGENTES E MATERIAIS 

As células HeLa foram adquiridas do Banco de Células do Rio de Janeiro e as 

células 3T3-L1 foram gentilmente cedidas pela Professora Doutora Isis Hara Travenzoli 

do Laboratório de Endocrinologia Molecular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas 

Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambas as células foram utilizadas nos 

ensaios de citotoxicidade, as 3T3-L1 também foram utilizadas no ensaio de diferenciação 

em adipócitos e as HeLa nos ensaios de transfecção e gene repórter. 

O brometo tiazolil azul de tetrazólio 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-

tetrazólio (MTT) foi adquirido da Sigma-Aldrich e utilizado no ensaio de citotoxicidade. 
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A rosiglitazona foi adquirida da Cayman Chemical e foi utilizada como controle 

positivo nos ensaios de diferenciação de adipócitos e transfecções. 

O ácido 9-cis retinóico foi adquirido da Sigma-Aldrich e foi utilizado como 

controle positivo nas transfecções. 

Os agrotóxicos ametrina (número do produto 45321, lote BCBT4165) e óxido de 

fembutatina (número do produto 34342, lote BCBW1776) foram adquiridos da Sigma-

Aldrich e foram utilizados nos três tipos de ensaios realizados, ou seja, citotoxidade, 

diferenciação celular e gene repórter. 

 

4.2. ESCOLHA DOS AGROTÓXICOS 

Para a escolha dos agrotóxicos, foram utilizados alguns critérios, sendo eles, 

possuir registro e ampla utilização no Brasil, além dos Estados Unidos ou União 

Europeia; estar disponível para aquisição em sua forma pura; pertencer a grupos químicos 

diferentes, possibilitando um estudo mais amplo; não possuir estudos relacionados à 

adipogênese. 

 

4.3. PREPARO DOS AGROTÓXICOS 

Os agrotóxicos foram diluídos em DMSO na maior concentração possível, 

considerando a solubilidade de cada composto nesse solvente. 

As maiores concentrações foram de 10000µM para ametrina e 1000µM para o 

óxido de fembutatina.  

A partir do estoque de cada agrotóxico, forma realizadas diluições seriadas (10 

em 10 vezes) em DMSO até a concentração de 0,0001µM.  

Dessa forma, a ametrina foi diluída nas concentrações 10000µM a 0,0001µM e o 

óxido de fembutatina de 1000µM a 0,0001µM. 

 

4.4. ENSAIO DE CITOTOXICIDADE 

O ensaio de citotoxicidade teve como objetivo definir as concentrações não 

tóxicas de cada agrotóxico a serem utilizadas nos ensaios subsequentes. Dessa forma, 

avaliou-se a toxicidade sobre as linhagens celulares 3T3-L1, utilizada nos ensaios de 

diferenciação em adipócitos e HeLa, empregada nos ensaios de transfecção e gene 
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repórter. Foram consideradas não tóxicas, as concentrações dos agrotóxicos onde 

observou-se até 70% de viabilidade celular. Em outras palavras, não foram utilizadas nos 

ensaios as concentrações que induziram mais de 30% de morte celular. 

Para este ensaio, utilizou-se o método colorimétrico com o reagente brometo 

tiazolil azul de tetrazólio 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT). O MTT é 

um reagente de cor amarelada que, quando clivado por desidrogenases mitocondriais, é 

convertido a cristais de formazan, que possuem coloração azulada. A conversão do MTT 

é realizada apenas por células viáveis e, dessa forma, a quantidade de cristais de formazan 

formados é diretamente proporcional à quantidade de células vivas (MOSMANN, 1983). 

Para a realização do ensaio, aproximadamente 10.000 células 3T3-L1 ou 20.000 

células HeLa foram semeadas, por poço, em placas de 96 poços em meio de cultura 

DMEM acrescido de soro neonatal bovino (SNB) 10% para células 3T3-L1 ou soro fetal 

bovino (SFB) 10% para as células HeLa, 100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de 

estreptomicina. As células foram incubadas à 37°C e 5% de CO2 e no dia seguinte, foram 

tratadas com veículo (dimetilsulfóxido - DMSO) ou com concentrações crescentes dos 

agrotóxicos. Foram utilizadas concentrações de 0,0000001µM a 100µM de ametrina e de 

0,0000001µM a 10µM de óxido de fembutatina. 

Após 24 horas de tratamento, foi adicionado o reagente MTT (10μL por poço, na 

concentração de 5mg/mL em PBS) e as células foram incubadas por 2 horas a 37°C e 5% 

CO2, tempo necessário para a conversão do MTT em cristais de formazan. Após esse 

período, o meio de cultura foi removido e para a solubilização dos cristais de formazan, 

que são insolúveis em água, foi adicionada uma solução de isopropoanol ácido (HCl 

0,04M em isopropanol), 100μL por poço. A seguir, as placas foram mantidas sob agitação 

por aproximadamente 30 minutos e a absorbância foi mensurada em espectrofotômetro 

(Epoch) em comprimento de onda de 570nm. 

A toxicidade dos agrotóxicos foi expressa como porcentagem de células mortas. 

