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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a toxicidade aguda do Glifosato (N-

fosfometil-glicina), princípio ativo dos herbicidas Roundup, e do AMPA (ácido amino-

metil-fosfônico), seu principal produto de degradação. O sistema-modelo eleito para a 

investigação foi o teleósteo Poecilia reticulata. Realizaram-se testes de Concentração Letal 

média (CL50), análises comportamentais, histopatológicas e proteômicas. Os dados de 

mortalidade coletados durante o teste de Concentração Letal média (CL50) permitiram 

determinar os valores de 68,78 e 70,87 mg/L como CL50 do Glifosato e os valores de 180 e 

164,32 mg/L como a CL50 do AMPA para machos e fêmeas de P. reticulata 

respectivamente. Tais valores caracterizam o Glifosato e o AMPA como praticamente não 

tóxico aos guarus em testes de toxicidade aguda. No entanto, os resultados das análises 

comportamentais também realizadas durante a CL50 mostraram que ambos os produtos 

testes são capazes de gerar situações de estresse aos peixes, causando alterações de 

comportamento como choques contra as paredes do aquário, hipoatividade, natação 

irregular, nado na superfície da água, escurecimento corporal, agressividade e letargia. As 

análises histopatológicas e morfométricas das brânquias e do fígado de guarus expostos a 

concentrações subletais de Glifosato (35µg/L) e de AMPA (82µg/L) indicaram que ambos 

os órgãos são alterados morfologicamente. As brânquias de peixes expostos aos produtos 

testes apresentaram maiores índices de reação para as alterações progressivas tais como 

aumento do epitélio interlamelar e fusão parcial e total das lamelas secundárias. O fígado 

por sua vez apresentou maiores índices de reação para as alterações regressivas como 

esteatose, núcleos picnóticos e necrose. As análises proteômicas mostraram que o 

Glifosato induz a expressão diferencial de proteínas hepáticas em P. reticulata. As análises 

das imagens dos géis permitiram mensurar 225 spots no grupo controle e 180 spots no 

grupo exposto a Glifosato. Desse total, 88 spots foram exclusivos do grupo controle e 43 

spots foram exclusivos do grupo tratado. Dos 137 spots  pareados entre os grupos controle 

e tratado 13 foram regulados negativamente e 8 foram regulados positivamente devido a 

exposição subletal ao Glifosato. As alterações encontradas indicam que o Glifosato e o 

AMPA, apesar de serem considerados poucos tóxicos por guias que avaliam a toxicidade 

de produtos químicos, são promotores de alterações deletérias para a saúde animal, 

indicando que há necessidade de estabelecimento de novos parâmetros ou mudança de 

conceitos, indicando a necessidade de utilizar vários biomarcadores, além da avaliação da 

taxa de mortalidade, para estabelecer um critério mais confiável para parâmetros de 

toxicidade. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to investigate the acute toxicity of glyphosate (N-

phosphomethyl-glycine), the active ingredient of Roundup®, as well as of 

aminomethylphosphonic acid (AMPA), its main degradation product, in the teleost fish 

Poecilia reticulata, commonly known as guppies. Thus, were performed tests Lethal 

Concentration mean (LC50) and  behavioral, histopathology and proteomics analysis. Male 

and female P. reticulata presented median lethal concentration (LC50) at 96h the values of 

68.78 and 70.87 mg/L for glyphosate and 180.00 and 164.32 mg/L for AMPA, 

respectively, characterizing them as practically non toxic compounds to guppies. However, 

the results of behavioral analyses showed that both products generate stressing situations to 

the fish, causing behavioral changes such shock against the tank walls, hypoactivity, 

irregular swimming, swimming on the surface of water, darkening of the body, 

aggressiveness, and lethargy. Histopathological and morphometric analyses of liver and 

gill of guppies exposed to sublethal concentrations  of glyphosate (35mg/L) and AMPA 

(82 mg/L)   indicated that both organs were  affected . The gills of fish exposed to the 

tested products presented higher reaction rates to progressive changes, such as proliferation 

of the interlamellar epithelium and partial and total fusion of secondary lamellae. Liver 

presented higher reaction rates to regressive changes, such as steatosis, pyknotic nuclei, 

and necrosis. The proteomic analysis showed that Glyphosate induces differential liver 

proteins in P. reticulata. The image analysis allowed measuring 225 spots in the control 

group and 180 spots in the group exposed to Glyphosate. Of this total, 88 spots were 

exclusive to the control group and 43 spots were exclusive of the treated group. Of the 137 

spots matched between control and treated groups 13 were down regulated and 8 were up 

regulated due to sublethal exposure to Glyphosate. The behavioral, histopathological and 

proteomic changes observed indicated that, although considered to have low toxicity to 

animals in the guides that evaluate toxicity of chemicals, both glyphosate and AMPA 

promote that are deleterious to animal health, indicating the need to establish new 

parameters or modify concepts indicating the need to use several biomarkers, beyond 

assessing the mortality rate, to establish a more reliable criteria for toxicity parameters. 
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CAPÍTULO 1:  

REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 - A AGRICULTURA E O USO DE AGROTÓXICOS 

O homem desde a antiguidade modifica a natureza em busca de espaço e 

alimento. Nesse cenário, o desenvolvimento agrícola permitiu maior produção e estoque de 

alimentos e com isso possibilitou o aumento populacional e o início das civilizações 

(BARBOSA, 2004). No entanto, a modificação da natureza para a instalação do sistema de 

produção agrícola levou a desestruturação ecológica do ambiente visto que foram 

removidas linhagens competitivas para o plantio do monocultivo (JEPPSON et al., 1975; 

TAVELLA et al, 2011). Com isto os campos cultivados passaram a ser invadidos e 

atacados por diversas espécies em busca de alimentos, espécies que muitas vezes perderam 

seu habitat com a interferência humana. Tais espécies, devido a abundância de alimentos, 

passaram a se multiplicar rapidamente e interferir no bem-estar das pessoas, sendo, por 

isso, consideradas pragas (BRAIBANTE & ZAPPE, 2012).    

