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RESUMO 

 

A esquistossomose é uma doença tropical de caráter endêmico provocada pelo 

parasito Schistosoma mansoni e possui como hospedeiro intermediário caramujos de 

água doce, tal como o Biomphalaria glabrata. Dentre os métodos de controle da 

doença, destaca-se a controle do hospedeiro intermediário por meio do uso de 

moluscicidas. A nanotecnologia surge como uma alternativa viável para o 

desenvolvimento de produtos aplicados no controle de parasitos, vetores e 

hospedeiros intermediários. Dentre as nanopartículas com potencial uso moluscicida, 

destacam-se as nanopartículas de prata (Ag NPs) devido às suas propriedades físicas 

e químicas inerentes, com efeito frente a bactérias, fungos, vírus e protozoários. 

Desse modo, o objetivo geral do presente estudo foi avaliar o potencial moluscicida 

das Ag NPs funcionalizadas com polivinilpirrolidona (PVP) para diferentes estágios 

do desenvolvimento (embriões, recém-eclodidos) do caramujo B. glabrata. Os 

bioensaios foram realizados durante a fase de desenvolvimento embrionário e em 

caramujos recém eclodidos por um período total de 144 h e 96 h, respectivamente, 

utilizando concentrações de 12,1 a 1560 g L-1. Os biomarcadores como taxa de 

mortalidade, taxa de eclosão e alteração morfológica foram analisados diariamente, 

juntamente com a estimativa da concentração média letal. Os resultados 

demonstraram que os embriões foram mais resistentes às Ag NPs que os recém 

eclodidos. A toxicidade das Ag NPs foi demonstrada para todas as fases de 

desenvolvimento do caramujo de forma dependente das concentrações. A exposição 

às Ag NPs induziu a formação de embriões hidrópicos. Esse foi o primeiro estudo 

que avaliou a toxicidade das Ag NPs e sua contrapartida dissolvida (AgNO3) em 

embriões e caramujos recém eclodidos B. glabrata. 

Palavras-chave: Embriotoxicidade; Esquistossomose; Moluscicidas;  

Nanotecnologia; Nanoecotoxicologia.           
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ABSTRACT 

 

 

Schistosomiasis is a tropical disease of an endemic nature caused by the parasite 

Schistosoma mansoni and its intermediary host is freshwater snails, such as 

Biomphalaria glabrata. Among the disease control methods, the intermediate host 

control stands out through the use of molluscicides. Nanotechnology appears as a 

viable alternative for the development of new molluscicides. Among the 

nanoparticles with potential molluscicidal use, silver nanoparticles (Ag NPs) stand 

out due to their inherent physical and chemical properties, with an effect against 

bacteria, fungi, viruses and protozoa. Thus, the general objective of the present study 

was to evaluate the molluscicidal potential of PVP-functionalized Ag NPs for 

different stages of development (embryos, newly hatched) of the snail B. glabrata. 

The bioassays were carried out during the embryonic development phase and in 

newly hatched snails for a total period of 144 h and 96 h, respectively, using 

concentrations from 12.1 to 1560 g L-1. Biomarkers such as mortality rate, hatch 

rate and morphological alteration were analyzed, together with the estimated average 

lethal concentration. Results showed that the embryos were more resistant to Ag NPs 

than the newly hatched. The toxicity was demonstrated during all phases analyzed in 

a concentration-dependent manner. Exposure to Ag NPs induced the formation of 

hydropic embryos. This was the first study that evaluated the toxicity of Ag NPs and 

their dissolved counterpart (AgNO3) in embryos and newly hatched snails B. 

glabrata. 

Keywords: Embryotoxicity; Molluscicides; Nanotechnology; Nanoecotoxicology; 

Schistosomiasis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Nanotecnologia 

 
A nanotecnologia é a área da ciência que estuda a produção, aplicação e 

caracterização de materiais na escala de 1 a 100 nanômetros (Prajitha et al. 2019). 

Vigente dos avanços da Revolução 4.0 que aprimora e reintroduz os conceitos de 

tecnologia à sociedade, a nanotecnologia é capaz de não só ampliar as formas de 

produção, mas ressignificar o desenvolvimento. A complexidade desse material fomenta 

o crescimento dos resultados e do valor das pesquisas porque apesar de complexo é 

bastante flexível (Hupffer & Lazzaretti 2019). 

De acordo com a Resolução 2011/6962, a Comissão Européia define 

nanomaterial (NM) como “material natural, incidental ou manufaturado contendo 

partículas, em estado não ligado ou agregado ou aglomerado em que 50 % ou mais de 

partículas na distribuição do tamanho do número, uma ou mais dimensões externas está 

na faixa de tamanho de 1 a 100 nm”. Similarmente, a National Nanotechnology 

Initiative (NNI) define o conceito de nanomaterial e assume os mesmos critérios 

recomendados pela Comissão Européia. Entretanto, a organização National Science 

Foudation (NSF) defende o uso dessa ciência de modo mais abrangente a fim de 

explorar todas as vantagens do seu tamanho já insinuado pela própria estrutura da 

palavra, considerando que a manipulação a nível atômico pode ocorrer abaixo de um 

nanômetro ou acima de 100 nanômetros (NNI 2008; CE 2011; ABDI 2013) 

Os NMs podem ser classificados de acordo com suas dimensões, em uma 

dimensão (nanoplaca), duas dimensões (nanotubos), três dimensões (nanopartículas). 

Além disso, podem ser organizados de acordo com sua composição química em 

orgânicos e inorgânicos, sendo seus representantes respectivamente: as nanopartículas 

constituídas por átomos de carbono, lipossomas e nanoemulsões; e os óxidos metálicos, 

as nanopartículas dos metais de transição e os pontos quânticos (CE 2011). 

A diligência dessa tecnologia ocorre em quase todos os setores industriais, não 

só no que diz respeito à modulação de produtos que envolvem essa tecnologia e que se 

diferem completamente de outros materiais produzidos em larga escala como também 

em sua aplicação considerando seus aspectos ligados a suas características em escala 

nanométrica, tais como forma e tamanho, área superficial, composição química, 
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(Albanese et al. 2012; Vance et al. 2015). As áreas de aplicação da nanotecnologia são 

de grande potencial de atuação devido às diminutas dimensões das partículas que podem 

ser liberadas em locais antes inacessíveis, viabilizando a manifestação de novas 

características e capacidades (Melo 2004). Dentre os diferentes setores de aplicação da 

nanotecnologia, destacam-se as áreas de medicina, biologia, química, física, engenharia 

e informática. 

O uso de NMs oferece possibilidade de ascensão e sua atividade atribui 

credibilidade ao que se acredita ser uma nova revolução tecnológica (Roco et al. 2011). 

Nesse contexto, vantagens podem ser notadas, principalmente relacionadas ao sistema 

biológico, como por exemplo controle de entrega de medicamentos através da 

nanotecnologia (Xião et al. 2019; Shang et al. 2020), impulsionando as pesquisas para 

um cenário moderno (Roszek et al. 2005). Sua função relacionada ao sistema biológico 

também é vantajosa em suas aplicações ambientais, como por exemplo: na remediação e 

tratamento de poluição ou dos danos indiretos ao meio ambiente, bem como sua 

detecção e monitoramento. Em síntese, é notória a expansão do alcance e investimento 

com o uso dessa tecnologia em diversos setores da sociedade (Roszek et al. 2005; 

Zanetti-ramos & Creczynki-Pasa 2008; Paschoalino et al. 2010). 

O estudo dos NMs promove a interação entre áreas da física, química e biologia 

e representa a simultaneidade de grupos convergente, mas que se comportam com as 

mesmas disposições. Sendo assim, os estudos com NMs abrem espaço para novos 

campos de pesquisa e para uma eficaz produção de NPs, como por exemplo de prata 

metálica, que já possui sua toxicidade ou efeito já descrito em diversos estudos (Chen & 

Schuesener 2008; Rai et al. 2009; Khan et al. 2017). 

 

 
1.2 Nanopartículas de prata 

 
As nanopartículas de prata (Ag NPs) têm recebido destaque nas últimas 

décadas quando comparada com compostos de prata macroscópicos, pois possuem 

propriedades físicas e químicas e aplicações estritamente únicas e necessitam de menores 

concentrações para atuar com excelência. Por esses motivos as Ag NPs têm despertado 

o interesse de pesquisadores e indústrias em busca de avanços para ser aplicada e sanar 

eventuais necessidades.  

As Ag NPs tem sido amplamente utilizada para pesquisa, pois possuem 

características únicas e importantes, tais como: baixo custo para síntese e obtenção, 
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atividade catalítica, estabilidade química e plasticidade de uso visto que são eficazes 

frente a microorganismos patogênicos incluindo bactérias, vírus, fungos e protozoários 

(Rai et al. 2009; Linlin et al. 2017; Zheng et al. 2018; Bocate et al. 2019). Diante disso, 

o campo de aplicação das Ag NPs é bastante vasto e acontece em diversos setores 

industriais associados a área da medicina, biotecnologia, cosméticos, área têxtil, 

alimentar, química, biomédica e até para recursos ambientais (Chen & Schuesener 

2008; Rai et al. 2009; Nogueira et al. 2014; Calderón-Jiménez et al. 2017; Khan et al. 

2017) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Aplicações das nanopartículas de prata (Ag NPs). UV: ultravioletas. Fonte: keat et al. (2015) adaptado por 

Calderón-Jiménez et al. (2017), com modificações. 

 

 

Existem diversos métodos para síntese das Ag NPs. Sínteses com sistemas 

biológicos como fungos (Gajbhiye et al. 2009; Varshney et al. 2012), bactérias 

(Sintubin et al. 2009; Tiquia-Arashiro & Rodrigues 2016) tem sido possibilidades 

interessantes assim como a possibilidade de tecnologias verdes (Sharma et al. 2009; 
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Tiquia-Arashiro & Rodrigues 2016). Contudo, o método químico para a síntese das Ag 

NPs tem sido o mais utilizado, nesse caso se utiliza agentes químicos para provocar a 

redução dos íons metálicos e gerar seu estado de oxidação zero, além disso permite alta 

produção em um curto espaço de tempo. Entretanto, a síntese das Ag NPs apresenta 

algumas dificuldades, obter suspenções coloidais estáveis é o principal obstáculo visto 

que têm alta energia superficial, facilitando termodinamicamente uma rápida agregação 

que origina ligações metal-metal, sendo utilizado nesse sentido espécies denominadas 

estabilizadores que produzem uma camada de auto-organização que evita a interação 

através da absorção nas superfícies (Klabunde 2001). 

Embora as NPs possuam ótimas propriedades químicas, vários mecanismos 

têm sido desenvolvidos e estudado para melhorar o desempenho das Ag NPs. A principal 

ideia é conseguir desenvolver uma síntese na qual aspectos relacionados a sua 

morfologia, tamanho, estabilidade seja empregada utilizando-se de métodos que não 

sejam prejudiciais ao meio ambiente e ao mesmo tempo seja econômico para obtenção 

(Zarbin 2007). Diante disso, agentes estabilizantes têm se tornado uma eficiente solução 

com intuito de evitar agregação/aglomerações na dispersão inicial das NPs, mas também 

possuem papéis importantes relacionados a morfologia e tamanho da partícula (Liu et 

al. 2010; Albanese et al. 2012; Mirzaei et al. 2017). Dentre esses agentes se destaca o 

polivinilpirrolidona (PVP), o qual é mais utilizado por suas propriedades que lhe 

conferem todas as características mencionadas acima além de possuir alta solubilidade 

(Koczkur et al. 2015). Cabe ressaltar que as transformações químicas das Ag NPs no 

meio ambiente, bem como o seu mecanismo de ação e toxicidade são dependentes da sua 

funcionalização e carga superficial (Albanese et al. 2012; Abramenko et al. 2018; Park 

et al. 2018). 

 

 
1.3 Funcionalização com polivinilpirrolidona 

 
O PVP é um polímero não tóxico e não iônico, sua molécula contém um 

componente que é atraído pela água (a porção pirrolidona) e um grupo que repele 

consideravelmente (o grupo alquil) (Figura 2). Além disso, o PVP é um polímero com 

propriedades físico-químicas inertes em uma faixa de valores de pH abrangente (Lu et 

al. 2012; Jadhav et al. 2013). Trata-se de um composto solúvel em água e em solventes 

orgânicos, permitindo a plasticidade de uso, enquanto sua biocompatibilidade possibilita 

a aplicação em nanomedicina (Boyer et al. 2010). 