Para calcular a porcentagem de células mortas, comparou-se a absorbância dos poços 

tratados com os agrotóxicos com a dos poços tratados com o controle negativo, 

considerado com não indutor (zero por centro) de morte celular. Cada experimento foi 

realizado em quadruplicata biológica e repetido, no mínimo, três vezes. 
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4.5. ENSAIO DE DIFERENCIAÇÃO DE ADIPÓCITOS 

O ensaio de diferenciação de adipócitos permite avaliar a diferenciação de células 

com características morfológicas de fibroblastos em adipócitos maduros (GREGOIRE, 

Francine M.; SMAS, Cynthia M.; SUL, Hei Sook, 1998). Esse ensaio foi realizado com 

o objetivo de investigar se os agrotóxicos em estudos eram capazes de induzir a 

diferenciação de células 3T3-L1, que são pré-adipócitos de camundongos, em adipócitos 

maduros. 

Existem diferentes protocolos de diferenciação, que utilizam diferentes agentes 

indutores (Zebisch K. et al, 2012), sendo os principais a insulina, a dexametasona e o 

IBMX (3-isobutil-1-metilxantina) (SCOTT, MICHELLE A., et al, 2011). A insulina ativa 

a expressão de genes específicos de adipócitos como C/EBPβ e C/EBPδ, que por sua vez 

induzem a expressão de PPARγ e C/EBPα (WU, Zhidan; BUCHER, N. L.; FARMER, 

Stephen R., 1996). A dexametasona é uma molécula esteroide anti-inflamatória que 

estimula a diferenciação adipogênica (SALASZNYK, Roman M., 2005) por ativar 

C/EBPβ (GREGOIRE, Francine M.; SMAS, Cynthia M.; SUL, Hei Sook, 1998) e o 

IBMX é um inibidor da fosfodiesterase competitivo não seletivo que aumenta a proteína 

quinase A, necessária para a ativação transcricional do PPARγ (KIM, Sang-pil et al., 

2010). 

Antes de iniciar os ensaios com os agrotóxicos, foram realizados experimentos 

para definir o melhor protocolo de diferenciação a ser adotado, sendo considerado o mais 

adequado, o protocolo que utilizasse o menor número e a menor concentração de agentes 

indutores, permitindo assim, uma melhor avaliação do efeito dos agrotóxicos. 

Foram realizados quatro experimentos com diferentes protocolos e o que 

apresentou melhor resultado, considerando maior acúmulo lipídico e menor número e 

concentração de agentes indutores, foi o que utilizou insulina 1μg/mL e dexametasona a 

0,5μM por 2 dias e insulina 1μg/mL por 12 dias, totalizando 14 dias de diferenciação.  

Após a definição do protocolo, o ensaio de diferenciação com os agrotóxicos foi 

realizado conforme esquema representado na Figura 9.  
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Figura 9. Esquema do ensaio de diferenciação de adipócitos. Células 3T3-L1 foram semeadas em placas 

de 6 poços e mantidas em meio de cultura DMEM acrescido de SNB 10% até atingirem 100% de 

confluência (Dia -2). A seguir, foram mantidas nas mesmas condições por mais dois dias (Dia 0). No dia 

0, o meio de cultura foi substituído por meio DMEM acrescido de SFB 10%, insulina (Ins) 1 μg/mL e 

dexametasona (Dexa) 0,5 μM e também se iniciou o tratamento com DMSO (controle negativo) 

rosiglitazona 0,1µM (controle positivo) ou concentrações crescentes dos agrotóxicos. Do dia 2 ao dia 14, 

as células permaneceram em meio de cultura DMEM acrescido de SFB 10% e insulina (Ins) 1 μg/mL. O 

meio de cultura foi renovado a cada 2 dias, juntamente com os tratamentos. No dia 14 as células foram 

fixadas e coradas com óleo vermelho O. Adaptado de: Cell Care Manual Maintenance and Differentiation 

of 3T3-L1 Preadipocytes to Adipocytes, ZenBio. 

 

Aproximadamente 48.000 células 3T3-L1 foram semeadas em cada poço de 

placas de 6 poços, em meio de cultura DMEM acrescido de SNB 10%, 100U/mL de 

penicilina e 100µg/mL de estreptomicina e mantidas a 37°C e 5% CO2. O meio de cultura 

foi renovado a cada dois dias, até que as células atingissem 100% de confluência, 

considerado o dia -2. Quando as células atingem esta confluência, ocorre a parada do 

crescimento, um pré-requisito para a diferenciação celular (TODARO G. and GREEN 

H.,1963). A seguir, as células foram mantidas por mais 48 horas nas mesmas condições, 

para garantir a parada do crescimento. Esse é considerado o dia 0. 