Análises históricas demonstram que as pragas preocupam a sociedade desde 

milhares de anos atrás. Na bíblia já há registros da destruição de plantações por insetos e 

fungos. Naquela época, no entanto, as pragas eram consideradas castigo dos deuses pelo 

mal comportamento humano e não eram diretamente evitadas. Mas com o passar do tempo 

o homem passou a buscar meios de combater essas adversidades naturais (BRAIBANTE & 

ZAPPE, 2012). Neste sentido o controle químico surgiu como medida corretiva para o 

desequlíbrio ambiental e passou a assegurar proteção contra a baixa produtividade devido a 

pragas devastadoras (NUNES & RIBEIRO, 1999). 

Vários compostos químicos capazes de combater insetos e fungos foram 

identificados por meio de observações e experimentos baseados no método de tentativa e 

erro (BRAIBANTE & ZAPPE, 2012). Nos primórdios da agricultura os romanos já 

utilizavam arsênio e enxofre para o controle de pragas. Do secúlo XVI ao século XIX 

substâncias como a nicotina extraída do fumo também era utilizada no combate a insetos e 

fungos. Os primeiros estudos científicos sistemáticos de compostos químicos para o 

combate de pragas agrículas, no entanto, tiveram início na segunda metade do secúlo XIX. 

Nesta época passaram a ser desenvolvidas e comercializadas substâncias inorgânicas como 

produtos à base de cobre, chumbo, mercúrio e cádmio para a proteção das plantas contra 

uma variedade de pragas (BOZIKI et al, 2011). É importante ressaltar que a maioria desses 

compostos inorgânicos largamente utilizados eram altamente tóxicos. 

As substâncias químicas conhecidas hoje como agrotóxicos surgiram no início 

de secúlo XX quando começaram a ser desenvolvidos os produtos orgânicos sintéticos 

(BARBOSA, 2004). Tais substâncias conhecidas como venenos e usados como armas 

químicas foram sintetizadas durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e modificadas 

e utilizadas também na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (BOZIKI et al, 2011).  Após 

o período das grandes guerras as indústrias modificaram os venenos para serem aplicados 

nas lavouras visando o combate de pragas e assim encontraram um novo mercado para os 
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seus produtos (LONDRES, 2011). Dessa forma, o termo agrotóxicos denomina um grupo 

de substâncias químicas adicionadas ao ambiente para controlar ou combater formas de 

vida indesejadas e consideradas pragas (VEIGA, 2007; RIBAS & MATSUMURA, 2009). 

Os primeiros agrotóxicos sintetizados, antes mesmo do período pós-guerra, 

eram do grupo dos organoclorados, no entanto, com o tempo, notou-se que eles são 

altamente lipossolúveis e que persistem no meio ambiente por muito tempo após a sua 

utilização, sendo de difícil degradação (OSTI, 2005). Por isso, após a Segunda Guerra 

Mundial foram sintetizados os agrotóxicos organofosforados a partir dos venenos usadas 

para fabricação de armas químicas. Os organofosforados são compostos derivados do ácido 

fosfórico e contem átomos de carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), enxofre (S), 

nitrogênio (N) e fósforo (P). A toxicidade dos agrotóxicos organofosforados é maior que a 

dos organoclorados, mas eles são menos persistentes no ambiente e possuem 

pretensamente menor capacidade de bioacumulação. A eficácia dos organofosforados é 

grande em um  pequeno número de aplicações (BRAIBANTE & ZAPPE, 2012). 

No Brasil o aumento do uso dos vários tipos de agrotóxicos na agricultura 

ocorreu com a chamada “Revolução Verde”, programa que tinha o intuito de aumentar a 

produção agrícola em paises menos desenvolvidos por meio do melhoramento genético e 

estabelecimento de sementes selecionadas, do uso extensivo de produtos químicos e da 

automação das lavouras por meio de maquinário (MOREIRA et al., 2002; BOZIKI et al, 

2011). Neste sentido, no período de 1960-1970 foi criado o Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR) que fornecia emprestimos aos produtores para a obtenção das novas 

tecnologias e substituição dos moldes locais de produção e fixava um percentual para ser 

gasto obrigatoriamento com agrotóxicos, o que era símbolo de modernização (RIBAS & 

MATSUMURA, 2009).  

Outro elemento importante para o aumento do uso de agrotóxicos no Brasil foi 

a criação em 1975 do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, no ambito do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), que forneceu ajuda financeira para criação de 

empresas nacionais e instalação de empresas transnacionais de agrotóxicos no pais 

(LONDRES, 2011). O incentivo do governo, a regulação pouco rigorosa dos produtos 

comercializados que facilitou o registro de inúmeras susbtâncias tóxicas, muitas já 

proibidas nos paises desenvolvidos, além das isencões fiscais e tributárias concedidas ate 

hoje, permitiram a disseminação dos agrotóxicos no Brasil.  

Uma efetiva legislação brasileira quanto ao uso de agrotóxicos teve início em 

1989 com a aprovação no Congresso Nacional da Lei 7.802, conhecida como a Lei dos 

Agrotóxicos. Para os efeitos desta lei consideram-se agrotóxicos: “os produtos e os agentes 

de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, 

no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 

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

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos.” 

(BRASIL 1989, Art. 2; §1, item a).  
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A lei 7802 de julho de 1989 dipõe que “A pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, serão regidos por esta Lei” (BRASIL 1989, Art. 1). 