21  

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura molecular do polivinilpirrolidona. A) Estrutura molecular do monômero N-vinilpirrolidona; 

(B) Unidade de repetição do polivinilpirrolidona; (C) Ilustração das nanopartículas de prata (Ag NPs) 

funcionalizada com polivinilpirolidona. Ag NPs: nanopartíclulas de prata; PVP: polivinilpirrolidona Fonte: 

Adaptado de Koczkur et al. 2015. 

 

 

O uso de PVP, para uma síntese controlada e características estruturais 

específicas, é amplamente usada para obter NPs. O PVP pode ser útil no processo de 

estabilizar a superfície, modificar o crescimento, dispersar as NPs ou até mesmo agir 

como redutor leve já que suas extremidades são terminadas em grupos hidroxila 

(Crespo-Quesada et al. 2011; Kedia et al. 2012; Saidi et al. 2013). 

O polímero é capaz de afetar o crescimento e a morfologia das nanopartículas, 

que é discutido em função da classe do material, favorecendo a solubilidade em diversos 

solventes, estabilizando seletivamente através de suas cadeias longas por meio da 

proteção do núcleo e até o acesso a condições de crescimento controladas das NPs em 

formação, direcionando a forma desejada. Por exemplo, ao analisar as sínteses de NPs 

metálicas, com características estruturais definidas, as contribuições do PVP para a 

formação da nanoestrutura são notadas. Além disso, o papel de cada reagente na síntese 

das Ag NPs deve ser bem observado e entendido, bem como o do próprio PVP uma vez 

que muitos pesos moleculares estão disponíveis (Xiong et al. 2007; Kyrychenko et al. 

2015; Koczkur et al. 2015). 

 

1.4 Transformações químicas das Ag NPs em ambiente aquático 

 

As Ag NPs têm vários caminhos e produtos de transformação sob determinadas 

condições aquosas, tais como: dissolução oxidativa, sulfidação, cloração e redução (Liu 

et al. 2010; Zhang et al. 2018) (Figura 4). A oxidação domina a reação em soluções 
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aquosas ricas em oxigênio, que é seguida pela dissolução simultânea das Ag NPs e 

redução de Ag+ até alcançar o equilíbrio. A transformação muda de dissolução para 

sulfidação com a mudança de um ambiente rico em sulfeto (Zhang et al. 2018). 

 

 

 

 

 
Figura 3: Transformações químicas das Ag NPs em ambiente aquático. A) Mecanismo de dissolução oxidativa; B) 

Mecanismo de sulfidação direto e indireto; C) Mecanismo de cloração; D) Mecanismo de redução. MOD: Matéria 

Orgânica Dissolvida; OD: Oxigênio dissolvido. Fonte: Adaptado de Zang et al. (2018). 

 

 

Oxidação é o primeiro processo para transformação das Ag NPs, que antecede 

as reações químicas como AgCl, Ag2S, Ag NPs e complexos de prata durante a 

exposição ao ambiente aquático, com exceção da via de sulfidação direta (Figura 4A). 

Quimicamente, tanto o agente de oxidação (oxigênio dissolvido) quanto os prótons são 

necessários na dissolução, que ocorre em dois estágios: a dissolução rápida e a 

dissolução lenta ( Liu et al. 2010; Zhang et al. 2016). 

A sulfidação das Ag NPs é o único processo a suceder exclusivamente em 

ambientes anaeróbicos, onde a fonte de sulfeto é rica (Figura 4B). Diferente de ambientes 
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anaeróbicos, a sulfidação das Ag NPs em condições oxigenadas requer uma fonte de 

sulfeto e um agente de oxidação. Vários fatores afetam a taxa de reação ou a extensão 

da sulfidação, incluindo tamanho da partícula, matéria orgânica dissolvida e a relação 

HS/Ag, entre outros. Teoricamente, a alta concentração de sulfeto com oxigênio 

dissolvido não pode coexistir, implicando que o oxigênio dissolvido não deve ser um 

aceptor de elétrons favorável. No entanto, o oxigênio dissolvido ainda é necessário no 

mecanismo de sulfidação (Liu et al. 2011; Thalmann et al. 2014; Collin et al. 2016). 

No ambiente, a cloração é retratada por mecanismo indireto, indicando que a 

dissolução oxidativa, para liberar Ag+ livre, é um primeiro passo, seguido da 

precipitação de Ag+ com Cl- (Figura 4C). A cloração é fortemente afetada pela relação 

Cl/Ag. Sob condições oxidantes, prevê-se a formação de espécies de cloreto de prata, 

enquanto sob condições redutoras, supõe-se a precipitação de Ag2S. A cloração diminui 

fortemente a toxicidade de Ag NPs. Esse fenômeno pode ser explicado pela cloração 

diminuir significativamente as espécies de prata disponíveis (Xiu et al. 2011; Levard et 

al. 2012, 2013). 

Os íons Ag+ também podem ser quimicamente reduzida a Ag NPs sob 

irradiação de alta energia. No ambiente, a Ag+ livre pode ser reduzida pelas matérias 

orgânicas dissolvidas a formar Ag NPs sob irradiação de luz solar (Figura 4D). Em 

contrapartida, a exposição solar pode acelerar a formação de Ag+ o que 

consequentemente acelera a dissolução oxidativa das Ag NPs na água. Em um processo 

de redução, os grupos funcionais em matérias orgânicas dissolvidas (como os grupos, 

fenol, quinona cetona e hidroxila) são foto-irradiados pela luz solar, produzindo 

superóxidos, que ativos atuam como doadores de elétrons para pequenas nanoparticulas. 

Uma maior capacidade das Ag NPs para aceitar e armazenar elétrons resulta em uma 

redução mais rápida de Ag+ para formar NPs. Multiplas morfologias são observadas, 

como por exemplo partículas esféricas e semi-esféricas (Hou et al. 2013; Yin et al. 2015; 

Romer et al. 2016). 

Apesar da complexidade no comportamento das Ag NPs, conhecer o 

desempenho das Ag NPs no meio de exposição é de suma importância no sentido de 

compreender seu mecanismo de ação. Diferentes comportamentos das Ag NPs em 

ambientes aquáticos pode gerar mudanças em sua biodisponibilidade,  com vias de 

toxicidade diferentes (Liu et al. 2010). 
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1.5 Mecanismo de ação 

 
É de suma importância avaliar os fatores associados aos efeitos biológicos das Ag 

NPs. Fatores físico-químicos, tais como: forma, tamanho, carga superficial, 

funcionalização, aglomeração/agregados podem afetar diretamente a ação desses NMs. 

As nanopartículas de prata, devido a sua área e suas características físico- químicas, 

podem ser internalizadas através da membrana celular por difusão passiva ou por 

mecanismos celulares (Figura 3). Desse modo, danifica o material genético e 

componentes celulares, dificultando o funcionamento da célula ao retardar a velocidade 

de suas atividades vitais (Morones et al. 2005). A maioria dos estudos relatam os efeitos 

tóxicos de forma concentração-dependente. Contudo, pouco se conhece sobre efeitos 

relacionados aos tamanhos da partículas, já que essa é uma das características principais 

que irá permitir uma melhor internalização dos NMs, além de questões relacionadas à 

funcionalização das partículas (Liu et al. 2010; Albanese et al. 2012) 

 

 
 

Figura 4: Internalização das nanopartículas de prata (Ag NPs) na célula e geração de Espécies Reativas de Oxigênio 

(ROS). ATP: Adenosina trifosfato. Fonte: Original (AshaRani et al. 2008), adaptado por (Sousa et al. 2018). 

 

 

A toxicidade também pode estar relacionada a diferentes morfologias das Ag 

NPs, pois essas podem se apresentar como nanoesfera, nanocilindro, nanochapa, 

nanogrânulo, nanofloco, entre outros (Briondo 2010). Nesse contexto, de maneira 

dependente de sua morfologia, sua internalização ocorrerá de formas diferentes. Por 
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exemplo, formas mais esféricas podem ser mais facilmente internalizadas quando 

compradas as formas cilíndricas (Rocha et al. 2014). Além disso, quando direcionadas a 

algum tipo de aplicação precisam apresentar propriedades de superfície e forma 

específicas a fim de se evitar aglomerados que podem influenciar em sua toxicidade 

(Souza et al. 2013). 

Além dos danos físicos causados pela interação direta das Ag NPs na célula, um 

dos principais aspectos relacionados à toxicidade das Ag NPs é a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO). O aumento dos níveis de ERO pode ocasionar dano no 

DNA, danos oxidativos (ex. peroxidação lipídica) e morte celular, tanto por apoptose 

quanto por necrose (AshaRani et al. 2008; Han et al. 2014; Saini et al. 2016; Vazquez-

Muñoz et al. 2017). 

A toxicidade relacionada as Ag NPs hoje é amplamente associada a liberação 

de seu íon livre após a dissolução oxidativa (Zhang et al. 2018). Por exemplo, o grande 

potencial antimicrobiano das Ag NPs é explicado pela alta afinidade da Ag+ com 

substâncias que contêm enxofre ou fósforo, elementos químicos que são encontrados 

nas membranas externas e internas das células bacterianas, ou seja, a carga positiva dos 

íons interage com a carga negativa presente na membrana celular (Dibrov et al. 2002). 

Sendo assim, uma vez adsorvida na parede da célula é possível alterar o processo de 

permeabilidade celular, provendo desativação de enzimas o que resulta na eventual 

morte celular (Schreurs & Rosemberg 1982; Morones et al. 2005). 

Contudo, a interação entre as NPs e um organismo pode se apresentar de forma 

distinta dependendo de sua funcionalização, transformação ambiental, meio de 

exposição, tempo de exposição, biodisponibilidade e morfologia (Rocha et al. 2015). No 

que se refere à toxicidade das Ag NPs em caramujos (Tabela 1), apesar dos mecanismos 

de ação ainda não serem completamente compreendidos, uma das hipóteses é de que sua 

toxicidade pode estar relacionada a dissolução oxidativa, através da liberação de íons 

(Zhang et al. 2018). Em contrapartida alguns estudos descrevem mecanismos diferentes 

relacionados a efeitos nano-específicos, como por exemplo mecanismos celulares tais 

como difusão e endocitose (Khan et al. 2015; Akter et al. 2018). Entretanto, a geração de 

ERO pode estar intimamente ligada a essa toxicidade já que o estresse oxidativo, 

relacionado a alterações nas enzimas antioxidantes como catalase (CAT), glutationa 

(GSH), glutationa peroxidase (GPx), bem como dano oxidativo associado a peroxidação 

lipídica (LPO) e genotoxicidade (dano ao DNA) foram encontrados na glândula 

digestiva do caramujo adulto Bellamya aeruginosa quando exposto as Ag NPs por 14 
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dias, Racesina luteola quando exposto a Ag NPs por 96 horas (Ali et al. 2014). De 

modo similar foi descrito por Radwan et al. (2019) na exposição de Theba pisana a Ag 

NPs (2.18 -19.87 nm; 1mM) onde induziu estresse oxidativo e dano ao DNA. 

Adicionalmente, Ali et al. (2015) descreveram alterações histopatológicas como 

vacúolos, grânulos, apoptose em células da glândula digestiva e renal do caramujo 

adulto Eobania vermiculata após exposição as Ag NPs, demonstrando que as NPs 

metálicas, principalmente relacionada a prata, podem induzir uma resposta imune 

corroborando com estudos baseados em metal (Rocha et al. 2015). Contudo, pouco se 

compreende sobre a toxicidade das Ag NPs nos estágios iniciais do desenvolvimento do 

caramujo, tais como as fases embrionárias (blástula, gástrula, trocófora, véliger, hippo-

estágio) e o recém-eclodido.  
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Espécie Nanomateriais                                                               Condições de exposição  Célula/ 

tecido a 

Acumulação Efeitos Referências 

Tipo Funcionalização Tamanho 

(nm) 

Dh (nm) Concentração Tempo 

 
 

Espécies de 

água doce 

Bellamya 

aeruginosa 

 

 
Ag 

NPs 

 
 

- 20, 40 e 80 - 1, 10 e 100 g g-1 
DS 14 d GD, 

Go, M, 
MV 

 

 
GD > Go = MV 

> M 

 

 
↑Estresse oxidativo, ↑GSH (DG; M), ↑SOD (DG, Go, 

VM), ↓POD (DG), ↑POD (Go, VM, M). ↑CAT (DG, Go, 

VM, M), toxicidade dependente do tamanho da Ag NP. 