No dia 0, foi realizada a troca do meio de cultura por meio DMEM acrescido de 

soro fetal bovino (SFB) a 10%, 100U/mL de penicilina, 100µg/mL de estreptomicina e 

do coquetel indutor de adipogênese, constituído de insulina a 1μg/mL e dexametasona a 

0,5μM. No dia 0 também se deu início ao tratamento das células com o controle negativo 

(veículo – DMSO), o controle positivo (rosiglitazona 0,1µM) ou com concentrações 

crescentes e não tóxicas dos agrotóxicos. A partir do dia 2, a dexametasona deixou de 

fazer parte do coquetel indutor. Dessa forma, do dia 2 ao dia 14, o meio de cultura passou 

a ser acrescido apenas de insulina 1μg/mL. O meio de cultura e os tratamentos foram 

renovados a cada 2 dias. 
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No 14° dia de diferenciação, as células foram fixadas e coradas com óleo vermelho 

O. Para isto, o meio de cultura foi removido e as células foram lavadas duas vezes com 

tampão fosfato salina (Phosphate-Buffered Saline – PBS) e fixadas com formaldeído a 

4% durante 40 minutos. O formaldeído foi removido e os poços foram lavados duas vezes 

com água destilada e duas vezes com PBS. A seguir, foram adicionados 2 mL de 

isopropanol a 60% a cada poço e mantidos durante 5 minutos. Posteriormente, as células 

foram incubadas com óleo vermelho O a 60% em água destilada, a partir de um estoque 

a 0,5% em isopropanol. O óleo vermelho O é um corante que tem afinidade por lipídeos 

e permite visualizar o acúmulo de gordura. Após uma hora de incubação, o óleo foi 

removido e os poços foram lavados com água destilada para retirar o excesso do corante. 

Após a secagem do óleo vermelho O, foi realizada a fotodocumentação, registrando uma 

área de 9,5 cm2, correspondendo à superfície total de um poço de uma placa de 6 poços. 

Para avaliação dos resultados, os poços tratados com os agrotóxicos foram comparados 

aos tratados com os controles negativo e positivo. O ensaio foi repetido duas vezes para 

cada agrotóxico. 

 

4.6. ENSAIO DE TRANSFECÇÃO E GENE REPÓRTER 

O ensaio de transfecção e gene repórter é um método muito empregado em 

biologia molecular, que permite estudar a expressão de genes eucarióticos por meio de 

sua ligação a um gene repórter. Como o gene inserido artificialmente não é normalmente 

expresso em células de mamíferos (LIN, CJ., 2002), a quantificação da proteína 

codificada pelo mesmo pode ser utilizada como um indicador para expressão do gene que 

será estudado (LACERDA, M., 2016).  

O gene repórter utilizado nesse ensaio foi o da luciferase, uma enzima isolada de 

vagalumes, responsável pela produção de luz em organismos bioluminescentes (DE 

WET, Jeffrey R. et al., 1987). A luciferase catalisa a oxidação do seu substrato, luciferina, 

convertendo a energia química da reação em energia luminosa, que pode ser mesurada 

em um luminômetro. 

Este experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o possível efeito dos 

agrotóxicos sobre a atividade transcricional do PPARγ e do RXRα. Para tanto, 

aproximadamente 30.000 células HeLa foram semeadas em placas de 48 poços, em meio 

de cultura DMEM acrescido de SFB 10%, 100U/mL de penicilina, 100µg/mL de 

estreptomicina e incubadas a 37°C com 5% CO2. 
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No dia seguinte, as células foram co-transfectadas com 60ng do plasmídeo que 

codifica o receptor nuclear quimérico constituído pelo LBD do PPARγ ou RXRα 

fusionado ao DBD do fator de transcrição de leveduras GAL4, denominado LBD-

PPARγ/DBD-GAL4 ou LBD-RXRα/DBD-GAL4, respectivamente, e com 240ng do 

plasmídeo GAL4-LUC, que possui o elemento responsivo do receptor GAL4, fusionado 

ao gene repórter da luciferase. A transfecção foi realizada com 0,5µL, por poço, do 

reagente Lipofectamina, conforme recomendações do fabricante. Posteriormente, as 

células foram incubadas a 37°C e 5% CO2. 

Após 6 horas, as células foram tratadas com veículo (DMSO - controle negativo), 

rosiglitazona 10µM (controle positivo, agonista do PPARγ) ou ácido 9-cis retinóico 

10µM (controle positivo, agonista do RXRα) ou com diferentes concentrações dos 

agrotóxicos e novamente incubadas a 37°C e 5% CO2.  Após 24 horas, o meio de cultura 

foi removido e as células foram lisadas pela adição de 100uL de tampão de lise (100nM 

tris pH 7,6 e 0,2% de Triton 100X em quantidade suficiente para 100 mL de água 

destilada), por poço, seguida pela incubação em agitador orbital por aproximadamente 5 

minutos. A seguir, 10µL do lisado de cada amostra foram utilizados para quantificação 

da atividade da luciferase, a partir da adição de seu substrato, luciferina (Reporter 

Luciferase Assay Kit (Promega®), de acordo com as instruções do fabricante. A 

quantificação foi realizada em aparelho luminômetro (Turner Designs – TD-20/20). 

A análise dos resultados foi feita por meio da comparação da atividade da 

luciferase, em unidades relativas de luz (URL), das amostras tratadas com as diferentes 

concentrações dos agrotóxicos ou com controle positivo, em comparação ao veículo. 

Cada ensaio foi realizado em triplicata biológica e repetido, no mínimo, três vezes. O 

efeito das diferentes concentrações foi avaliado utilizando a análise de variância (one-

way ANOVA), seguido por comparações múltiplas feitas pelo teste de Bonferroni 

utilizando o programa GrandPad Prism versão 6. O critério de significância para todas 

as análises foi p ≤ 0,0001. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DOS AGROTÓXICOS 

O experimento de citotoxicidade foi realizado para determinar as concentrações 

não tóxicas dos agrotóxicos sobre as células a serem utilizadas nos ensaios subsequentes, 

ou seja, células 3T3-L1 utilizadas nos ensaios de diferenciação e HeLa, utilizadas nos 

ensaios de transfecção e gene repórter.  