Segundo Pelaez et al (2010) esta lei representa um avanço devido ao estabelecimento de 

regras rigorosas para a concessão de registro aos agrotóxicos. A lei prevê a proibição do 

registro de agrotóxicos com toxicidade maior que a de produtos já existentes no mercado 

para o mesmo fim e possibilita o cancelamento do registro de substâncias já 

comercializadas.  

De acordo com Pelaez et al (2010) com a lei 7802 de julho de 1989 os 

Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente passaram a atuar junto a 

legislação para o registro dos agrotóxicos. Neste sentido, o Ministério da Agricultura 

assumiu a responsabilidade de avaliar o desempenho agronômico do produto, o Ministério 

da Saúde assumiu o compromisso de executar a avaliação e classificação toxicológica e o 

Ministério do Meio Ambiente ficou com a tarefa de avaliar e classificar o potencial de 

periculosidade ambiental (PERES & MOREIRA, 2003). O decreto n. 98.816 janeiro de 

1990  normatizou os critérios analisados pelos órgãos competentes sendo estes atualizados 

nos anos seguintes conforme a necessidade (BRASIL, 1990).  

A classificação toxicológica dos agrotóxicos em função dos efeitos à saúde 

estabelecida pelo Ministério da Saúde por meio de testes conduzidos em laboratórios de 

dosagem letal (DL50) é apresentada no trabalho de Ribas & Matsumura (2009). A DL50 

representa a dose necessária para causar a morte de 50% dos animais testes em uma 

população experimental. Nesse sistema de classificação os produtos de cada classe 

toxicológica recebem uma faixa colorida no rotúlo que caracteriza a classe de toxicidade 

(Tabela 1).  

Tabela 1 - Classificação dos agrotóxicos de acordo com os efeitos à saúde humana.  

Classe toxicológica Toxicidade DL50 (mg/kg) Faixa colorida 

I Extremamente tóxico < 5 Vermelha 

II Altamente tóxico Entre 5 e 50 Amarela 

III Mediamente tóxico Entre 50 e 500 Azul 

IV Pouco tóxico Entre 500 e 5000 Verde 

Fonte: Modificado de Ribas & Matsumura, 2009. 

 

A classificação toxicológica baseada no potencial de periculosidade ambiental 

de um agrotóxico é feita pelo Ministério do Meio Ambiente com base em estudos físico-

químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos (RIBAS & MATSUMURA, 2009). Um 

agrotóxico é classificado quanto à periculosidade ambiental, em classes que variam de I a 

IV conforme a tabela 2.  
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Tabela 2 – Classificação dos agrotóxicos quanto à periculosidade ambiental. 

Classe Toxicidade 

Classe I Produto altamente perigoso ao meio ambiente 

Classe II Produto muito perigoso ao meio ambiente 

Classe III Produto perigoso ao meio ambiente 

Classe IV Produto pouco perigoso ao meio ambiente 

 

O sistema de avaliação dos agrotóxicos e outros pontos apresentados na lei 

7802/89 passaram a regulamentar o uso desses produtos no Brasil. No entanto mesmo com 

a legislação em vigor o consumo de agrotóxicos no pais não parou de crescer. De acordo 

com Peres & Moreira (2007), entre 1964 e 1991 este consumo aumentou 276,2%  frente a 

um aumento de 76% na área plantada. No período entre 1991 e 2000 este aumento foi 

ainda maior correspondendo a uma elevação de 400%  no consumo frente a um aumento 

de 7,5% da área plantada (PERES & MOREIRA, 2007). No entanto, segundo Londres 

(2011) foi na ultima década que o uso de agrotóxicos assumiu proporções assustadoras no 

Brasil. Segundo a ANVISA em 2001 o mercado brasileiro consumiu 328.413 toneladas de 

agrotóxicos (ANVISA, 2009). Entre 2001 e 2008 a venda de agrotóxicos aumentou de US$ 

2 bilhoes para mais US$ 7 bilhoes, tornando o Brasil o maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo. Em 2008 o Brasil consumiu mais que o segundo colocado, os norte americanos, 

que consumiram US$ 6,6 bilhões (ANDEF, 2009). Em 2009 o consumo de agrotóxicos foi 

ampliado ainda mais ultrapassando 1 milhão de toneladas e em 2010 o faturamento com a 

comercialização de agrotóxicos aumentou para US$ 7,2 bilhoes gerando repercussão 

negativa nos meios de comunicação (LONDRES, 2011). 

De acordo com dados do Ministério da Agricultura o agronegócio é o maior 

setor exportador no Brasil e é responsável por 42% das exportações brasileiras (PERES & 

MOREIRA, 2007). Para isto o Brasil consome anualmente cerca de US$ 7 bilhões em 

agrotóxicos dos US$ 28 bilhões do mercado Global (RIBAS & MATSUMURA, 2009). 

Diante dessa alta comercialização, os agrotóxicos mais vendidos no mercado brasileiro são 

os herbicidas (48%), inseticidas (25%) e fungicidas (22%). O estado que mais consome 

estes produtos é o Mato Grosso seguido de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, 

Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Maranhão (TAVELLA et al, 

2011). 

Segundo Londres (2011) entre os produtos comercializados no Brasil existem  

366 ingredientes ativos registrados, que pertencem a cerca de 200 grupos quimicos 

diferentes, e dao origem a 1.458 formulações comerciais. Apesar de existir esta grande 

quantidade de produtos no mercado, existe uma demanda crescente por novos produtos 

porque com o tempo ocorre a seleção de organismos resistentes a tais compostos que se 

tornam por isso menos efetivos. Além disso ao longo do tempo surgem novas pragas o que 

torna necessário a desenvolvimento de novos produtos efetivos no controle destes 

organismos (BRAIBANTE & ZAPPE, 2012). 