 

 

 
Bao et al. (2018) 

 

Biomphalaria 

alexandrina 

Ag 

NPs, 

- - - 3 - 100 μg mL-1 24 h C, Mc, 

Ce, Cd - 

Efeito moluscicida, cercaricida e anti-parasitário. Moustafa et al. 

Modulação e prevenção da infecciosidade da cercaria e (2018) 

miracídio. LC50: AgNPs (9.68 μg mL-1) 

Biomphalaria Ag PVP 115.17 ± 1.0, 2.5, e 5.0 mg L-1 30 d C, MV MV depois de LC50,96h: 18.57 mg L-1. ↓Taxa de reprodução (30 d); Oliveira-Filho et 

glabrata NPs  55.57 + 35 35 de depuração ↓Ovos por massa ovígera, ↓Produção de massa ovígera al. (2019) 
    (depuração)  por caramujo. 

Cipangopaludin Ag Citrato; PVP 20-60 - 20 e 60 μg L- 1 14 d C Através de ↑Bioacumulação no biofilme. Park et al. (2018) 

a chinensis NPs    transferência NP impacta nos receptores ecológicos e nas cadeias 
     trófica alimentares. 

Lymnaea Ag HA, 13 ± 3 - Ea: 0.6 – 87 nM e 1 - 72 nM, 24 h (Ea) 2 MV Eficientemente Para ambas as rotas de exposição, as taxas de captação Croteau et al. 

stagnalis NPs citrato 17 ± 5 Va: 17 a 187 nM g-1  e 7 - 250 e 4 h (Va) 

nM g-1
 

na exposição 

Ea e Va 

foram mais rápidas para Ag+  do que para Ag NPs. (2011a) 

 
Ag PVP e PEG 10.3 ± 3.4 - 25 nM L-1 24 h MV Sem HA A presença do ácido húmico ↑ captação de AgNPs PVP Luoma et al. 

 NPs  12.8 ± 
4.4 

 AgNO3>Ag NPs 
PVP > Ag NPs 

PEG 

em contraste com a cisteína, mas não eliminou a (2016) 

captação de 25 nM L-1 Ag como AgNO3, PVP AgNPs ou 

PEG AgNPs. 

 Ag 

NPs 

PVP 11.4 ± 2.6 36 ± 1 412 a 586 nM g-1 
(Food) 2 - 4 h C, MV,  ↑ captação de 

F, Ag na MV com 

Ag foi eficientemente assimilada do PVP-Ag NPs Oliver et al. 

misturados com as diatomáceas. A dureza da água e os (2014) 
     Diatom concentrações ácidos húmicos não influenciaram a captação dietética da 
     áceas de exposição na PVP-Ag NP pelos caramujos. 
     dieta  

 Ag PVP e PEG 11.3 ± 2.6 34 ± 2 1 a 100 nM 24 h MV - A bioacumulação é afetada pelos fatores de trasformação Stoiber et al. 

 NPs  (PVP) e   que alteram a biodisponibilidade. Agregação, dissolução (2015) 
   12.5 ± 3.6 44   e outros fatores de captação devem ser considerados em 
   (PEG)   estudos ambientais. 

Tabela1. Estudos usando caramujos como sistema modelo para avaliar a toxicidade e ecotoxicidade das nanopartículas de prata (Ag NPs) 
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Espécie  Nanomateriais              Condições de exposição  Célula/ 

tecido a 

Acumulação Efeitos e Referências 

 Tipo Funcionalização Tamanho 

(nm) 

Dh (nm) Concentração Tempo  Tipo Funcionalização Tamanho 

(nm) 

Espécies de 

água doce 

          

 Ag 

NPs 

- 100 - 5, 10 e 50 μg L-1
 72 h C - ↑Formação de memória (10 μg L-1). Bloqueia a formação 

de memória (50 μg L-1). A memória é contexto- 
específica, portanto, caramujos treinados em  Ag NPs 

não exibiram memória quando testados em AgNO3 e 
vice-versa. 

Young et al. 

(2017) 

Physella acuta 

 

Ag 

NPs 

 24 – 190 - 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 μg 
L-1; e 0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 

0.5, e 1 μg L-1
 

96 h e 28 d C, MO - ↑Mortalidade; A sobrevivência foi maior na presença de 

sedimento (LC50 > 10 μg L-1) do que na ausência (LC50 

sem sedimento = 2.18 μg L-1); ↓produção de ovos; 
↓tamanho do caramujo na primeira reprodução, 

mudanças de comportamento. 

Bernot and 

Brandenburg 

(2013) 

 
Ag 
NPs 

Carboxi- 
functionalizada 

1.0 – 10.0 - 0.03 e 30 μg L-1
 24 h C - Concentrações Não Letais afetaram o comportamento do 

animal, mesmo quando mensurado na ausência do 

predador. 

Justice and Bernot 

(2014) 

 
Ag 

NPs 

- 100 - 2000 a 10000 μg L-1
 

 

3.7 - 120 μg L-1
 

96 h 

 

13 d 

C 

MO 

- O meio de exposição influenciou no tamanho das NPs e 
efeito de toxicidade. Efeitos moluscicidas. LC50 em 

APW: embriões (81.6 μg L-1), juvenis (158.1 - 458 μg L- 

1), adultos (5360 - 9560 μg L-1). 

Gonçalves et al. 

(2017) 

Potamopyrgus 

antipodarum 

Ag 

NPs 

PVP - 54.5 ± 

0.35 

0.10 - 1000 μg L-1
 28 d C - ↓Reprodução foi concentração dependente 

(EC10: 5.57 μg L-1, EC50: 15,0 μg L-1). Ag NPs em baixas 

cpncentrações podem modular a atividade do17α- 

etinilestradiol. 

Völker et al. 

(2014) 

Racesina 

luteola  

Ag 

NPs 

- 32.4 ± 2.6 260.5 ± 

26 

1, 5, 10, 20, 40, 60 e 

100 μg L-1
 

4.01, 12.03 e 24.05 μg L -1
 

96 h 

 

96 h 

C 

H 

- Efeito Moluscicida. LC50= 48.10 μg L-1, 

↓CAT (concentração mais baixa), ↑CAT (96 h, 

concentração mais alta); ↓GST; ↓GSH na concentração 

mais baixa, mas aumentou ligeiramente na maior 

concentração. ↑LPO; ↑Apoptose; ↑ danos no DNA (dose 
e tempo dependente). 

Ali (2014a) 

 Ag 
NPs 

- 32.4 ± 2.6 260.5 ± 
26 

4.01, 12.03 

24.05 e 36.08 μg L-1
 

96 h GD - LC50-96 h: 48.10 μg L-1; ↑Estresse oxidativo; ↑CAT; 

↓GSH; 
↓GST; ↓GPx; ↑MDA; ↑ danos no DNA 

Ali et al. (2014) 
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Radix spp. Ag 

NPs 

PVP 6.0 ± 1.7 26.7 ± 

2.5 
500 g L -1 90 d C Transferência 

trófica 

A camada superficial de sedimentos foi a principal fonte 

de Ag originada dos AgNPs e AgNO3. Acumulação de 

Ag. Mudanças no ciclo do nitrogênio. 

Jiang et al. (2017) 

Espécies 
estuarinas 

          

Peringia ulvae Ag 

NPs 

Citrato 16.5 ± 4.5 32 ± 2 - 

339 ± 6 
1.25 - 200 g L-1

 

 

20 - 50 g L-1
 

24 h 

 

21 d 

C, MV - A captação de ambas as formas de Ag demonstrou 

saturação nas maiores concentrações de exposição; A 

dinâmica da perda bifásica revelou a eliminação mais 
rápida de Ag das Ag NPs no início da depuração, mas 

taxa de efluxo lento constante similar. 

Khan et al. (2012) 

 
Ag 
NPs 

Citrato 18.9 ± 5.1 79 ± 13 150 g L-1
 6 e 24 h MV - A captação é alcançada por meio de múltiplas vias. 

Captação de NP através de diferentes vias endocíticas. 

Khan et al. (2014) 

Espécies 
Marinhas 

          

Littorina 

littorea 

Ag 

NPs 

- 59 ± 19 - 10 e 20 μg L-1
 5 d C, F Cabeça, 

brânquias 

A Ag está mais disponível na forma aquosa que as NPs. 

Acumulação: exposição Wb> Db. Ag foi detectada 
apenas na cabeça e brânquias em um tratamento 

sugerindo que a associação pode muito bem ser física 
(aderente). 

Li et al. (2013) 

Espécies 
terrestres 

          

Eobania 

vermiculata 

Ag 

NPs 

- 6 – 38 - 30 ppm 5 d GD, R R > GD ↓Viabilidade, ↑ alterações histológicas nos rins e 

glândula digestiva. 

Ali et al. (2015c) 

Lissachatina 
fulica  

Ag 
NPs 

PVP 14.8 ± 4.0 47.1 ± 
4.3 

0.80 to 250 mg g-1 (Db) 

0.5 - 20 mg L -1 (Wb) 

4 h 

 
8 h 

C Va > Ea para 
Ag NPs 

↓Ku, ↑Ke para assimilação de Ag NPs em exposição 
Ea. 

Captação Va é a rota dominante para acumulação Ag no 

caso de exposição a Ag NPs comparado a AgNO3. 

Chen et al. (2017) 

Theba pisana Ag 

NPs 

- 2.18 - 19.87 - 1 mM (alimento) 2 sem H - ↑Estresse oxidativo, ↑LPO, ↑CAT, ↑GST, ↓GSH. 

Imunotoxicidade: ↑Morte celular e anormalidades 
↑Hemocianina, ↓Atividade fagocítica, ↓Lectinas, ↓LMS, 

↓O2
-, ↓POD, ↓PO, ↑ nanos no DNA. 

Radwan et al. 

(2019) 

 

a  C (Caramujo adulto), Cd (Camundongo), Ce (Cercária), Ch (Concha), Ea (Exposição aquosa), F (Fezes), GD (Células da glândula digestiva, Hepatopâncreas),  Go (Gônodas),            

H (Hemolinfa), M (Músculo, Músculo do pé), Mc (Miracídio), MO (Massa Ovígera), Mt (Manto), MV (Massa Visceral), R (Rim), Va (Exposição Via alimentação).
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1.6 Esquistossomose 

 
A esquistossomose é uma doença de caráter infecto parasitária causada por 

trematódeos do gênero Schistosoma, pertencente ao grupo platelmintos trematódeos, 

que podem ser encontrados em várias regiões tropicais. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a esquistossomose é classificada como uma Doença Tropical 

Negligenciada (DTN), uma condição que se refere a doenças que são endêmicas de 

populações com ausência de saneamento básico, baixa renda, baixa escolaridade, pouco 

acesso à educação sanitária (Madinga et al. 2015).  

A esquistossomose mansônica (EM) é conhecida popularmente como barriga 

d’agua e acomete 260 milhões de pessoas em todo mundo, sendo a segunda maior 

doença tropical de importância epidemiológica, perdendo apenas para a malária. 

Estimativas atuais apontam que 600 milhões vivem sob risco de contrair a doença que é 

endêmica em 74 países, mas com maior ocorrência na África, América Latina e Ásia. 

Especialmente no continente Africano, números recentes demonstram que mais de 

20.000 mortes por ano estão associadas à esquistossomose.  

No Brasil estima-se em 2,5 a 6 milhões de pacientes com EM, concentrados nas 

regiões de baixo nível em infraestrutura social. A doença atinge de maneira divergente a 

população, isto é, de forma muito mais intensificada nas regiões desfavorecidas. Em 

síntese, o perfil epidemiológico da doença é determinado por fatores ecológicos, 

biológicos e socioeconômicos, sendo que as áreas de maior pobreza registram mais 

casos de indivíduos infectados (Kloos et al. 2008; ABDI 2010; Nascimento & Oliveira 

2013; WHO 2010, 2013, 2016, 2018).  

Sabe-se que o parasito chegou ao Brasil através de navios negreiros nos quais 

escravos infectados eram transportados de áreas endêmicas (Falcão 1959). Contudo, 

indivíduos infectados não são a única causa envolvida na transmissão uma vez que a 

presença de caramujos do gênero Biomphalaria, hospedeiro intermediário, é um fator 

obrigatório para estabelecimento e disseminação do parasito. Logo, a distribuição da 

esquistossomose no Brasil (Figura 6A) coincide nas mesmas áreas de distribuição de 

Biomphalaria glabrata (Figura 6B) (Brasil 2014). 
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Figura 6: A) Distribuição da esquistossomose por município no Brasil. Fonte: Brasil (2014); 

B) Distribuição espacial de Biomphalaria glabrata no Brasil. Fonte: Carvalho et al. (2004). 