As células foram tratadas com veículo (DMSO) ou concentrações de 

0,0000001µM a 100µM de ametrina ou de 0,0000001µM a 10µM de óxido de 

fembutatina, por 24 horas. 

 

5.1.1. CÉLULAS 3T3-L1 

Como é possível observar na Figura 10, a ametrina não apresentou toxicidade para 

as células 3T3-L1 em nenhuma das concentrações utilizadas. Por outro lado, o óxido de 

fembutatina começou a apresentar toxicidade na concentração 1µM, promovendo 43% 

de morte celular, enquanto a concentração de 10µM induziu 96% de morte celular. 

Dessa forma, considerando o limite estabelecido de 30% de morte celular, não 

foram utilizadas nos ensaios de diferenciação celular as concentrações 1 e 10µM do óxido 

de fembutatina.  

 

Figura 10. Ensaio de toxicidade em células 3T3-L1. Células 3T3-L1 foram tratadas com veículo (DMSO) 

ou com concentrações crescentes dos agrotóxicos em estudo. Após 24 horas, foi adicionado o reagente 

MTT e as células foram incubadas por 2 horas. A absorbância foi mensurada em espectrofotômetro. O 

experimento foi realizado em quadruplicata biológica e repetido, no mínimo, três vezes. 
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5.1.2. CÉLULAS HELA 

Como pode-se observar na Figura 11, a ametrina, que não foi tóxica para as células 

3T3-L1, começou a induziu morte das células HeLa nas concentrações de 10 e 100µM, 

sendo estas de 18 e 33%, respectivamente. Dessa forma, a concentração de 100µM não 

foi utilizada nos ensaios de transfecção. 

O óxido de fembutatina, por sua vez, começou a apresentar toxicidade nas 

concentrações de 1 e 10µM, assim como ocorreu nas células 3T3-L1. A porcentagem de 

morte celular causada por estas concentrações foi de 30% e 81%, respectivamente, 

portanto, não foram utilizadas nos ensaios de transfecção.  
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Figura 11. Ensaio de toxicidade em células HeLa. Células HeLa foram tratadas com veículo (DMSO) ou 

com concentrações crescentes dos agrotóxicos em estudo. Após 24 horas de tratamento, foi adicionado o 

reagente MTT e as células foram incubadas por 2 horas. A absorbância foi mensurada em 

espectrofotômetro. O experimento foi realizado em quadruplicata biológica e repetido, no mínimo, três 

vezes.  

 

 

5.2. AVALIAÇÃO DA ADIPOGÊNESE EM CULTURA DE CÉLULAS 

 

 

5.2.1. DEFINIÇÃO DO PROTOCOLO DE DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

Antes de iniciar os ensaios de diferenciação com os agrotóxicos, foram realizados 

ensaios para definir o protocolo de diferenciação mais adequado para avaliar o potencial 

adipogênico dos agrotóxicos. Foi considerado como mais adequando o protocolo que 

induziu grande acúmulo lipídico, com o menor número e concentração de agentes 

indutores.  
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No experimento 1, utilizou-se insulina 10μg/mL durante 14 dias. Como é possível 

observar na Figura 12A, o acúmulo lipídico foi pequeno e devido a isto, decidiu-se 

realizar outro experimento aumentando o tempo de tratamento de 14 para 21 dias, 

mantendo a mesma concentração de insulina. Contudo, mesmo com esse aumento do 

tempo de tratamento, a diferenciação também não foi muito evidente (Figura 12B). A 

partir destes resultados, decidiu-se manter o tempo de diferenciação de 14 dias e alterar 

outros fatores de diferenciação.  

Dessa forma, foram testados diferentes protocolos utilizando outros agentes 

indutores da diferenciação, além da insulina. Repetiu-se o protocolo utilizando apenas 

insulina 10μg/mL (Figura 12C) e foram utilizados ainda, insulina 1μg/mL e 

dexametasona 1μM (Figura 12D), insulina 1μg/mL e IBMX 0,5mM (Figura 12E) e 

insulina 1μg/mL, dexametasona 1μM e IBMX 0,5mM (Figura 12F).  

Os protocolos que induziram maior diferenciação foram os que utilizaram insulina 

1μg/mL e dexametasona a 1μM (Figura 12D) e insulina 1μg/mL, dexametasona a 1µM e 

IBMX a 0,5mM (Figura 12F). Dessa forma, optou-se por utilizar o protocolo que utilizou 

apenas insulina e dexametasona, visto que, nesse experimento, a presença do IBMX não 

se mostrou necessária para uma indução da diferenciação. 