Mas apesar destes problemas é impossível negar que o uso de agrotóxicos na 

agricultura proporciona muitos benefícios para o homem tais como o aumento da produção 

agrícola, a melhoria da qualidade dos produtos, a redução do trabalho manual e 
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consequentemente das despesas com a produção, a diminuição das perdas de alimentos 

armazenados, além do controle da população de animais vetores de doenças (COUTINHO, 

2005). 

 

1.2 - OS HERBICIDAS E A MARCA ROUNDUP® 

Como supracitado o consumo de herbicidas corresponde acerca de 48% do 

consumo total de agrotóxicos. De acordo com Tavella et al (2011) este consumo é alto 

porque o manejo de plantas daninhas é importante para reduzir as perdas por competição e 

obter maiores rendimentos agrícolas. Nesse cenário, 76% dos herbicidas comercializados 

no mercado brasileiro são produtos cujo ingrediente ativo é o glifosato, e que são 

comercializados sob a marca Roundup (IBAMA, 2009; LONDRES, 2011).  

O Roundup® surgiu em 1970, com a síntese do glifosato para princípio ativo 

do herbicida. Ele foi registrado pela primeira vez em 1974 para uso na Malásia e no Reino 

Unido e após dois anos nos Estados Unidos. No Brasil, ele passou a ser produzido em 

1984, onde se transformou numa família de produtos, dentre eles: Roundup Original, o 

produto pioneiro; Roundup WG, em sua formulação inovadora em grânulos lançada em 

1997; e Roundup Transorb, um dos grandes resultados da evolução tecnológica da marca 

Roundup que mostrou uma eficiência inigualável ao chegar rapidamente e em grande 

quantidade na raiz da planta. Os produtos da marca Roundup são os mais vendidos no 

Brasil e no mundo para controle de plantas daninhas nas lavouras e tem registros em mais 

de 120 países (MONSANTO COMPANY, 2004). 

Na formulação dos produtos Roundup®, 41% consiste do Glifosato (N-

fosfometil-glicina) que é ingrediente ativo, ou seja, substância que proporciona a ação 

exterminadora, enquanto os outros 59% incluem o composto polietoxietilenoamina 

(POEA) e outros ingredientes. O POEA consiste em um surfactante, produto que auxilia o 

Glifosato a penetrar no tecido celular vegetal. O surfactante pode ser, muitas vezes, mais 

tóxico que o próprio Glifosato e a mistura de ambos os produtos fica ainda mais tóxica 

(COX, 1998). Os produtos Roundup, no entanto, diferem entre eles pela composição e 

concentração dos ingredientes ativos, surfactantes e ingredientes inertes.  

A Monsanto, grande corporação americana e maior empresa de biotecnologia 

do planeta, criada em 1901, deteve ate os anos 2000 a patente do glifosato (BRITO, 2009). 

A partir de então os produtos a base de glifosato passaram a ser formulados e 

comercializados por várias outras empresas no mundo. De acordo com Londres (2011) o 

Ministério da Agricultura divulgou em 2010 a existência de 21 empresas registradas para 

comercializar 58 produtos a base de glifosato.  

Vários motivos contribuiram para o aumento do uso dos produtos Roundup no 

Brasil e no mundo. Entre eles esta a expiração das patentes da Mosanto e a importacão de 

materia-prima da China, fatores reponsáveis pela redução do preço dos produtos. Outro 

motivo foi o surgimento do plantio de transgênicos, principalmente no Brasil (LONDRES, 

2011). De acordo com Brito (2009) os produtos transgênicos são aqueles que recebem 
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novas sequências gênicas através de tecnicas de engenharia genética e com isso passam a 

expressar caracteristicas novas.  

Entre os objetivos da criação de trangênicos estava o desenvolvimento de 

plantas resistentes a herbicidas (BRITO, 2009). Um argumento usado na defesa das 

sementes transgênicas durante a aprovação da Lei de Biossegurança no Congresso 

Nacional era que o uso dessas sementes nas lavouras demandaria menor uso de 

agrotóxicos. Segundo Londres (2011) tal argumento não passou de uma promessa visto 

que nas lavouras transgênicas são aplicados ainda mais agrotóxicos, o que não é nada 

contraditório visto que as empresas que desenvolvem as sementes transgênicas são as 

mesmas que produzem e vendem agrotóxicos (Ex.: Monsanto).  

De acordo com dados de indústrias de biotecnologia, acerca de 75% das 

lavouras de produtos trangênicos no Brasil são de soja transgênica tolerante ao Roundup da 

Monsanto. Os alimentos transgênicos tolerantes a herbicidas apresentam ao final do 

processo de produção uma maior contaminação por agrotóxicos devido ao sistema de 

manejo. Como a soja transgênica é resistentes a ação do Roundup este produto é 

pulverizado em cima da soja, fazendo que os grãos apresentem níveis altos de resíduos 

tóxicos. Nesse sentido, outro motivo para o grande consumo do Roundup é a falta de 

conhecimento dos produtores da toxicidade deste produto (LONDRES, 2011).  

Durante muitos anos a Monsanto contribuiu para a construção de uma 

percepção erronea acerca dos herbicidas a base de Glifosato afirmando se tratar de 

produtos “biodegradavéis” e “de baixa toxicidade” (BRITO, 2009; LONDRES, 2011). 