 

O caráter patológico depende do estágio de desenvolvimento da doença, muitos 

sintomas clínicos podem ocorrer dificultando até mesmo a distinção de outras doenças. 

Sabe-se que pode ocorrer tanto de forma assintomática quanto sintomática, que 

caracteriza a forma mais grave da doença, podendo levar a morte. O grau de 

agravamento da doença leva em conta inúmeros fatores como faixa etária, 

imunossupressão, linhagem do parasito, carga parasitária, durabilidade da infecção, 

frequência de reinfecções e vitalidade das cercárias e pode ser classificada como aguda 

ou crônica.  

Na fase aguda, também conhecida como síndrome de Katayama, são observados 

sinais clínicos como febre, calafrios, cefaleia, tosse, dores musculares, indisposição, 

ausência de apetite, náuseas e vômitos, com duração de 2 a 10 semanas. Nesta fase a 

infecção pode ser notada devido a existência de dermatite cercariana, a qual é marcada 

por irritação cutânea e rubor localizado na região de penetração das cercárias na pele.  

A fase crônica, por ser altamente debilitante, comprometendo vários órgãos e a 

capacidade cognitiva, pode acarretar em anorexia, diarreia sanguinolenta, anemia, 

nanismo, além do notório aumento do volume do abdômen devido à ascite e 

hepatoesplenomegalia, situações essas que podem causar impactos no desenvolvimento 

social. As manifestações clínicas da esquistossomose crônica são desencadeadas a partir 

da resposta imune do hospedeiro frente aos ovos depositados pelo parasito. Os ovos 

ficam alojados nos capilares dos órgãos, especialmente nos vasos sanguíneos do fígado e 

intestino, e ocasionam reações inflamatórias granulomatosas que pode originar a 
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ulceração da parede intestinal, hiperplasia e formação de pólipos. A infecção ainda mais 

grave pode levar a fibrose periportal do fígado, aumento da hipertensão portal e 

formação de varizes esofágicas e gástricas em casos crônicos (Ministério da Saúde, 

2014). 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para interromper o ciclo de 

transmissão da doença. A OMS possui algumas orientações com ênfase em saneamento 

básico, serviços de educação sanitária, tratamento medicamentoso com Prazinquantel e 

intensivo combate do hospedeiro intermediário, com utilização de moluscicidas 

desenvolvidos a partir de substâncias químicas como a Niclosamida, que atualmente é a 

única opção aprovada pela OMS (WHO 2006). Entretanto, a niclosamida apresenta 

inúmeras limitações, tais como baixa solubilidade, acúmulo em tecidos, elevada 

toxicidade, alto custo, além de afetar espécies de animais e plantas não-alvo que 

compartilham o mesmo microambiente (Dai et al 2014; King & Bertsch 2015), 

indicando a necessidade de desenvolvimento de novos moluscicidas. 

 

1.6.1 Ciclo biológico de Schistosoma mansoni 

 
O ciclo biológico de S. mansoni possui uma fase assexuada, no hospedeiro 

intermediário, e outra sexuada, no hospedeiro definitivo, denominado então, de ciclo 

heteróxeno. Em suma, o hospedeiro definitivo infectado libera nas fezes ovos contendo 

miracídios de S. mansoni. Ao entrarem em contato com a água, em condições ambientais 

favoráveis como temperatura (28 ºC), intensa luminosidade e oxigenação, ocorre a 

eclosão do miracídio. Em sua fase livre nadante, o miracídio busca um hospedeiro e 

penetra em tecidos moles dos caramujos de gênero Biomphalaria. No interior do 

hospedeiro intermediário, fase que dura de três a cinco semanas, o miracídio, após 

perder seus cílios, transforma-se em esporocisto primário que por poliembrionia origina 

esporocistos secundários, os quais migram para as glândulas digestivas e gônadas do 

caramujo, onde irá dar origem a centenas de cercarias por reprodução assexuada. As 

cercárias saem para o meio externo através da formação de vesículas no tegumento do 

molusco. Para completar seu desenvolvimento, as cercárias penetram ativamente devido 

aos seus movimentos juntamente com a atuação das secreções histolíticas das glândulas 

de penetração na pele ou mucosa do hospedeiro definitivo, mais precisamente entre os 

folículos pilosos com auxílio de suas duas ventosas. Dentro do hospedeiro definitivo, as 

larvas denominadas esquistossômulos, migram pelo tecido subcutâneo e, após atingirem 
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o sistema vascular sanguíneo, podem seguir até o coração, pulmões, veias pulmonares, 

sistema porta até atingirem o intestino. Quando presentes no sistema porta intra-

hepático, se alimentam e se desenvolvem. O macho se desenvolve independente da 

fêmea, entretanto a fêmea não atinge maturidade sexual na ausência do macho. Os 

adultos se acasalam no fígado e seguem para seu destino final, vênulas do intestino, 

onde a fêmea realizará oviposição. Via circulação, os ovos podem se prender nos 

tecidos do corpo humano o que resulta em grandes danos provenientes de reações 

inflamatórias. Facilitado pela da necrose tecidual das vênulas do mesentério, além da 

pressão causada pela postura constante de ovos e liberação de enzima provinda do 

miracídio em desenvolvimento, os ovos chegam a luz intestinal onde serão liberados 

juntamente com as fezes do hospedeiro definitivo (LoVerde 2019). 

 
 

 
 

Figura 5: Ciclo biológico do Schistossoma mansoni. O hospedeiro definitivo libera as fezes contaminada com ovos 

no meio ambiente, e em condições favoráveis, os miracídios eclodem de seu interior, que posteriormente os mirácidios 

infectam caramujos do gênero Biomphalaria. No interior do caramujo, os miracídios passam por diferenciações, 

esporocisto primário e esporocisto secundário, esse último produz cercarias que penetram no hospedeiro definitivo e 

se modificam para esquistossômulo, esses migram para o fígado e, após atingirem maturação sexual se transformando 

em vermes adultos, migram para as vênulas do plexo hemorroidário superior e para ramificações das veias 

mesentéricas onde acasalam e as fêmeas iniciam a postura. Fonte: Adaptado de Plila et al. (2017). 

 

 
1.6.2 Métodos de controle da esquistossomose 

 
A OMS vem implementado medidas diversificadas desde o ano de 1950 para 

assegurar o controle da esquistossomose. O tratamento do hospedeiro definitivo é uma 

das ações principiais no combate á doença, bem como as medidas que se concentram no 
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hospedeiro intermediário (moluscos) com o intuído de minimizar a transmissão. 

Entretanto, os métodos frequentemente se modificam considerando os recursos técnicos 

tais como necessidades e recursos monetários de cada país (Sokolow et al. 1981; WHO 

2013). 

Os métodos de controle possuem três classificações, sendo elas: biológicos 

físicos e químicos. O biológico utiliza favoravelmente das relações ecológicas ao 

introduzir organismos que assumem o papel de predadores, competidores, parasitas ou 

patógenos sobre os moluscos, hospedeiros intermediários, uma vez que uma quantidade 

significativa de espécies são concorrentes entre si, seja por alimento, território ou 

reprodução. No entanto, há nesse processo algumas possíveis desvantagens assim como 

a possibilidade de redução ou até mesmo eliminação da biodiversidade nativa e a redução 

da competição entre outros gastrópodes (Brasil 2007; Sokolow et al. 2015; WHO 2017). 

Os métodos de controle físico se referem a manipulação de fatores do meio 

aptos a impedir o crescimento das populações dos moluscos, sendo considerado o único 

meio capaz de interromper a transmissão da esquistossomose quando os métodos 

químicos tinham ação limitada. Os métodos físicos consistem no saneamento hídrico e 

no manejo ambiental para o controle de vetores, eliminação de criadouros, 

principalmente através do aterramento e drenagens. Os projetos de grande porte 

recebem apoio de biólogos e técnicos especializados na conservação do ambiente dando 

a devida importância as alterações ambientais que ocasionam o aparecimento de 

criadouros, já que os métodos físicos causam alterações prejudiciais aos habitats 

(Sokolow et al. 2015, 2016; WHO 2017). 

Por fim, estão os produtos químicos tóxicos, intitulados de moluscicidas, que são 

usados com objetivo de matar os moluscos. Variados tipos de produtos com função 

moluscicida foram testados, entretanto, apenas a niclosamida permanece disponível e é 

aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Ela é caracterizada 

por ser usada exclusivamente em campanhas de saúde pública e principalmente, sob a 

responsabilidade do Ministério da Saúde. O produto age em diversos tipos de caramujos, 

além de ovos, cestódeos e cercarias. Interfere na respiração e no metabolismo dos 

carboidratos e por conseguinte, nos processos de oxidação. Todavia, a niclosamida gera 

algumas desvantagens que decorre das estratégias de defesa dos moluscos, bem como 

retrair-se na concha reduzindo a superfície de contato, enterrar-se no substrato ou evitar 

exposição ao moluscicida ao se afastar das áreas de maior concentração. Além disso,  

possui alto preço, baixa solubilidade, além do dano ambiental que pode causar certo 
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impacto (Andrews et al. 1983; Brasil 2014; King et al. 2015; WHO 2017). 

 

1.7  O caramujo Biomphalaria spp. 

 
Dez espécies e uma subespécie do gênero Biomphalaria que se encontram no 

filo Mollusca, classe Gastropoda, subclasse Heterobranchia e família Planorbidae, são 

encontradas no Brasil. Todavia, apenas três podem ser infectadas por S. mansoni, sendo 

elas: Biomphalaria glabrata (Say, 1818), Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) e 

Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) (MolluscaBase 2018). Contudo, os caramujos 

da espécie B. glabrata são considerados os hospedeiros principais, por apresentar 

abrangente distribuição geográfica, flexibilização a diferentes condições ambientais 

(Carvalho et al. 2004). 

O caramujo B. glabrata é um molusco de água doce, que habitam canais de 

irrigação ou corpos d’água parados ou com baixa correnteza e de pequena profundidade 

sobre temperatura de 20 a 26 °C e pH de 7 a 8, bem como margem de rios, lagos, 

lagoas, açudes, pântanos, bueiros e brejos. Possuem ampla distribuição geográfica, por 

terem facilidade de adaptação a diversas condições ambientais, biológicas, químicas e 

físicas de onde habitam. Esses gastrópodes consomem preferencialmente alimentos de 

origem vegetal, mas podem ser filtradores de plâncton, predadores e até carnívoros em 

alguns casos de acordo com a disponibilidade do ambiente (Guimarães et al. 2009; 

Monteiro 2017). 

O caramujo B. glabrata possui uma concha discoidal enrolada em espiral plana 

de até 40 mm, a qual apresenta um aprofundamento do giro central de ambos os lados, 

com coloração castanha escuro, que pode variar dependendo de condições ambientais e 

linhagem genética (Figura 7A). Em sua camada mais interna estão presentes cristais de 

carbonato e a externa é composta de material orgânico proteico, combinado a quinonas, 

basicamente a concha possui a função de proteção para as partes moles, divididas em: 

massa visceral e massa cefalopediosa. Na parte superior da massa cefalopediosa se 

encontram os tentáculos, olhos e mufla, na inferior estão localizados os pés que é 

responsável pela aderência do caramujo ao substrato e sua locomoção. Sob essa 

estrutura acontece o dobramento da epiderme, responsável pela secreção de carbonato 

de cálcio, nutriente essencial para formação da concha (Bezerra 2005; Paraense et al. 

2008). 

O sistema circulatório dos caramujos é classificado como semiaberto, o qual é 
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composto por um coração que por sua vez possui duas cavidades, aurícula e ventrículo. 

A hemolinfa, líquido que circula no corpo do caramujo, é composto por células do 

sistema imune (hemócitos) e plasma (abundante em água, cloreto de sódio, bicarbonatos 

e hemoglobina) (Negrão-Corrêa et al. 2008; Pila et al. 2017). 

O sistema digestivo dos caramujos se inicia pela boca, que possui 

espessamentos cuticulares nomeados de mandíbula e rádula, e tem continuidade com o 

esôfago, estômago, intestino que se estende do estomago até o reto e ânus (Figura 7B). 

Como consequência da ação de enzimas advindas do esôfago e do ceco digestivo, a 

digestão extracelular se inicia no estômago e encerra no reto, com a produção e 

armazenamento das fezes (Perez et al. 2004). 