Por fim, foi realizado um quarto experimento testando uma concentração menor 

de dexametasona. Em um dos protocolos, utilizou-se insulina 1μg/mL e dexametasona 

1μM, conforme experimento anterior e no outro, insulina 1μg/mL e dexametasona a 

0,5μM. Como pode ser visto nas Figuras 12G e 12H, ambos os protocolos promoveram 

uma diferenciação bem similar e, dessa forma, optou-se por utilizar, para avaliar os 

agrotóxicos, o protocolo utilizando insulina 1μg/mL e dexametasona a 0,5μM. 
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Figura 12. Protocolos de diferenciação de adipócitos. Células 3T3-L1 foram induzidas à diferenciação 

em adipócitos com diferentes agentes adipogênicos e tratadas com controle negativo (DMSO) ou com 

controle positivo (rosiglitazona 0,1µM) a cada 48 horas durante 14 ou 21 dias. Ao final do tratamento, as 

células foram fixadas, coradas com óleo vermelho O e fotodocumentadas. 
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5.2.2. ENSAIO DE DIFERENCIAÇÃO DE ADIPÓCITOS  

Uma vez definido o protocolo de diferenciação, foram realizados os ensaios para 

avaliar se os agrotóxicos em estudo apresentavam potencial adipogênico. As células 

foram tratadas por 14 dias, conforme protocolo descrito anteriormente e então fixadas e 

coradas com óleo vermelho O. 

Como pode ser observado na Figura 13, ambos os agrotóxicos estudados 

induziram acúmulo lipídico nas maiores concentrações utilizadas, quando comparado 

com o veículo (DMSO). A ametrina exibiu um potencial adipogênico bastante notável, 

especialmente na concentração 10µM, que induziu um acúmulo maior do que o controle 

positivo, rosiglitazona. Contudo, é importante salientar que, quando se considera as 

células tratadas com a mesma concentração de ametrina e rosiglitazona, ou seja, 0,1µM, 

o acúmulo lipídico promovido pela rosiglitazona foi maior (Figura 13A). O óxido de 

fembutatina também promoveu acúmulo lipídico leve em sua maior concentração 

(0,1µM), comparado ao controle negativo (Figura 13B). 

 

 

Figura 13. Ensaio de diferenciação de adipócitos. Células 3T3-L1 foram induzidas a se diferenciar em 

adipócitos com insulina 1µg/mL e dexametasona 0,5 µM e tratadas com controle negativo (DMSO), 

controle positivo, rosiglitazona (Rosi) 0,1µM ou concentrações crescentes dos ag rotóxicos ametrina (Ame) 

ou óxido de fembutatina (OF) a cada 48 horas. No 14o dia as células foram fixadas, coradas com óleo 

vermelho O e fotodocumentadas. O experimento foi realizado duas vezes para cada agrotóxico. 
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5.3. AVALIAÇÃO DO EFEITO DOS AGROTÓXICOS SOBRE A 

ATIVIDADE TRANSCRICIONAL DO PPARγ 

Após a etapa de diferenciação celular, foi avaliado o efeito dos agrotóxicos sobre 

a atividade transcricional do receptor ativado por proliferadores peroxissomais do tipo 

gama (PPARγ). Como controle positivo, foi utilizada a rosiglitazona a 10µM, um agonista 

total de PPARγ e para analisar o efeito dos pesticidas, foram utilizadas as concentrações 

0,0001 a 10µM de ametrina ou 0,0001 a 0,5µM de óxido de fembutatina. 

Como é possível observar na Figura 14, a rosiglitazona promoveu ativação do 

receptor, assim como esperado. Na figura 14A, observa-se que a ametrina não modificou 

a atividade transcricional do PPARγ em nenhuma das concentrações utilizadas. Por outro 

lado, o óxido de fembutatina aumentou esta atividade nas maiores concentrações testadas 

(Figuras 14B). 

 

Figura 14. Óxido de fembutatina é agonista de PPARγ. Células HeLa foram co-transfectadas com os 

plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-PPARγ e seu elemento responsivo GAL4-LUC e foram tratadas 

com veículo, rosiglitazona (Rosi) ou concentrações crescentes dos agrotóxicos ametrina (A) ou óxido de 

fembutatina (B). Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média, da ativação dos ligantes 

comparada com a do veículo. A figura representa os resultados de três experimentos independentes 

realizados em triplicata. * p ≤ 0,0001. 

 

Como mostra a Figura 15, o óxido de fembutatina, quando comparado ao veículo, 

promoveu aumento da atividade transcricional do PPARγ de maneira dose dependente, 

promovendo ativação de 1,5 vezes na concentração 0,1µM, 2,5 vezes na concentração 

0,3µM e 3,8 vezes na concentração 0,5µM. 
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Figura 15. Óxido de fembutatina é agonista de PPARγ. Células HeLa foram co-transfectadas com os 

plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-PPARγ e seu elemento responsivo GAL4-LUC e foram tratadas 

com veículo ou concentrações crescentes do agrotóxico óxido de fembutatina. Os dados estão expressos 

como média ± erro padrão da média, da ativação dos ligantes comparada com a do veículo. A figura 

representa os resultados de três experimentos independentes realizados em triplicata. * p ≤ 0,0001. 

 

O óxido de fembutatina pode ser considerado agonista parcial de PPARγ, uma vez 

que, em suas maiores concentrações, ativou esse receptor 3,8 vezes, representando 11% 

da ativação promovida pelo agonista total rosiglitazona, que foi de 33 vezes (Figura 16). 