Devido a tal propaganda enganosa a Monsanto foi processada e condenada duas vezes, 

uma em Nova York em 1996 e outra na França em 2007. Ao contrário do apresentado nas 

propagandas, o Roundup é um produto altamente perigoso e de acordo com dados 

apresentados pelo pesquisador francês Robert Bellé do Centro Nacional de Pesquisa 

Científica (CNRS) possui efeitos severos, atuando sobre o ciclo celular e induzindo as 

primeiras etapas que levam ao câncer. Este e outros efeitos do Roundup são escondidos 

visando proteger o desenvolvimento dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) 

cuja produção depende deste herbicida (BRITO, 2009). Mas apesar deste interesse 

econômico, a preocupação com a toxicidade dos herbicidas a base de Glifosato é crescente, 

tanto que em 2008 a ANVISA incluiu o glifosato entre outros ingredientes ativos para 

passar por uma Reavaliação Toxicológica cujas pesquisas ainda estão em andamento. Até 

então muitas formulações a base de glifosato eram classificadas na Classe IV (Faixa verde) 

sendo considerada assim pouco tóxica A reavaliação toxicológica será importante para 

alterar a classificação toxicológica do Roundup® e com isso restringir o seu uso.   

  

1.3 - O INGREDIENTE ATIVO GLIFOSATO 

O Glifosato (N-fosfometil-glicina) é um organofosforado que possui um átomo 

central de fósforo ligado a um átomo de oxigênio por dupla ligação. O Glifosato pertence 

ao grupo químico dos derivados do aminoácido glicina e seu nome é resultado da 

contração glicina + fosfato. A fórmula molecular do Glifosato é C3H8NO5P (m.m. = 169,1 
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g/mol) e ele consiste em um ácido orgânico fraco (Figura 1). Em condições ambientais o 

Glifosato é um sólido cristalino muito solúvel em água (12g/L a 25º C), se funde a 200ºC, 

possui densidade aparente de 0,5g/cm
3
 e se apresenta bastante estável em presença de luz, 

inclusive em temperaturas superiores a 60ºC. Os produtos comerciais a base de Glifosato 

são dessecantes sistêmicos, pós-emergentes, de largos espectros e não seletivos 

(AMARANTE et al, 2002; MESQUITA et al, 2011). 

 

 

 

 

Figura 1 – Arranjo estrutural da molécula de Glifosato 

O Glifosato é comercializado na forma de sal, sendo este obtido por 

neutralização do ácido por uma base apropriada. Existem diferentes formas de sais de 

Glifosato, com alta solubilidade em água e efeito herbicida, sendo os principais o sal de 

isopropilamina, o sal de amônio e o sal de potássio. No Brasil o tipo de sal mais usado nos 

produtos Roundup é o sal de isopropilamina, sendo ele usualmente associado ao 

surfactante polioxietilenoamina (POEA) (MESQUITA et al, 2011). 

Quando o Glifosato entra em contato com plantas daninhas ele é absorvido 

pelas folhas, através da cutícula, e translocado principalmente pela via simplástica, 

exercendo ação sistêmica. A absorção e movimentação do Glifosato no tecido vegetal é 

alta devido ao seu baixo peso molecular e sua alta solubilidade em água. Na planta o 

Glifosato interrompe a via metabólica de biossíntese dos ácidos aminoaromáticos 

essenciais fenilalanina, tirosina e triptofano por meio da inibição da enzima enolpiruvil-

chiquimato 3- fosfato sintase (EPSPS), a qual é responsável pela biossíntese de corismato, 

um intermédiario na via de biossíntese (Figura 2). A enzima EPSPS cataliza a ligação do 

chiquimato com o fosfoenolpiruvato (PEP) proveniente da glicólise para formar o 3-

enolpiruvilchiquimato 5-fosfato no ciclo do ácido chiquímico (MOURA, 2009). 
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Figura 2 – Via metabólica para a síntese de aminoácidos aromáticos essenciais nas plantas. Fonte: Mesquita 

et al (2011).  

Com o bloqueio da síntese dos ácidos aminoaromáticos supracitados são 

comprometidos os processos de produção de clorofila, carotenóides, hormônios, vitaminas, 

entre outros compostos importantes para o metabolismo vegetal que dependem da presença 

de fenilalanina, tirosina e triptofano. Sendo assim, o bloqueio de todas estas vias de 

biossíntese pode ser considerado efeito indireto da ação do Glifosato nas plantas. Como 

consequencia a planta daninha começa um processo de amarelamento das folhas que 

progride para a necrose foliar e morte em dias ou semanas (RODRIGUES & ALMEIDA, 

2005).  

Após a aplicação, o Glifosato pode ser absorvido pela planta ou metabolizado e 

degradado por microorganismos do solo. A persistência do Glifosato no ambiente e a sua 

taxa de degradação dependem de características minerais do solo como teor de argila, 

fósforo e matéria orgânica que determinam se as móleculas de Glifosato vão ser adsorvidas 

ou ficarem livres. As moléculas livres são degradadas rapidamento por microorganismos 

enquanto as moléculas adsorvidas são degradadas lentamente. Outro fator importante para 

determinação da taxa de degradação é a intensidade da atividade microbiana (MATTOS, 

2002; AMARANTE et al, 2002). Na literatura o tempo de degradação do Glifosato diverge 

um pouco entre os autores. De acordo com Rodrigues & Almeida (1995) cerca de 50% das 

moléculas originais de Glifosato no solo são metabolizadas em 28 dias, chegando a 90% 

em 90 dias. Já Eberbach (1998) afirma que a meia-vida das moléculas de Glifosato não 
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adsorvidas é de 6 a 9 dias. De acordo com Mallat et al (1998) a meia-vida do Glifosato em 

águas de rios com pH 7, temperatura ambiente e expostas a luz solar é ainda menor, 

correspondendo a 100 horas. Mas, independente do tempo, o processo de degradação do 

Glifosato pode acontecer por duas rotas diferentes. A primeira rota consiste na degradação 

do Glifosato em sarcosina por meio da ação de uma enzima C-P liase. A segunda rota 

consiste na transformação do Glifosato em ácido aminometilfosfônico (AMPA) (Figura 3) 

(AMARANTE et al, 2002). 