 

 

 

 
Figura 7: A) Caramujo adulto de Biomphalaria glabrata proveniente do Setor de malacologia do Biotério do Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG). ch: concha; gi: giro interno 

ou apical; pe: pé; te: tentáculo. Fonte: Autora; B) Esquema geral da morfologia interna do caramujo do gênero 

Biomphalaria; Massa cefalopodal (ms), cavidade pulmonar (cp), mufla (mf), tentáculo (te), colo (c), abertura genital 

masculina (om), colar ou borda do manto (cm), pseudobrânquia (ps), pneumóstoma (pn), abertura anal (an), músculo 

columelar (mc), crista lateral (cl), crista retal (ct), veia renal (vr), veia pulmonar (vp), tubo renal (tr), reto (rt), 

glândula de albúmen (ga), intestino anterior (ia), intestino médio (im), intestino posterior (ip), estômago (et), glândula 

digestiva (gd), pé (p), ovoteste (ot) Fonte: Paraense et al. (1975). 

 

A maturidade sexual do caramujo é atingida 35 a 50 dias após a eclosão, a qual 

ocorre em aproximadamente de 6 a 9 dias após a fertilização. São animais hermafroditas, 

e seu sistema genital é constituído pelo ovoteste que produz tanto gametas masculinos 

quanto gametas femininos, capazes de realizar autofecundação. Entretanto, preferem a 

reprodução cruzada. Os gametas formados são direcionados para vesículas seminais, 

pelo ovispermiduto, e em seguida para a glândula do álbumem com a funcionalidade de 

envolver os ovos gerados. A massa ovígera desses animais apresenta uma substância 

gelatinosa e glicoprotéica que confere proteção para os embriãos, além de ser fonte de 
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nutrientes já que são ricas em proteínas, glicoproteínas, galactogênio e lipídeos (Figura 8) 

(Paraense 2008). 

 

Figura 8: Massa ovígera do caramujo Biomphalaria glabrata. me: membrana externa; ov: ovo; em: embrião no 

estágio de blástula; sc: substância coloidal; sp: substância perivitelínica. Fonte: a autora. 

 

 

Dentro do ovo, ocorrem sucessivas clivagens espirais durante o 

desenvolvimento embrionário do caramujo (Figura 9). O primeiro estágio do 

desenvolvimento é denominado blástula, sendo caracterizado principalmente por 

verificar- se apenas mitoses sem aumento de massa celular, isso acontece cerca de 10 a 23 

horas após a primeira clivagem. Segue o estágio de gastrulação que ocorre cerca de 24 a 

39 horas após a primeira clivagem, em que é notado o aumento de massa celular e 

se caracteriza principalmente pela movimentação, razão pela qual se inicia a alteração 

da forma do embrião. Nessa fase também ocorre o desenvolvimento do blastósporo que 

futuramente dará origem a boca, e a formação de glândula da concha. No próximo 

estágio, denominado trocófora, ocorre a primeira fase larval do caramujo que 

inicialmente é de movimentação muito lenta, mas que posteriormente se torna mais 

rápida. Acontece a formação do prototroco, estrutura responsável por dividir o corpo em 

duas partes: pré-trocal e pós-trocal, na primeira encontra-se a futura região cefálica e na 

pós-trocal a boca e a glândula da concha. Ainda dentro do ovo, ocorrem os estádios de 

véliger (120 horas) e hippo (144 horas). Em véliger temos a futura região do olho e 

tentáculo, presença do pé já bem desenvolvido, bem como a presença parcial da concha. 



38  

Figura 9: Desenvolvimento embrionário (A – E) e recém eclodido (F) do caramujo Biomphalaria glabrata. A:  

Blástula; B: Gástrula; C- Trocófora; D- Véliger; E- Hippo-estádio; F- Recém-eclodido. Fonte: a autora. 

Em hippo estágio o embrião já se encontra completamente desenvolvido (Kawano 1983, 

1992, 2008). 

 

 

 

O conhecimento detalhado do desenvolvimento embrionário dos caramujos 

abre espaços para novas metodologias, como por exemplo o Teste de Embriotoxicidade 

com Caramujos. O teste tem sido especialmente aplicado para o estudo de toxicidade e 

ecotoxicidade de diversos agentes químicos, como por exemplo poluentes, produtos 

químicos, fármacos, NMs entre outros. Entretanto, a pesquisa com NMs principalmente 

relacionado aos NMs inorgânicos tem recebido destaque, especialmente relacionado a 

toxicidade de NPs em caramujos de variadas espécies, entre ela hospedeiros 

intermediários de impotância médico-veterinário (Ali et al 2014; Gonçalves et al. 2017; 

Moustafa et al. 2018). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

A esquistossomose tem demonstrado índices preocupantes que ainda indicam 

sua grande prevalência como uma infecção parasitária e de caráter endêmico. É 

considerada uma questão de saúde pública mundial devido ao seu fator crônico 

altamente debilitante. O tratamento se dá com certa limitação, visto que procedimentos 

profiláticos podem controlar a doença, entretanto medidas como o tratamento dos 

infectados, quimioterapia preventiva, controle do hospedeiro intermediário, amparo 

educacional em saúde, fornecimento de agua potável e o saneamento básico não se 

manifestam da forma e eficácia esperada, ou ao menos simultaneamente o que 

inviabiliza o processo de controle da esquistossomose (Brasil 2016). 

De todas as profilaxias existentes, uma das possibilidades é o controle do 

hospedeiro intermediário. No presente momento, a OMS recomenda apenas um 

moluscicida, a niclosamida comercialmente denominada Bayluscide®. Todavia, ela 

provoca danos diversos ao meio ambiente, apresenta elevada toxicidade para espécie de 

animais e plantas não-alvo, se acumula nos órgãos de outros animais aquáticos, 

apresenta baixa solubilidade em água e alto custo, fato que torna seu uso em países 

subdesenvolvidos inviável (Dai et al. 2014; King & Bertsch 2015). Além disso, já se 

pode encontrar caramujos resistentes a niclosamida (Dai et al. 2015; Buddenborg et al. 

2018). 

Nas últimas décadas vem sendo sugerido que o meio mais inovador nesse 

cenário é o uso de nanotecnologia, por possibilitar ampla mudança nos sistemas de 

entregas de fármacos que já estão sendo usados. Sendo assim, é cogente a melhoria das 

condições de vida, educação sanitária, medidas de saneamento e sobretudo métodos e 

pesquisas que apresentam alternativas terapêuticas para auxiliar no combate ao 

hospedeiro intermediário (Ali et al. 2014; Gonçalves et al. 2017; WHO 2017; Moustafa 

et al. 2018). 

Diante desse cenário, a busca por novos compostos químicos que atuem como 

moluscicida precisa avançar. No o presente trabalho, as Ag NPs foram escolhidas como 

objeto de estudo por serem bem descritas a respeito de sua atuação antimicrobiana, sua 

toxicidade em caramujos de outras espécies (Luoma et al. 2016; Gonçalves et al. 2017), 

além de serem altamente solúvel em água, o que é um fator importante para o ambiente 

em que o caramujo se encontra. Com o intuito de identificar opções de novos 

moluscicidas, até onde sabemos este é o primeiro estudo que avalia a toxicidade em 
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embriões e caramujos recém eclodidos da espécie B. glabrata após exposição às Ag 

NPs funcionalizadas com PVP. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o potencial moluscicida das nanospartículas de prata funcionalizadas 

com polivinilpirrolidona para diferentes estágios do desenvolvimento inicial do 

caramujo Biomphalaria glabrata. 

 
3.2 Objetivos específicos 

• Sintetizar e caracterizar as Ag NPs funcionalizadas com PVP quantos à sua 

morfologia, diâmetro individual, diâmetro hidrodinâmico e carga superficial 

(potencial zeta); 

• Avaliar o comportamento das Ag NPs no ambiente aquático através da análise da 

cinética de agregação e alterações do potencial zeta; 

• Analisar se as Ag NPs e aos íons de prata reduzem a taxa de eclosão e sobrevivência 

dos embriões do caramujo; 

• Analisar se a exposição as Ag NPs e aos íons de prata induzem alterações 

morfológicas nos embriões do caramujo B. glabrata; 

• Comparar a toxicidade das Ag NPs com a sua contrapartida dissolvida (AgNO3) ao 

longo do desenvolvimento inicial do caramujo B. glabrata. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Síntese das nanopartículas de prata 
 

As Ag NPs funcionalizados com polivinilpirrolidona (PVP) foram sintetizados 

de acordo com procedimentos descritos por (Creighton et al. 1979) modificado por 

(Mirzaei et al. 2017), no Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás (Figura 

11). As Ag NPs revestidas com PVP foram obtidas por redução de nitrato de prata 

(AgNO3) em solução aquosa de PVP a começar por duas soluções. Para primeira 

solução utilizou-se 06 × 10-1 mM de borohidreto de sódio (NaBH4) e 5,09 × 10-1 mM de 

PVP40 (Mm = 40,000; Sigma-Aldrich) diluídos em 60 ml de água destilada refrigerada 

e para segunda solução 7,85 × 10-3 mM de AgNO3 diluído em 150 mL de água destilada 

refrigerada. As soluções obtidas foram misturadas com auxílio do agitador magnético 

durante 20 minutos, formando uma dispersão coloidal de coloração verde escuro intenso. 

Logo após, a dispersão foi aquecida a 160 ºC por 40 minutos. Em seguida, a dispersão 

coloidal foi centrifugada três vezes (3000 rpm, 5 min, 25 ºC) para extração de grandes 

agregados. Para que fosse removido o excedente de reagente da suspensão, foi realizado 

lavagens do sobrenadante utilizando o método de ultrafiltração empregando uma 

membrana de celulose (Ultracel®). Todo processo de lavagem foi verificado pela 

condutividade da água descartada derivada da filtração, dessa forma a amostra é lavada 

até que a condutividade seja semelhante ao da água destilada (condutividade = 1,05 S / 

cm). A concentração total de prata na suspensão de estoque de Ag NP foi medida por 

espectrofotometria de absorção atômica usando um espectrofotômetro PerkinElmer 

AAnalyst 200. 
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Figura 10: Esquema geral da síntese química das Ag NPs funcionalizadas com polivinilpirrolidona. PVP: 

polivinilpirrolidona. 

 

 

4.2 Caracterização das nanopartículas de prata 

 

A morfologia e o diâmetro individual das Ag NPs foram caracterizados no 

Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) por Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) usando o 

microscópio JEOL (JEM-2100). A amostra foi preparada através da secagem de uma 

gota de cobre da solução de estoque revestida com uma camada de carbono à 

temperatura ambiente. O diâmetro do núcleo das Ag NPs (n = 200 partículas) foi 

quantificado utilizando o software de análise de imagem Scandium da Olympus Soft 

Imaging Solutions GmbH e ImageJ (National Institute of Health, EUA). 

O diâmetro hidrodinâmico (dh), o potencial zeta e o índice de polidispersão 

(PDI) de Ag NPs foram determinados em meio aquoso por DLS usando um Malvern 

ZetaSizer, modelo Nano-ZS90. Para estas análises, Ag NPs (1560 μg L-1) foram 

suspensas em água ultrapura e água reconstituída (meio de exposição - ISO, 1986) em 

pH 7 e sonicadas por 30 min, conforme recomendado por Qualhato et al. 2018. 

Utilizou-se um laser de He-Ne (comprimento de onda de 619 nm) como fonte de luz e a 

intensidade da luz dispersa foi medida a 25º. O dh foi determinado utilizando cubetas 

de poliestireno descartáveis de 12 mm quadrados (DTS0012, Malvern, Inc.), enquanto o 

potencial zeta foi analisado utilizando uma célula capilar de policarbonato descartável 
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(DTS1061, Malvern Inc.). 

O espectro de absorção óptica de Ag NPs foi determinado por espectroscopia 

ultravioleta-visível (UV-Vis). A dispersão de Ag NPs foi diluída em água destilada 

(1560 µg L-1) e analisada no aparelho Perkin Elmer Lambda 1050, utilizando as células de 

quartzo (via óptica de 1 mm). O espectro de absorção foi obtido dentro de um intervalo 

de 200 a 1000 nm, com um aumento de 1 nm. 

 

4.3 Animais 
 

Caramujos adultos B. glabrata foram obtidos e mantidos no Setor de 

Malacologia do Biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) em aquários de 40 L contendo água declorinada 

sob temperatura (26 ± 1 °C), pH (7,0 ± 1), fotoperíodo (12:12 h claro:escuro) 

monitorados, e alimentados ad libitum com folhas de alface, tal como proposto pelo 

guia da OECD nº 243 (OECD, 2016). 