 

Figura 16. Óxido de fembutatina é agonista de PPARγ. Células HeLa foram co-transfectadas com os 

plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-PPARγ e seu elemento responsivo GAL4-LUC e foram tratadas 

com rosiglitazona (Rosi) ou com a concentração 0,5µM do óxido de fembutatina (OF). Os dados estão 

expressos como média ± erro padrão da média, da ativação dos agrotóxicos comparada com a rosiglitazona. 

A figura representa o resultado de três experimentos independentes realizados em triplicata. * p ≤ 0,0001 
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5.4. AVALIAÇÃO DO EFEITO DOS AGROTÓXICOS SOBRE A 

ATIVIDADE TRANSCRICIONAL DO RXRα 

 

Após a avaliação do efeito dos agrotóxicos sobre o PPARγ, foi investigado o efeitos 

dos mesmos sobre a atividade transcricional do receptor retinóide X do tipo alfa (RXRα), 

que atua como heterodímero de diversos receptores, incluindo o PPARγ. 

Como controle positivo, foi utilizado o ácido 9-cis retinóico na concentração 10µM, 

que é um ligante natural que apresenta grande afinidade pelo RXRα (HEYMAN, Richard 

A. et al., 1992) e, para analisar o efeito dos pesticidas, foram utilizadas as concentrações 

0,0001 a 10µM de ametrina ou 0,0001 a 0,5µM de óxido de fembutatina, assim como no 

ensaio com o PPARγ. 

Como é possível observar na figura 17, o ácido 9-cis retinóico promoveu ativação do 

receptor, assim como era esperado. Nas figuras 17A e 17B, observa-se que a ametrina e 

o óxido de fembutatina não modificaram a atividade transcricional do RXRα em nenhuma 

das concentrações utilizadas, ao contrário do que ocorreu com o PPARγ, onde o óxido de 

fembutatina promoveu a ativação do mesmo em sua maior concentração. 

 

Figura 17. Efeito dos agrotóxicos sobre a atividade transcricional do RXRα. Células HeLa foram co-

transfectadas com os plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-RXRα e seu elemento responsivo GAL4-

LUC e foram tratadas com veículo, ácido 9-cis retinóico (9-cis) ou concentrações crescentes dos 

agrotóxicos ametrina (A) ou óxido de fembutatina (B). Os dados estão expressos como média ± erro padrão 

da média, da ativação dos ligantes comparada com a do veículo. A figura representa o resultado de três 

experimentos independentes realizados em triplicata. * p ≤ 0,0001. 
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Na figura 18, observa-se a comparação do agonista total do RXRα com as maiores 

concentrações dos agrotóxicos ametrina (Ame) e óxido de fembutatina (OF). O agonista 

promoveu uma ativação de 7,7 vezes enquanto os agrotóxicos não promoveram ativação 

deste receptor. 

 
Figura 18. Efeito dos agrotóxicos sobre a atividade transcricional do RXRα. Células HeLa foram co-

transfectadas com os plasmídeos contendo o cDNA do GAL4-RXRα e seu elemento responsivo GAL4-

LUC e foram tratadas ácido 9-cis retinóico (9-cis) ou com as concentrações 10µM de ametrina (Ame) ou 

0,5µM de óxido de fembutatina (OF). Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média, da 

ativação dos agrotóxicos comparada com o 9-cis. A figura representa o resultado de três experimentos 

independentes realizados em triplicata. * p ≤ 0,0001. 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O uso de agrotóxicos na agricultura vem crescendo a cada ano. Esses produtos são 

amplamente utilizados em várias partes do mundo, sendo a China o maior consumidor 

mundial e o Brasil, o quinto (World Atlas, 2017). Esses dados causam grande 

preocupação, pelo fato de se saber tão pouco sobre esses compostos, aos quais o ser 

humano está em contato continuamente.  

A utilização de agrotóxicos pode representar grandes riscos ao meio ambiente e à 

saúde humana, pois mesmo em baixas concentrações, podem acumular e permanecer no 

ambiente durante muito tempo, principalmente se utilizados próximos a rios e lagos, 

podendo contaminar tanto águas superficiais quanto subterrâneas, bem como as espécies 

animais que vivem nestes locais (ANDRADE, André Santana et al, 2011; DE QUEIROZ, 

Vagner Tebaldi et al, 2018; JACOMINI, Analu Egydio et al, 2011). 
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Em diversas regiões do mundo, existem relatos de intoxicações causadas por 

agrotóxicos, incluindo ocupacionais ou não ocupacionais, que muitas vezes acabam sendo 

fatais (BLAIR, Aaron et al, 2015). Um estudo realizado no Mato Grosso do Sul apontou 

um total de 1355 casos de intoxicação, incluindo voluntária e não voluntária, no período 

de 1992 a 2002, sendo 176 destes casos fatais (RECENA, Maria Celina Piazza; PIRES, 

Dario Xavier; CALDAS, Eloisa Dutra, 2006). 

Em um estudo de coorte realizado no Sri Lanka, de 2002 a 2008, foi relatado que 

9.302 pacientes foram admitidos nos hospitais após ingerirem algum agrotóxico, sendo 

que 3.256 pacientes relataram que o composto ingerido pertencia ao grupo dos 

organofosforados. A média de mortalidade apontada nesse estudo foi de 10,1%, sendo 

que, o paraquat, o dimetoato e a fentiona foram responsáveis por 47% das mortes 

(DAWSON, Andrew H. et al, 2010). 