Quanto as avaliações toxicológicas exigidas pela lei 7802/89, segundo Mesquita et 

al (2011) a classe toxicológica do Glifosato varia de acordo com os formulações dos 

produtos comerciais, dependendo da interação entre ingredientes ativos, surfactantes e 

ingredientes inertes, no entanto, para a maioria dos produtos esta classificação varia entre a 

classe IV, que corresponde a produtos pouco tóxicos, e classe III, que corresponde a 

produtos medianamente tóxicos a animais. Quanto a periculosidade ambiental a maioria 

dos agrotóxicos a base se Glifosato são classificados na classe III, sendo considerado então 

um produto perigoso ao meio ambiente. Tal classificação é no minímo contraditória visto 

que a periculosidade ambiental não deve ser definida apenas pela persistência da 

substância no ambiente mais também pela sua capacidade de causar danos aos seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Rotas de decomposição microbiológica do glifosato. Fonte: Amarante et al (2002). 
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1.4 - AMPA – PRODUTO DE DEGRADAÇÃO DO GLIFOSATO  

O principal produto de degradação do Glifosato é o AMPA (ácido 

aminometilfosfônico). Esta degradação microbiológica consiste na clivagem oxidativa da 

ligação carbono-nitrogênio produzindo o AMPA, que por sua vez pode ser degradado a 

formaldeído (JACOB, 1988). O AMPA persiste mais tempo no ambiente que o Glifosato 

devido a sua elevada capacidade adsorção. Assim como o Glifosato, o AMPA é altamente 

soluvél em água (MOGADATI, 1996).  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Arranjo estrutural da molécula de AMPA 

1.5 - A CONTAMINAÇÃO AQUÁTICA  

Os agrotóxicos vêm sendo cada vez mais utilizados pelo homem visando 

aumentar e melhorar o processo de produção de alimentos, no entanto, o seu uso 

indiscriminado tem ocasionado vários problemas ambientais como a contaminação de 

fatores bióticos e abióticos dos ecossistemas tais como o solo, o ar, a água e principalmente 

os seres vivos (PERES E MOREIRA, 2003).  

De acordo com Bertoletti (1990) o ecossistema aquático é considerado muito 

suscetível a contaminação por agrotóxicos. Isso porque grandes quantidades de agrotóxicos 

não permanecem no local de aplicação, pelo contrário, sofrem movimentação e alcançam 

águas subterrâneas ou superfíciais, provocando contaminações que reduzem a qualidade 

das águas (SABIK et al, 2000). A elevada taxa de contaminação dos ambientes aquáticos 

por agrotóxicos é justificada por Ribas & Matsumura (2009) quando afirma que os 

recursos hídricos são integradores de todos os processos biogeoquímicos sendo por isso os 

principais destinos dos agrotóxicos aplicados na agricultura.  

Vários fatores influenciam o destino final dos agrotóxicos no ambiente entre 

eles as propriedades físico-químicas dos produtos utilizados bem como a quantidade e a 

frequência de uso, os métodos de aplicação, as características bióticas e abióticas do 

ambiente e as condições meteorológicas. Neste sentido, Filizola et al (2002) descreve 

alguns mecanismos de contaminação dos ecossistemas aquáticos (Tabela 3): 
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Tabela 3. Mecanismos de contaminação dos ecossistemas aquáticos por agrotóxicos. 

 

Mecanismo de contaminação Descrição 

Escoamento superficial Consiste no escoamento dos agrotóxicos, dissolvido na água e/ou 

associado ao material em suspensão na água, a partir do local onde 

foram aplicados ate atingir corpos d’água. Acontece quando a 

intensidade da chuva ultrapassa a taxa de infiltração. Apesar da 

quantidade de agrotóxicos perdida por carreamento ser pequeno, 

esta possivelmente é a principal rota de contaminação de rios ou 

lagos. 

 

Lixiviação Infiltração dos agrotóxicos no solo ate atingir lençóis freáticos. As 

águas subterrâneas podem levar também a contaminação de 

corpos d’água superficiais. 

 

Movimentação do solo para a 

atmosfera 
Pode ocorrer a volatização do agrotóxico e posterior precipitação, 

o que permite estas substâncias atingir lagos, rios e oceanos, locais 

muitas vezes distantes dos pontos de aplicação. Pode acontecer 

também à associação dos agrotóxicos a partículas carregadas pelo 

vento, o que permite que eles entrem no ambiente aquático 

quando acontece a deposição da poeira 

 

Por embalagens e equipamentos 

contaminados 
Contaminação por descarte inadequado de embalagens dos 

produtos aplicados e lavagem de equipamentos contaminados por 

agrotóxicos 

 

De acordo com Bertoletti (1990) a presença de agrotóxicos nos corpos d’água 

podem causar efeitos deletérios aos organismos que vivem nestes ambientes, podendo até 

determinar a extinção de espécies que apresentam menor amplitude ecológica. Nesse 

sentido, uma perturbação química pode causar efeitos subletais que comprometem a saúde 

animal ou mesmo ser letal aos organismos e levar a uma redução de biomassa, em ambos 

os casos o funcionamento dos ecossistemas é alterado. Diante desses prejuízos, é de grande 

relevância a avaliação do impacto dos agrotóxicos nos ecossistemas naturais brasileiros, 

visando estabelecer práticas seguras que garantam a sustentabilidade do ambiente (PERES 

& MOREIRA, 2007). Esses autores ainda relatam que é preciso união do governo e da 

sociedade na busca da sustentabilidade dissociada da obtenção do lucro. 