 

 

4.4 Teste de embriotoxicidade com caramujos (SET) 

 

4.4.1 Manutenção dos caramujos adultos em condições de biotério 

 
Uma população de caramujos com idade de 3 – 24 meses é usado para 

produção de massas ovígeras. Os animais devem estar saudáveis e não devem ser 

tratados com nenhum tipo de substância química durante a produção da desova. Os 

animais são mantidos em aquários com uma quantidade que forneça espaço suficiente 

para os caramujos locomoverem (ou seja, ≥ 2 L por caramujo). Água declorinada 

padronizada conforme especificado (ISO 1996) com saturação de oxigênio ≥ 60% é 

usada para manter e criar. A temperatura é mantida a 26 ± 1 ° C e os caramujos são 

mantidos sob um ciclo de luz artificial escuro / claro constante de 12/12 h. As condições 

do fluxo de água constante permanente garantem que amônia, nitrito e nitrato sejam 

mantidos abaixo dos limites de detecção. Os caramujos devem ser alimentados ad 

libitum com folhas de alface fresca, e ocasionalmente suplementadas com ração. A 

alimentação excessiva deve ser evitada para garantir a qualidade ideal da água e os 

alimentos e fezes restantes devem ser removidos diariamente (OECD 2016). 
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4.4.2 Produção de massa ovígera 

 
Em condições de desova, placas de isopor devem mantida nos aquários para 

que os caramujos possam ovipor em alguma superfície. No dia anterior ao teste, os 

embriões a serem expostos ao composto avaliado, devem estar no estágio de blástula. 

Recomenda-se que seja feita a retirada das desovas da caixa dos caramujos adultos de 

diâmetro de 8-12 mm no dia anterior, para que as desovas utilizadas no bioensaio sejam 

todas de até 12-14 horas de desenvolvimento embrionário. Como os caramujos 

reprodutores podem ocasionalmente falhar em desovar em condições climáticas mais 

frias, o uso paralelo de termóstatos nos aquários é fortemente recomendado para 

estimular a reprodução. O acasalamento, a desova e a fertilização ocorrem dentro de 12 

horas. Após as desovas, as placas podem ser removidas e os ovos são transferidos para 

avaliação no microscópio. Após a determinação do número total de massa ovigeras, os 

embriões viáveis podem ser facilmente identificados por sua transparência e morfologia. 

Se a proporção de ovos inviáveis (Figura 10) passar de 30 % recomenda-se que escolha 

outra massa ovígera (OECD 2016; Melo et al. 2019). 

 

 

Figura 11: Massa ovígera com embriões inviáveis do caramujo Biomphalaria glabrata. A) Embrião morto; B) Ovo 

com albumém ausente; C) Ovo com albumem rompido; D) Ovo não fertilizado. Fonte: a autora. 
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4.4.3 Início do teste de embriotoxicidade de caramujos (SET) 

 

Os testes de embriotoxicidade com os caramujos seguiram o protocolo descrito 

por Ducrot & Charles (2015) e Melo et al. (2019) (Figura 12). Para tal, foram utilizadas 

microplacas de cultivo de células com 12 poços (5 mL/poço), sob sistema estático sem 

renovação da água, no qual massas ovígeras de B. glabrata contendo embriões no 

estágio de blástula (12-14 h) foram expostas a diferentes concentrações (12,1, 24,3, 

48,7, 97,5 e 195 g L-1) de Ag NPs funcionalizadas com PVP e sua contrapartida 

dissolvida (AgNO3), juntamente com um controle negativo (água reconstituída) e um 

controle positivo (niclosamida – Baylucida® a 0.07 mg L-1) durante 144 h de exposição. 

Os experimentos foram realizados em triplicata e conduzidos em estufa incubadora 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) para monitoramento de temperatura (27 ± 1 

°C) e fotoperíodo (12:12 h claro:escuro). Assim sendo, foi determinado diariamente 

durante todo o período de exposição (24, 48, 72, 96, 120 e 144 h) a frequência de 

embriões viáveis, inviáveis, alteração morfológica e número de eclodidos durante os 

estágios do desenvolvimento embrionário do caramujo (blástula, gástrula, trocófora, 

véliger e hippo-estágio), juntamente com a taxa de eclosão após 144 h. 

 

 

 

 
 

Figura 12: Esquema do teste de embriotoxicidade com caramujo Biomphalaria glabrata e seus respectivos 

biomarcadores analisados. 
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As substâncias químicas devem ser testados em pelo menos 5 concentrações 

preparadas como diluiões com água de diluição padrão. O uso de dispersantes 

dissolventes (agentes solubilizantes) deve ser evitado, mas em alguns casos pode ser 

necessário para produzir uma solução adequadamente concentrada. Alguns solventes 

podem ser utilizados, entretanto deve ter a mesma concentração em todo teste e um 

controle do solvente deve ser adicionado no teste. A água de diluição na ausência do 

produto químico é usada como controle negativo. Como controle positivo, a 

niclosamida a 0,07 e 0,126 mg L-1 deve induzir mortalidade embrionária em 50% e 90%, 

respectivamente. Cada produto químico é testado em pelo menos três repetições 

independentes com nove massas ovígeras por réplica (OECD 2016; Melo et al. 2019). 

Os principais pontos para avaliação da toxicidade são: malformação da concha, 

coloração do embrião diferente dos demais embriões, tamanho reduzido, atraso no 

desenvolvimento embrionário após 144 horas, alterações morfológicas (embriões 

hidrópicos, polioftalmia), não detecção do batimento cardíaco (Melo et al. 2019). 

 

4.5 Teste de toxicidade com recém-eclodidos 

 
De modo similar ao teste de embriotoxicidade, 10 caramujos recém-eclodidos 

(Figura 13) foram expostos a diferentes concentrações de Ag NPs funcionalizadas com 

PVP (97,5, 195, 390, 780 e 1560 g L-1) e sua contrapartida dissolvida (AgNO3) 

durante 96 h de exposição, juntamente com um controle negativo (água reconstituída) e 

um controle positivo (niclosamida – Baylucida® a 0.07 mg L-1), tal como descrito por 

Oliveira-filho et al. 2010. A exposição foi conduzida em microplacas de cultivo de 

células de 12 poços (5 mL/poço) sob sistema estático sem renovação de água, realizada 

em triplicata. Durante o período de exposição, os caramujos recém-eclodidos foram 

analisados diariamente quanto à mortalidade, observando falta de batimentos cardíacos. 

A temperatura e fotoperíodo foram controlados, tal como descrito para o teste de 

embriotoxicidade. 
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Figura 13: Esquema do teste de toxicidade aguda com caramujos Biomphalaria glabrata recém-eclodidos.
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Abstract 

 

Silver nanoparticles (Ag NPs) have been applied in several commercial 

products due to their bactericidal and antifungal activity, while their molluscicidal 

activity, mode of action and toxicity to early stages of snail development remain 

unclear. In this study, the comparative toxicity of polyvinylpyrrolidone (PVP)-

functionalized Ag NPs and their dissolved counterpart (Ag ions) was analyzed during 

the early developmental stages of the freshwater snail Biomphalaria glabrata, 

intermediate host of Schistosoma mansoni. Ag NPs were synthesized and characterized, 

and the snail embryotoxicity test was analyzed during the 144 h of exposure to both Ag 

forms (12.1 – 1560 µg L-1) in terms of mortality rate, hatching rate, developmental stages 

and morphological alterations, while the acute toxicity test with newly-hatching snails of 

both Ag forms (97.5 – 1560 µg L-1) was performed during 96 h, and the mortality rate 

and behavioral impairments were recorded. Results showed that both Ag forms induced 

mortality, hatching delay and morphological alteration (hydropic abnormalities) in snail 

embryos according to concentration and exposure time. Ag NPs showed low 

embryotoxic effects and similar toxicity for newly-hatching snails when compared to 

their dissolved counterparts, indicating that the nanotoxicity was dependent of snail 

developmental stages. The knowledge about the Ag NP toxicity to different early 

development stages of B. glabrata contributes to its potential use as molluscicide and 

control of neglected tropical diseases schistosomiasis. 

Keywords: Embryotoxicity; Molluscicide; Nanomaterials; Nanotoxicity; 

Schistosomiasis; 
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6. Introduction 

 

Metal nanoparticles (NPs) in the range of 1 - 100 nm present different physical, 

chemical, and optical properties as compared with non-nanoscale particles of the same 

composition. Nanomateriais have a high surface area to volume ratio and unique 

physical and chemical activity, which make them especially valuable for commercial 

applications (Khan et al., 2017). Among the engineered NPs, silver nanoparticles (Ag 

NPs) were increasingly produced and applied in several consumer products due to their 

antifungal and antibacterial properties, which are considered as a new generation of 

antimicrobials (Rai et al., 2009; Linlin et al., 2017). Furthermore, there is an increasing 

use of Ag NPs in medical applications (e.g. nanogels, coatings for medical devices, 

dressings, etc.), personal care products (e.g. deodorants and toothpastes) and appliances 

(e.g. refrigerator and washing machines (Calderón-Jiménez et al., 2017), as well as 

control of vectors and intermediate hosts (Govindarajan et al., 2017), such as freshwater 

snails (Gonçalves et al., 2017; Bao et al., 2018; Moustafa et al., 2018). 

The molluscicidal activity of Ag NPs has been reported for different snail 

intermediate hosts, such as the freshwater pulmonated snail Racesina luteola (Lymnaea 

luteola) exposed to Ag NPs (32.40 nm; LC50 = 48.10 µg L-1) (Ali et al., 2014). The 

freshwater snail Physella acuta (Physa acuta) exposed to Ag NPs (LC50 = 116 µg L-1) 

(Gonçalves et al., 2017) and to Ag NPs (24 to 190 nm; LC50 = 2.18 µg L-1) (Bernot and 

Brandenburg, 2013), as well as the Lymnaea stagnalis exposed to polyvinylpyrrolidone 

(PVP)-functionalized Ag NPs (24 nm) (Oliver et al., 2014). The Ag NP toxicity to snails 

is dependent on the species and the development stage. For example, the Physella acuta 

(Physa acuta) exposure to Ag NPs compromised the shell development, wherein the 

juveniles were more sensitive than adults (Gonçalves et al., 2017). 

The uptake and bioaccumulation of Ag NPs in adult snails have been describe 

in Lymnaea stagnalis after dietary exposure to Ag NPs contamined benthic diatom 

Nitzschia palea (Oliver et al., 2014; Valsami-Jones, 2015), as well as in Bellamya 

aeruginosa after waterborne exposure (Bao et al., 2018), indicating that both exposure 

type induced the Ag NP bioaccumulation in snails tissues. However, the mechanism of 

action (MoA) and toxicity of Ag NPs on adult snails are still not fully understood and 

depend on their environmental transformation, fate, bioavailability, surface 

modification, morphology and exposure design (Akter et al., 2018). While some studies 
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showed toxic effects of Ag NPs related to oxidative dissolution, following by release 

and toxicity of Ag ions (Zhang et al., 2018), others indicated that there is different 

transport mechanism of Ag+ and Ag NPs and that the nanotoxicity is strongly related to 

their uptake mechanisms and nano-specific effects ( Khan et al., 2015; Calderón-

Jiménez et al., 2017; Akter et al., 2018). 

The oxidative stress (changes in antioxidant enzymes), oxidative damage (lipid 

peroxidation - LPO) and genotoxicity (DNA damage) were reported in the digestive 

gland of the L. luteola after exposure to Ag NPs for 96 h (Ali et al., 2013). Similarly, the 

exposure of L. luteola to Ag NPs (32.4 ± 2.6 nm; 1 – 100 µg L-1) for 96 h induced 

oxidative stress, DNA damage and apoptosis in hemocytes (Ali, 2014), indicating that 

theses NPs can lead to changes in immune response, such as reported to several metal-

based NPs in mollusc species (Rocha et al., 2014, 2015). Similarly, the genotoxicity 

mediated by oxidative stress was also reported in L. stagnalis after exposure to PVP- 

and polyethylene-glycol (PEG)- functionalized Ag NPs (10.3 and 12.8 nm, respectively) 

at 0.25 to 10 mg L-1 during 24 h (Luoma et al., 2016). In addition, the land snail 

Eobania vermiculata exposed to Ag NPs (21 nm; 30 ppm) showed ultrastructural and 

histopathological alterations in the digestive gland and kidney, such as large vacuole, 

presence of granules, cells are irregularly arranged and cell death (Ali et al., 2015). 