Outro estudo realizado na Nicarágua avaliou trabalhadores agrícolas admitidos no 

hospital entre 1986 e 1988, por intoxicação aguda por organofosfatos. Dois anos após a 

exposição, os trabalhadores foram submetidos a testes neuropsicológicos, sendo 

constatada diminuição da performance dos indivíduos expostos aos organofosfatos, 

quando comparados a um grupo não exposto a esse agente, considerando o mesmo 

período em que o estudo foi realizado. Portanto, supôs-se que esta diminuição na 

performance pode ter ocorrido devido a exposição ao organofosfato (ROSENSTOCK, L. 

et al, 1991).  

Além da relação da exposição aos agrotóxicos e intoxicação aguda, também 

existem estudos que mostram a relação entre a exposição aos agrotóxicos e a incidência 

de doenças crônicas. 

Hoppin e colaboradores avaliaram fazendeiros que utilizam agrotóxicos em suas 

plantações, localizadas no Iowa e na Carolina do Norte, observou-se um relação entre o 

uso de pesticidas e bronquite crônica. Um total de 654 fazendeiros reportaram histórico 

de bronquite crônica após 19 anos de idade e, com isso, foram significativamente 

associados 14 inseticidas e 4 herbicidas, sendo que o heptacloro, um inseticida 

organoglorado, teve o maior odds ratio quando relacionado a prevalência de bronquite 

crônica (HOPPIN, Jane A. et al, 2007). 

Outra doença que pode ser relacionada a exposição aos agrotóxicos é a doença de 

Parkinson. Richardson e colaboradores, observaram que o β-hexaclorociclo-hexano, um 

subproduto do inseticida organoclorado lindano, foi detectado em mais frequentemente e 
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em maior quantidade no soro de pacientes com a doença de Parkinson (RICHARDSON, 

Jason R. et al., 2009). 

Estudos também mostram que os agrotóxicos podem ter relação com a diabetes. 

Lee e colaboradores realizaram um estudo acompanhando 90 pessoas sem diabetes 

durante 20 anos, durante esse tempo, foi avaliado se havia a presença de poluentes 

orgânicos persistentes (POPs) no soro desses pacientes. Dentre esses POPs, foram 

encontrados 8 agrotóxicos pertencentes ao grupo dos organoclorados, dentre eles o β-

hexaclorociclo-hexano e o hexaclorobenzeno. Nesse estudo, observou-se que baixas 

doses de exposição a estes POPs podem ter relação com o desenvolvimento de diversas 

doenças metabólicas como dislipidemia, resistência a insulina e até mesmo a obesidade 

(LEE, Duk-Hee et al., 2010; LEE, Duk-Hee et al., 2011). 

Considerando o uso crescente de pesticidas em todo o mundo e os poucos estudos 

encontrados na literatura sobre o possível envolvimento desses compostos na etiologia da 

obesidade, este trabalho buscou avaliar o potencial adipogênico de dois destes compostos, 

sendo eles ametrina e óxido de fembutatina. 

No presente estudo, pode-se observar que os agrotóxicos utilizados induziram a 

adipogênese nas células 3T3-L1. O óxido de fembutatina promoveu um acúmulo leve em 

sua maior concentração (0,1µM) quando comparado ao controle negativo. A ametrina por 

outro lado, em sua maior concentração (10µM) apresentou um grande acúmulo lipídico 

quando comparado ao controle negativo e até mesmo à rosiglitazona, um agonista total 

de PPARγ, utilizado como controle positivo para a diferenciação. Contudo, quando 

comparadas as mesmas concentrações utilizadas de rosiglitazona e ametrina (0,1µM), o 

acúmulo promovido pela ametrina foi menor que o pela rosiglitazona. 

Na literatura, alguns outros estudos mostram a relação de agrotóxicos com 

adipogênese, obesidade e diabetes. Um estudo realizado por Sun e colaboradores mostrou 

que o fipronil, um inseticida do grupo dos pirazóis, também apresentou potencial 

adipogênico pela via do AMPKα, um regulador da produção de energia e do metabolismo 

lipídico nas células, além de promover aumento na expressão de C/EBPα e PPARγ (SUN, 

Quancai et al, 2016). Em outro estudo, pode-se observar que a deltametrina, um inseticida 

piretróide, induziu acúmulo lipídico em células 3T3-L1, além de aumentar a expressão 

do PPARγ (SHEN, Peiyi et al, 2017). 

Liang e colaboradores avaliaram o efeito do clorpirifós, um inseticida 

organofosforado sobre a microbiota intestinal de camundongos, durante 90 dias através 

de administração por gavagem. Observou-se que esse agrotóxico apresentou efeitos pró-
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inflamatórios, levando à alteração da microbiota, ou seja, houve alteração na quantidade 

das bactérias presentes no intestino dos camundongos e também alteração da 

permeabilidade da membrana, causando resistência à insulina e obesidade (LIANG, Yiran 

et al, 2019). 

Um estudo realizado no Irã em 2016 mensurou a concentração de alguns 

pesticidas do grupo do clorofenol na urina de 242 crianças e adolescentes na faixa de 6 a 

18 anos de idade e observou uma relação positiva entre o 2,4-diclorofenol, 2,5-

diclorofenol e 2,4,5-triclorofenol e elevados índices de massa corporal (PARASTAR, 

Saeed et al, 2018). 