 

1.6 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA POR MEIO DE BIOENSAIOS  

A análise da toxicidade dos agrotóxicos pode ser realizada por meio de 

bioensaios conduzidos em laboratórios usando organismos testes, também conhecidos 

como bioindicadores ou sistemas modelos. Esses testes são importantes porque os 

resultados de análises químicas sozinhos não caracterizam o impacto ambiental causado 

por poluentes visto que não demostram seus efeitos sobre o ecossistema. O 

biomonitoramento da contaminação ambiental depende da avaliação de respostas dos 

sistemas biológicos a presença do tóxico e nesse sentido as respostas ao nível de organismo 

são relevantes em análises toxicológicas porque antecedem os efeitos do tóxico sobre os 

níveis de populações, comunidades e ecossistemas e fornecem uma boa avaliação do risco 

de extinção de espécies susceptíveis (MAGALHÃES & FILHO, 2008).  
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Nesse contexto, Rand & Petrocelli (1985) denominam de toxicidade o 

potencial que uma substância tem de causar danos em organismos vivos. Assim, os testes 

de toxicidade permitem verificar em que medida as substâncias são nocivas e como e onde 

se manifestam os seus efeitos nos organismos testes. A toxicidade de uma substância 

depende de sua concentração e do tempo de exposição. Quanto ao tempo de exposição, nos 

testes de toxicidade podem ser avaliados os efeitos agudos, observados com um curto 

período de exposição, bem como os efeitos crônicos, que são analisados após um longo 

período de exposição. Para que as respostas obtidas nos testes de toxicidades sejam 

consideradas válidas é preciso que diversas normas e procedimentos padronizados por 

guias tenham sido seguidos. Dentre os guias utilizados destacam-se o guia de orientação 

para os testes de produtos químicos (OECD, 1992) e o guia da agência para proteção 

ambiental (EPA, 2002) .  

Nos testes de toxicidade aguda os organismos bioindicadores ficam expostos a 

substância em estudo por um período que varia de 24 a 96 horas e manifestam respostas 

rápidas e severas. A análise toxicológica aguda geralmente se inicia com o cálculo da 

Concentração Letal Média (CL50). Para determinação da CL50 os organismos testes são 

expostos a várias concentrações definidas de uma substância, ao longo de um período de 

tempo que pode variar de 24 a 96 horas, e o cálculo da mortalidade ao longo do 

experimento permite estimar a concentração capaz de causar a morte de 50% dos animais 

expostos (RAND & PETROCELLI, 1985). Nesse teste, além das diluições da substância 

em estudo, é preciso haver um controle negativo onde as organismos bioindicadores são 

submetidos às mesmas condições do teste mas, não estão na presença do contaminante. O 

controle negativo é importante, pois ajuda a determinar se as respostas são devido ao 

tóxico ou devido a outro fator qualquer.   

Normalmente o principal efeito observado nos testes de toxicidade aguda é a 

letalidade. Esse efeito é justificado por Weinstein & Birk (1989) quando afirmam que o 

estresse agudo é caracterizado por danos morfológicos severos que resultam no 

comprometimento de processos fisiológicos que podem  levar o organismo a morte.  Nesse 

sentido, os testes de toxicidade aguda podem ser realizados com o intuito de avaliar a 

sensibilidade relativa dos organismos ao agente tóxico e com isto estabelecer 

concentrações seguras do agente químico para preservação da vida e do ambiente.  

Os testes de toxicidade aguda são importantes para a avaliação inicial da 

toxicidade de uma substância, no entanto, esses apresentam algumas limitações: algumas 

substâncias só apresentam efeitos após um período de latência que pode execeder as 96 

horas de exposição aguda; como é realizado com uma única espécie não avalia os efeitos 

da transferência do tóxico ao longo da cadeia alimentar e nem o efeito do estressor sobre as 

relações interespecíficas; avalia os efeitos do tóxico em apenas um estágio de vida do 

organismo e a sensibilidade geralmente varia com os diferentes fases de vida; não é 

sensível a efeitos subletais que também são prejudiciais ao organismo comprometendo 

processos como o crescimento e a repredução e levando a chamada “morte ecológica” em 

que o espécime não consegue mais executar sua função no ecossistema (MAGALHÃES & 

FILHO, 2008). 
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Diante desse contexto, quando os testes agudos falham em fornecer respostas 

mensuráveis sobre o tóxico, é importante realizar também testes de toxicidade crônica. Os 

efeitos crônicos de uma substância resultam da exposição dos organismos testes por longos 

períodos de tempo a concentrações que permitem a sobrevivência dos organismos testes. 

Os testes crônicos são realizados após os testes de toxicidade aguda visto que a 

determinação de concentrações subletais é feita a partir do cálculo da CL50. Os efeitos da 

exposição dos organismos bioindicadores a pequenas concentrações do tóxico é geralmente 

subletal, mas o acúmulo deste efeito por longos períodos podem causar mortalidade 

(MAGALHÃES & FILHO, 2008). Assim, do ponto de vista biológico, os resultados dos 

testes de toxicidade crônica podem complementar a avaliação toxicológica aguda. 

 

1.7 - O Poecilia reticulata COMO SISTEMA MODELO 

Várias espécies têm sido empregadas como sistemas modelos em teste de 

toxicidade em ensaios laboratoriais, sendo elas dos mais diversos grupos: microalgas, 

microcrustáceos, equinóides, poliquetas, oligoquetas, peixes e bacterias (MAGALHÃES & 

FILHO, 2008).  Segundo Rand & Petrocelli (1985) a escolha dos organismos testes 

depende de alguns critérios, entre eles: abundância e disponibilidade; cosmopolitismo da 

espécie; significativa representação ecológica dentro das biocenoses; baixo índice de 

sazonalidade; conhecimento da sua biologia, fisiologia e hábitos alimentares; estabilidade 

genética e uniformidade de suas populações; sensibilidade constante e apurada; 

importância comercial; facilidade de cultivo em laboratório; e se possível a espécie ser 

nativa da região.  