However, the toxicity of Ag NPs to early developmental stages (i.e., embryos and newly-

hatched snails) and their impact on animal behavior remain unclear. 

In this context, this study aimed to assess the comparative toxicity of the PVP- 

functionalized Ag NPs and their dissolved counterpart (Ag ions) to the early 

developmental stage of the freshwater snail Biomphalaria glabrata (Gastropoda, 

Planorbidae). The snail B. glabrata was chosen as a model system because this species 

acts as host-intermediate in the Schistosoma mansoni cycle (Sokolow et al., 1981) and is 

considered an excellent biomonitor to assess the toxicity of emerging contaminants 

(Lima et al., 2019). The PVP- functionalized NPs were synthesized and characterized 

by multiple techniques, and the several biomarkers measured the toxicity of both Ag 

forms during the snail life cycle, such as mortality and hatching rates, changes in the 

developmental stages, as well as mortality and behavioral impairments in newly-hatched 

snails. Thus, this study hypothesized that Ag NPs are potential molluscicide for B. 

glabrata control. To the best of our knowledge, this is the first study on molluscicide 

activity of PVP-functionalized Ag NPs against embryos and new-hatching snails of the 
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freshwater snail B. glabrata. 

 

7. Materials and methods 

 

7.1 Ag NP synthesis 

 

The PVP-functionalized Ag NPs were synthesized according to the procedures 

described by Creighton et al. (1979) and modified by Mirzaei et al. (2017). NPs were 

obtained by reducing silver ions in aqueous solution, in PVP presence. Briefly, 60 mL of 

a cold solution containing sodium borohydride (NaBH4) and PVP40 (Mw = 40.0; Sigma 

Aldrich; Lot: BCBG8092V) at 1.06 × 10-1 mol L-1 and 5.09 × 10-4 mol L-1, respectively, 

was added to 150 mL of a 7.85 × 10-6 mol L-1 silver nitrate (AgNO3) cold solution. The 

mixture was carried out under mechanical stirring for 20 min, yielding a colloidal 

dispersion of intense dark green coloration. This dispersion was heated at 160 °C for 40 

min under ambient pressure. The suspension was then centrifuged three times (3000 

rpm, 5 min, 25 ºC), and the supernatant suspension was collected for further 

purification. The purification was performed by washing with distilled water in an 

ultrafiltration cell using a cellulose membrane (Ultracel 30 KDa membrane of 47 mm in 

diameter). The washing step was stopped when the conductivity of the water collected 

from the ultrafiltration cell became constant (conductivity = 1.05 S cm-1; pH = 7.0). 

The total silver concentration in the Ag NP stock suspension was measured by atomic 

absorption spectrophotometry using a Spectrophotometer PerkinElmer AAnalyst 200. 

 

7.2 Ag NP characterization 

 

The morphology and individual diameter of Ag NPs were characterized by 

Transmission Electron Microscopy (TEM), using the JEOL (JEM-2100) microscope. 

The diameters of 200 nanoparticles were measured using the image analysis software 

Scandium da Olympus Soft Imaging Solutions GmbH and ImageJ (National Institute of 

Health, EUA). The average particle diameter (DTEM) and standard diameter deviation 

(σ) were obtained from the fitting of the data using the log-normal distribution function. 

The hydrodynamic diameter (dh), the zeta potential and the polydispersity index (PdI) of 

Ag NPs into the suspension were determined by DLS using a Malvern ZetaSizer, model 
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Nano-ZS90. For these analyses, Ag NPs (1560 g L-1) were suspended in ultrapure 

water and reconstituted water (exposure medium – ISO, 1986) at pH 7.0 and sonicated 

for 30 min, as recommended by Qualhato et al. (2017). A He-Ne laser (619 nm 

wavelength) was used as a light source, and the intensity of scattered light was 

measured at 25 ºC. The dh was determined using a 12 mm square disposable polystyrene 

cells (DTS0012, Malvern, Inc.), while the zeta potential was analyzed using a disposable 

polycarbonate capillary cell (DTS1061, Malvern Inc.). 

The optical absorption spectrum of Ag NPs was determined by ultraviolet-

visible spectroscopy (UV-Vis). The Ag NPs dispersion was diluted in distilled water 

(1560 g L-1) and analyzed in Perkin Elmer apparatus Lambda 1050, using the quartz 

cells (1 mm optical path). The absorption spectrum was obtained within an interval of 

200 to 1000 nm. 

 

7.3 Snails 

 

Adult snails B. glabrata (shell diameter: 10 ± 2 mm; total weight: 0.40 ± 0.10 g) 

were obtained in the Institute of Tropical Pathology and Public Health from Federal 

University of Goiás (Goiânia, Goiás, Brazil) and maintained in tanks filled with 20 L of 

dechlorinated water (2 snail L-1) under controlled conditions of temperature (26 ± 1 °C 

ºC), pH (7.0 ± 1) and photoperiod (12h:12h light/ dark cycle). Snails were fed ad 

libitum three times per week with lettuce leaves. All procedures for maintenance and 

reproduction of snails were conducted in accordance with the Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) guideline nº 243 (OECD, 2016). 

 

7.4 Snail embryotoxicity test (SET) 

 

The snail embryotoxicity test (SET) was carried out according to Ducrot et al. 

(2014) and Melo et al. (2019). In brief, after the fertilization (blastula stage with 12 - 14 

h), snail egg-clutches with 20 ± 5 viable embryos were collected in the breeding tanks 

and transferred to 12-wells microplates (Kasvi) (5 mL per well; 1 egg-clutches per well) 

and exposed to Ag NPs (12.1, 24.3, 48.7, 97.5, 195, 390, 780, 1560 g L-1) and to the 

same concentrations of their dissolved counterpart (AgNO3). Two additional groups 

were used, the negative control (reconstituted water - ISO 1996) and positive control 
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(niclosamide – Baylucida® at 70 μg L−1) (Oliveira-Filho et al., 2010), during 144 h. 

Experiments were conducted in a triplicate design, static condition and controlled 

temperature (27 ± 1 °C), humidity (70 ± 5 %) and photoperiod (12h:12h light/dark 

cycle) using the BOD incubator (Solabcientifica®). 

During the exposure period, the SET was analyzed daily (24, 48, 72, 96, 120 and 

144 h) using a microscope (Leica DM750) associated with the Leica model ICC50 HD 

camera and the LAS EZ software, and the following parameters were measured: 

mortality rate, hatching rate, embryo development stage (morula, trochophore, veliger, 

hippo stage and newly-hatching snails) (Rapado et al., 2013; Melo et al., 2019) (Fig. 1) 

and morphological alteration frequency (Oliveira-Filho et al., 2010). 

 

Figure 1. The early developmental stage of Biomphalaria glabrata. Blastulae (A), gastrulae (B), trochophore (C), 

veliger (D), hippo-stage (E), and newly-hatching snails (F). Bar scale = 500 µm. 

 

 

Embryos with no rotational movements, no foot movements or a heartbeat, and 

disaggregated embryos were considered as dead (Oliveira-Filho et al., 2010). The 

mortality rate (%) was calculated using the equation 1 (OECD, 2016): 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 (%) =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑦𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑚𝑏𝑦𝑜𝑠
× 100    (Equation 1) 
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The hatching rate (%) was determined using the equation 2 (Melo et al., 2019): 

 

𝐻𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒 (%) =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 ℎ𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑦𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑦𝑜𝑠 
× 100    (Equation 2) 

 

For validation of tests, results were considered valid if the hatching success of 

the unexposed egg-clutches per replicate was ≥ 90 %, such as recommended by OECD 

guideline nº 243 (OECD, 2016). 

 

7.5 Acute toxicity to newly-hatched snails 

 

Newly-hatched snails (144 - 150 hours post-fertilization) were placed in 12-

well microplates (Kasvi®) (5 snail per well; 5 mL per well) and exposed to Ag NPs and 

Ag ions at the same concentrations (97.5, 195, 390, 780 and 1560 g L-1) during 96 h of 

exposure, jointly with a negative control group kept in reconstituted water (ISO, 1996) 

and a positive control (niclosamide – Baylucida® at 70 μg L−1). The exposure was 

conducted in a triplicate design (3 plates with 10 animals per replica, a total of 30 snails 

per experimental condition) under the static condition at 27 ± 1 ºC and 12:12 h 

light/dark cycles. Snails were not fed during the exposure period to avoid the interaction 

between the Ag NPs and food (Valsami-Jones, 2015). 

The mortality frequency (%) was daily recorded using a stereomicroscope (Leica 

model EZ4) and the dead snails (snails with immobility, visceral mass exposure, 

hemolymph release and lack of heartbeats) were daily removed from microplates 

according to Melo et al. (2019). The mortality rate (%) was calculated according the 

equation 1 (Melo et al., 2019). After 96 h of exposure, the animal behavior was 

analyzed in terms of immobility, discoloration of shells, exposure of visceral mass, the 

release of hemolymph and lack of heartbeats (Miyasato et al., 2012; Tallarico et al., 

2014). 

 

7.6 Statistical analysis 

 

The statistical analysis was carried out using the R Studio software (v 1.2.1335). 

Results were compared by Kruskall-Wallis test, since the data did not present normal 

distribution (Shapiro-Wilk). A posteriori tests were done using the Dunn test for 
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multiple comparisons (α = 0.05). The mean lethal concentration (LC50) and its lower 

and upper confidence limits were calculated by the Probit method. Pearson’s correlation 

and linear regression analysis were applied to determine the relationship between 

biomarker responses and concentrations. The p-value < 0.05 was considered statistically 

significant. 

 

8. Results and discussion 

 

8.1 Ag NP characterization 

 

The atomic absorption spectrophotometry results showed that the total silver 

concentration in the Ag NP stock suspension was 7.0 mg mL-1. The TEM analysis 

demonstrated crystalline, polydisperse in size, rounded and elongated Ag NPs with an 

individual diameter (DTEM) of 17.19 ± 0, 21 nm (Fig. 2B). The formation of small 

aggregates of Ag NPs in Milli-Q water (dh = 53.06 nm) and reconstituted water (dh = 

50.11 nm) (Fig. 2C) was confirmed by DLS. In addition, the dh values and the similar 

PdI observed in Milli-Q water (0.511) and reconstituted water (0.534), confirming that 

synthesized Ag NPs were disperse in both medium in the form of aggregates with 

similar size distribution. The zeta potential of Ag NPs in reconstituted water measured 

by ELS analysis was -4.16 ± 6.09 mV. Considering that PVP is a non-ionic polymer, the 

negative charge at the aggregates surface is attributed to the adsorptions of anions from 

the dispersant medium. The colloidal stability presented by the suspension containing 

the aggregates of PVP functionalized Ag NPs is provided by the high solubility of 

PVP in water, assured by the hydrophilic component of PVP (the pyrrolidone moiety). 

PVP afford repulsion of steric forces between the aggregates assuring the colloidal 

stability of the suspension (Koczkur et al., 2015). 

The Ag NP toxicity to snail species depends on their transformation and fate in 

the aquatic environment (Liu et al., 2010; Zhang et al., 2018), such as reported for other 

aquatic organisms (Rocha et al., 2015; Pereira et al., 2019). The presence of Ag NP 

aggregates in the exposure medium (reconstituted water) was confirmed by DLS results, 

confirming the tendency of NPs to sediment over the exposure time. This behavior has 

been established in previous studies, which may reduce the bioavailability and toxicity 

of Ag NPs to snails (Khan et al., 2014; Stoiber et al., 2015). 



59  

The UV-visible absorption spectra of PVP-functionalized Ag NPs were 

analyzed in the range of 200 – 1000 nm wavelengths (Fig. 2D), which provided a 

typical Surface Plasmon Resonance (SPR) peak at 400 nm (Fig. 2D), as reported in 

previous studies (Junior et al., 2012; Mirzaei et al., 2017). 

 

 

 

Figure 2. Representative Transmission Electron Microscopy (TEM) image of Ag NPs (A) and individual particles 

diameter (DTEM) distribution obtained from the TEM images (B). Vertical bars represent the experimental data, 

whereas the solid line represents the best fit of the diameter histogram using the log normal distribution function. 

Hydrodynamic diameter (nm) of PVP-functionalized Ag NPs suspended in ultrapure water (Milli-Q) and in 

reconstituted water (C), and representative absorption spectrum of Ag NPs (D). Bar scale = 100 nm. 