Quanto aos agrotóxicos avaliados nesse estudo, existe apenas um trabalho que 

relaciona um deles, a ametrina, ao ganho de peso. Dantas e colaboradores investigaram, 

em ratos Wistar, o efeito da exposição crônica à ametrina sobre a produção de 

espermatozóides e a quantidade de células de Leydig. Neste estudo, foi relatado aumento 

no peso dos ratos, porém este resultado não foi discutido pelos autores (DANTAS, T. A. 

et al, 2015).  

Outros trabalhos mostram que a ametrina apresenta potencial genotóxico e 

hepatotóxico, (SANTOS, Tamires et al, 2015) e que o óxido de fembutatina promoveu 

alteração nos espermatozóides de camundongos Swiss, alterando a espermatogênese e 

também levou à diminuição nos níveis de testosterona circulante e aumento dos níveis de 

FSH (hormônio folículo-estimulante) e LH (hormônio luteinizante) (REDDY, P. 

Sreedhar; PUSHPALATHA, T.; REDDY, P. Sreenivasula, 2006). 

Com relação aos efeitos dos agrotóxicos sobre a atividade transcricional do 

PPARγ, considerado o regulador chave do processo de adipogênese, o presente estudo 

mostrou que a ametrina não promoveu ativação deste receptor nuclear, enquanto o óxido 

de fembutatina ativou o PPARγ na maior concentração utilizada, se comportando como 

agonista parcial do mesmo. 

Embora a ativação do PPARγ seja o principal mecanismo de ação dos 

desreguladores endócrinos considerados obesogênicos ambientais, existem outras vias 

moleculares que devem ser investigadas. Uma delas é a via de ativação do RXRα, com o 

qual o PPARγ forma um heterodímero permissivo. Dessa forma, investigou-se, também, 

o efeito dos agrotóxicos sobre a atividade transcricional do RXRα. Os resultados 

mostraram que nenhum dos agrotóxicos promoveu ativação deste receptor, ao contrário 

do que ocorreu com o PPARγ, que foi ativado pelo óxido de fembutatina. 
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Outra via molecular que deve ser estudada é a do receptor de glicocorticóide, que, 

uma vez ativado, promove o aumento da expressão de proteínas ligantes ao amplificador 

(CCAAT), que são C/EBP-β e C/EBP-δ que são importantes para ativação PPARγ 

(QUEIROZ, Jean César Farias de et al, 2009). Esse é um possível mecanismo de ação da 

ametrina, que apresentou efeito adipogênico expressivo, mas não ativou o PPARγ nem o 

RXRα.  

O efeito dos agrotóxicos sobre receptores nucleares também foi avaliado em 

outros estudos. Um dos trabalhos mostrou que o glifosato, um herbicida organofosforado, 

inibiu a ativação PPARγ e também a diferenciação de células 3T3-L1 (MARTINI, 

Claudia N. et al, 2016). Outro estudo mostrou que diazinon, um inseticida que também é 

do grupo dos organofosforados, promoveu acúmulo lipídico em células 3T3-L1 e 

aumentou a expressão de PPARγ, bem como de C/EBPα (SMITH, Adrianne; YU, 

Xiaozhong; YIN, Lei, 2018). 

Um estudo realizado em 2006, avaliou o efeito de 200 agrotóxicos sobre a 

atividade transcricional do PPARα, PPARγ e RXRα. Apenas três pesticidas ativaram o 

PPARα, o diclofope-metílico, um herbicida ácido ariloxifenoxipropiônico, as piretrinas, 

inseticidas piretróides e o imazalil, um fungicida imidazol. Quanto ao PPARγ, três 

agrotóxicos apresentaram uma fraca atividade agonista sobre o mesmo, sendo eles o 

diclofenião, um nematicida do grupo dos fosforotioatos, as piretrinas e o triflumizol, 

fungicida do grupo dos imidazóis. Nenhum dos agrotóxicos testados promoveu ativação 

de RXRα (TAKEUCHI, Shinji et al, 2006). 

Os resultados do presente estudo permitem um maior conhecimento sobre alguns 

dos agrotóxicos que são amplamente utilizados no Brasil e em outros locais do mundo e 

poderá servir como auxílio para realização de mais pesquisas relacionadas aos mesmos. 

Contudo, ainda são necessários mais estudos, tanto in vitro quanto in vivo, para elucidar, 

entre outros aspectos, se os efeitos observados nesse trabalho, em cultura de células, se 

reproduzem em organismos mais complexos como roedores e humanos, por exemplo. 
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7. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, pode-se observar que os agrotóxicos ametrina e óxido de 

fembutatina induziram o acúmulo lipídico em células 3T3-L1, sendo que a ametrina 

induziu um acúmulo acentuado na maior concentração utilizada. A ametrina não 

promoveu ativação do PPARγ, enquanto o óxido de fembutatina ativou esse receptor em 

sua maior concentração. Nenhum dos compostos avaliados alterou a atividade 

transcricional do RXR.  

Com base nesses resultados, pode-se concluir que os objetivos propostos foram 

alcançados e foram obtidos resultados positivos e relevantes que poderão contribuir para 

futuros estudos e até mesmo para a regulamentação de uso desses compostos. 
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