 

8.2 Developmental toxicity 

 

8.2.1 Embryo mortality rate and hatching rate 

 

Differential embryo lethality was observed in B. glabrata embryos exposed to 

Ag NPs and their dissolved counterpart (p < 0.05; Fig. 3A), while no mortality was 

observed in snails from the negative control group during 144 h. The embryos exposed 

to niclosamide at 70 μg L−1 (positive control) had a mortality of 30 ± 17 %, such as 
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reported by Oliveira-Filho et al. (2010). The embryotoxicity of both Ag forms was 

concentration dependent. Low embryotoxic effects was observed in the embryos 

exposed to Ag NPs when compared to Ag ions (p > 0.05; Fig. 3A). The LOEC for Ag 

NPs and Ag ions to B. glabrata embryos was 24.3 and 12.1 μg L−1, respectively, while 

the NOEC for Ag NPs was de 12.1 μg L−1 and for Ag ions was not detected due to their 

high toxicity to embryos in the range of concentration analyzed (Fig. 3A). 

 

 

Figure 3. Mortality rate (%) (A) and hatching rate (%) (B) of Biomphalaria glabrata after exposure to PVP-

functionalized Ag NPs and Ag ions for 144 h. The asterisk (*) indicates zero values. NC = negative control 

(reconstituted water); PC = positive control (niclosamide). The capital letters indicate differences between the same 

concentrations of AgNPs and Ag ions.  Different lowercase letters indicate differences between the concentration 

gradient of the same experimental group (p < 0.05). Results are presented as means ± standard deviations of 

triplicates. 

 

The similar mortality rate was observed after exposure to low concentrations of 

Ag NPs (12.1 to 97.5 μg L−1) compared to the negative control group (p > 0.05), while 

the Ag NPs at 195 μg L−1 induced 21.06 ± 25.9 % of the mortality (p < 0.05). On the 

other hand, high embryotoxicity was observed at low concentration of Ag ions (12.1 μg 

L−1 = 19.3 ± 14.65 %; 24.3 μg L−1 = 66.7 ± 22.7 %; 48.7 μg L−1 = 89.96 ± 12.27 %) 

compared to the control group and Ag NPs (p < 0.01; Fig. 3A). In addition, the Ag ions 

at 97.5 and 195 μg L−1 induced 100 % of the embryo mortality. These results indicated 

the low bioavailability and toxicity of Ag NPs to B. glabrata embryos when compared 

to their dissolved counterparts. Previous studies reported the role of the gelatinous egg 

capsule and the egg membrane in the protection of embryos to molluscicidal compounds 

and pollutants (Tallarico et al., 2014; Melo et al., 2019). In this sense, results indicated 

that the gelatinous egg capsule reduced the interaction and toxicity of PVP-

functionalized Ag NPs with embryos. 
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Both Ag forms reduced the hatching rate of B. glabrata after exposure to 24.3 

μg L−1 for 144 h when compared to the control group (p < 0.05; Fig. 3B). Similar to the 

mortality rate, low inhibition of hatching rate was caused by Ag NPs compared to Ag 

ions. As reported for other mollusc species (Gonçalves et al., 2017), likely the 

bioavailability, uptake and accumulation of Ag NPs to snail embryos were lower 

compared to dissolved silver, leading to lower hatching inhibition compared to Ag-ions. 

On the other hand, the hatching delay induced by both Ag forms may reduce the 

survival, reproductive capacity and the snail population (Oliveira-Filho et al., 2010). In 

some cases, the morphological alterations of embryos exposed to both Ag forms were 

associated with delaying of hatching. 

 

8.2.2 Morphological alteration (hydropic malformation) 

 

Morphological alteration in B. glabrata embryos exposed to Ag NPs and their 

dissolved counterpart are in Fig. 4. The alteration observed after exposure to both Ag 

forms was hydropic malformation (Fig. 4 D-G). The increasing frequency of hydropic 

malformation was observed after exposure to both Ag forms when compared to the 

negative control group (Fig. 4B). According to Geilenkirchen (1966) “hydropic embryos 

are developed embryos which are partly or totally swollen to a considerable degree”. In 

addition, according to Oliveira-Filho et al. (2010), hydropic embryos rarely hatched or 

frequently died after hatching. In the present study, the hydropic alterations were 

associated to mortality rate (y = 1.833x + 8, p = 0.0114, r2 = 0.28462) and to hatching 

delay (y = 0.95x + 16.5, p = 0.00668, r2 = 0.00035), indicating that both Ag forms should 

interfere in the osmoregulation of embryos or in the intercellular junctions, leading to 

hatching inhibition and dead. Probably the exposure to both Ag forms leads to uptake 

and retention of water in the embryo and gradual development of hydropic changes. 

Furthermore, the hydropic alterations were associated with changes in the sensory 

perception and regulation, as well as developmental retardation of snail embryos (Chaban 

and Voronezhskaya, 2008), indicating potential neurotoxic effects of both Ag forms to 

B. glabrata embryos. 
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Figure 4. Frequency of hydropic malformation (%) in Biomphalaria glabrata embryos after the exposure to PVP- 

functionalized Ag NPs and Ag ions (A). Embryos from negative (B) and positive (C) control groups, and hydropic 

embryos exposed to Ag NPs at 24.3 µg L-1 (D) and 48.7 µg L-1 (E), and to Ag ions at 12.1 µg L-1 (F) and 24.3 µg L-1 

(G). The capital letters indicate differences between the same concentrations of AgNPs and Ag ions.  Different 

lowercase letters indicate differences between the concentration gradient of the same experimental group (p < 0.05). 

Bar scale = 200 µm. Results are presented as means ± standard deviations of triplicates. 

 

 

8.2.3 Developmental stage frequency 

 

The early developmental stage frequency of the B. glabrata exposed to Ag NPs 

and Ag ions is in Fig. 5. After 144 h of exposure, a similar frequency of hippo-stage was 

reported for Ag NP-exposed snails compared to the control group (p > 0.05), while the 

Ag ions inhibited the development in the gastrula and veliger stages (p < 0.05; Fig. 5). 

Similar developmental inhibition induced by Ag ions was reported in other molluscs, 

such as bivalve species (Crassostrea virginica and Spisula solidissima) (Eyster and 

Morse, 1984; Ringwood et al., 2010), confirming its embryotoxicity. 
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Figure 5. Frequency (%) of the early developmental stages of Biomphalaria glabrata after exposure to PVP-

functionalized Ag NPs and Ag ions for 144 h. NC = negative control (reconstituted water); PC = positive control 

(niclosamide). 

 

8.3 Acute toxicity to newly-hatching snails 

 

In opposite to toxic effects observed in embryos, Ag NPs and Ag ions had 

similar toxicity in newly-hatching snails, with concentrations NOEC above at 97.5 g L-

1 for both Ag forms. The exposure of newly-hatching snails to both Ag forms increased 

the mortality rate in a concentration-dependent pattern (Fig. 6). The mortality of newly-

hatching snails increased linearly over the concentration of Ag NPs (y = 0.05658x + 

0.38; p = 0.0006; r2 = 0.96) and Ag ions (y = 0.06243x + 1.334; p < 0.001; r2 = 0.997). 

The LC50,96h of Ag NPs and Ag ions to newly-hatching snails was 744.94 μg L−1 (lower 

limit = 654.37 μg L−1; upper limit = 848.76 μg L−1) and 829.98 μg L−1 (lower limit 

652.42 μg L−1; upper limit = 1057.98 μg L−1), respectively (Table 1), indicating similar 

bioavailability and toxicity of both Ag forms to newly-hatching snails. 
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Figure 6. Mortality rate (%) of newly-hatching Biomphalaria glabrata after exposure to PVP-functionalized Ag NPs 

and Ag ions for 96 h. The asterisk (*) indicates zero values. NC = negative control (reconstituted water); PC = positive 

control (niclosamide). The capital letters indicate differences between the same concentrations of AgNPs and Ag 

ions.  Different lowercase letters indicate differences between the concentration gradient of the same experimental 

group (p < 0.05). 

 

 

The molluscicide activity of PVP-functionalized Ag NPs to B. glabrata was 

dependent on snail developmental stages (Table 1). The lower LC50 values were 

observed for newly-hatching snails (744.94 g L-1) compared to embryos (> 195 μg L-1) 

indicating that the newly-hatching snails were more susceptible to NP toxicity (stage of 

development critical for the control of the snail population). Although the toxicity of Ag 

NPs to newly- hatching snails has not been described in the literature, the toxicity of 

different Ag NPs to adult snails has been described for several species. The LC50 of Ag 

NPs for adult snails was reported for Biomphalaria alexandrina (9.68 μg mL−1) 

(Moustafa et al., 2018), Racesina luteola (Lymnaea luteola) (48.10 μg L-1) and Physella 

acuta (Physa acuta) (2.18 μg L-1). On the other hand, to the best of our knowledge, this 

is the first study about the toxicity of Ag NPs to newly-hatching snails (Fig. 6), indicating 

that the toxicity of Ag NPs is depended on the developmental stages. 

In the present study, the synthesized PVP-functionalized Ag NPs showed high 

molluscicide activity to snails when compared to other metal-based NPs. The LC50 
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values observed for newly-hatching snails exposed to PVP-functionalized Ag NPs 

(744.94 g L-1) were lower compared those observed for Biomphalaria pfeifferi 

exposed to CurNisNp (1-2 weeks juvenile = 318.9 ppm; 5-6 weeks adults = 339.1 ppm) 

(Omobhude et al., 2017). 

 

Table 1. Toxic parameters of PVP-functionalized Ag NPs and Ag ions on early developmental stages, embryos and 

newly-hatching of Biomphalaria glabrata. Results are presented as means (lower limit - upper limits). Values are 

expressed in g L-1. LC50: median lethal concentration; LOEC: Lowest Observed Effect Concentration; NOEC: No 

Observed Effect Concentration; n.i. = no identified. 

 

DeveDevelopmental stages Parameters 

 

(g L-1) 

Ag NPs Ag ions 

Embryos LC50, 144 h n.i. 22.99 [24.15 – 

 

19.46] 

 
NOEC n.i. n.i. 

 
LOEC 12.1 12.1 

Newly-hatching snail 

 

 

LC50, 96 h 744.94 [654.37 – 

848.76] 

829.98 [652.42 – 

1057.98] 

 
NOEC 97.5 12.1 

 
LOEC 195 97.5 
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9. Conclusions 

 

The present study showed that both Ag forms (PVP-functionalized Ag NPs and 

Ag ions) impaired the early development, increased the mortality rate and the induced 

the formation hydropic abnormalities, as well as induced hatching delay in the snail B. 

glabrata. The PVP-functionalized Ag NPs showed low embryotoxic effects when 

compared to their dissolved counterparts. On the other hand, similar toxicity was 

observed after exposure of newly-hatching snails to both Ag forms. Results confirm that 

the SET is a suitable test to assessing the toxicity of metal-based NPs and indicated the 

potential molluscicide use of Ag NPs. Further studies about the role of the 

functionalization of Ag NPs on toxicity to snail species are needed. 
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10 CONCLUSÕES 

 

 

Este foi o primeiro estudo realizado por meio de bioensaios, que avaliou a 

atividade moluscicida das Ag NPs funcionalizadas com PVP durante o desenvolvimento 

inicial (embriões e recém-eclodidos) do caramujo B. glabrata, hospedeiro intermediário 

de S. mansoni. 

Os resultados demonstraram que ambas as formas de Ag (AgNO3 e NPs 

funcionalizadas com PVP) prejudicaram o desenvolvimento inicial, aumentaram a taxa 

de mortalidade e a frequência de alteração morfológica (anormalidades hidrópicas), bem 

como induziram o atraso na eclosão do caramujo B. glabrata (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Biomarcadores após exposição de embriões e recém-eclodidos as Ag NPs e aos Íons de Ag. Efeito 

reduzido/sem efeito (verde); Efeito elevado (vermelho). 

 

Fonte: Autora 
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Em geral, todas as fases do caramujo B. glabrata avaliadas neste estudo foram 

suscetíveis aos efeitos tóxicos das Ag NPs, contundo apresentaram baixo efeito 

embriotóxico quando comparados ao seu equivalente dissolvidos. Por outro lado, 

toxicidade semelhante foi observada após a exposição de caramujos recém-eclodidos 

tanto para as Ag NPs quanto para os ions de prata, com CL50 estimada de 744.94 e 

829.98 g L-1, respectivamente. Os resultados confirmam que o SET é um teste 

adequado para avaliar a toxicidade de NPs baseados em metal e indicou o potencial uso 

moluscicida de Ag NPs. 
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