Considerando os grupos empregados nos bioensaios e os critérios exigidos para 

escolha dos organismos testes, os peixes vêm se destacando como sistemas modelos de 

excelência pois são relativamente sensíveis as mudanças no ambiente e aos efeitos dos 

poluentes, elaborando respostas ao estresse (WEPENER et al., 2011). Neste sentido, os 

peixes do gênero Poecilia, conhecidos popularmente como guarus, barrigudinhos ou 

guppy, vem sendo validados dos como modelos experimentais (SABÓIA-MORAIS et al, 

1996).  

O teleósteo Poecilia reticulata é cosmopolita do continente americano e 

constitue uma espécie de pequeno porte, onívora, eurialina e com dimorfismo sexual. Na 

fase alevino as características sexuais ainda não são perceptíveis macroscopicamente, mas 

ao longo do desenvolvimento macho e fêmea vão assumindo caracerísticas específicas. Os 

machos possuem colorações com misturas das cores verde, azul e laranja, e estas cores 

intensas são usadas para atrair a fêmea durante o comportamento de corte. Além disto o 

macho possui a nadadeira anal modificada em gonopódio, que é o órgão copulatório usado 

para introduzir no poro genital da fêmea durante o acasalamento. A maturidade sexual é 

atingida com cerca de dois meses para machos e 3 meses para fêmea. A fêmea tem 

coloração predominantemente cinza e é maior que o macho. O maior tamanho corporal da 

fêmea pode ser justificado porque ela carrega os embriões e larvas até o momento de 

nascimento do alevino.  O período de gestação para o Poecilia reticulata, que é uma 

espécie ovovivipara, ocorre em torno de 21 dias.  
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Quanto a classificação sistemática a espécie Poecilia reticulata pertence ao 

reino animalia, filo Chordata, classe Actinopterygii, ordem Cyprinodontiformes, família 

Poecillidae, gênero Poecilia. Esta espécie possui importância econômica pois é usada na 

aquariofilia, importância ecológica pois é usada no controle de vetores de doenças como a 

dengue e importância científica porque é usada como sistema modelo em testes de 

toxicidade. O P. reticulata é indicado como sistema modelo teste pela OECD (1992).  

O P. reticulata vêm sendo caracterizado como sistema modelo por possuir 

moderada sensibilidade a ação dos efeitos tóxicos, ciclo reprodutivo curto, reprodução ao 

longo de todo o ano, alta adaptação as condições laboratóriais e fácil manejo em aquários, 

o que permite o estabelecimento de uma população homogênea e padronizada para uso em 

testes de toxicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Macho e fêmea de Poecilia reticulata. Fonte: Google imagens 

 

1.8 - OS BIOMARCADORES EM ANÁLISES DE TOXICIDADE  

Nas avaliações de toxicidade diversas respostas podem ser identificadas como 

sinais dos efeitos nocivos de substâncias químicas aos peixes, e estas respostas podem ser 

caracterizadas como biomarcadores e usadas como ferramentas para monitorar a qualidade 

do meio aquático. Segundo Oost et al (2003) os biomarcadores são alterações moleculares, 

celulares, teciduais, fisiológicas ou comportamentais que ocorrem em resposta à presença 

de substâncias químicas. Tais alterações dos processos biológicos ocorrem em níveis 

hierárquicos de tal forma que as alterações em um nível sempre são precedidas por 

alterações em níveis anteriores (Figura 6). 
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Figura 6 - Representação esquemática da ordem sequencial das respostas a exposição a poluente dentro de 

um sistema biológico. Modificado de Oost et al (2003).  

A ordem seqüencial de resposta ao estresse causado por poluentes permite 

determinar as respostas iniciais e tardias elaboradas pelos seres vivos devido à exposição a 

poluentes. Nas análises toxicológicas é importante avaliar vários níveis de alterações dos 

processos biológicos com o intuito de obter respostas mais completas acerca da ação do 

tóxico. Nesse sentido inúmeros estudos caracterizaram alterações proteômicas, 

histopatológicas e comportamentais como biomarcadores de poluição (YILMAZ et al, 

2004; COSTA et al, 2010; BIALES et al, 2011; SHIOGIRI et al, 2012; VAN DYK et al 

2012).   

As alterações moleculares ocorrem como primeiro efeito dos poluentes nos 

sistemas biológicos e fornecem respostas mais específicas sobre a ação do tóxico, sendo 

por isso de grande importância nas análises toxicológicas (THOMPSON et al, 2012). 

Nesse sentido, de acordo com Fowler et al 2008 as análises proteômicas identificam 

alterações nos padrões de expressão de proteínas em populações celulares alvo devido a 

ação de poluentes.  Várias substâncias tóxicas podem inibir ou induzir as células de órgãos 

alvo a expressarem proteínas diferenciais durante a exposição, ou mesmo causarem 

modificações pós-traducionais em algumas proteínas, como fosforilação, carboxilação e 

glicosilação. Essas proteínas afetadas por tóxicos geralmente participam dos mecanismos 

celulares de desintoxificação e resistência dos peixes ao estressores ambientais. Apesar 

dessa relevância, as abordagens proteômicas ainda são pouco frequentes em análises 

toxicológicas. 

As análises histopatológicas, por sua vez, identificam inúmeras lesões em 

órgãos alvos dos organismos testes a nível tecidual. Os biomarcadores histopatológicos são 

muito usados em análises de toxicidade porque a histologia é uma ferramenta sensível para 

avaliar os efeitos de substâncias químicas (LINS et al 2010).  A identificação de 

biomarcadores histológicos é relevante em estudos toxicológicos pois permite fazer o 
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diagnostico do efeito dos poluentes sobre a saúde animal e extrapolar estes efeitos para os 

níveis de população e comunidade (AU, 2004). 

Os biomarcadorares comportamentais caracterizam os efeitos dos poluentes em 

um nível hierarquico superior ao molecular e histológico, pois representam respostas 

desenvolvidas pelo organismo quando as alterações em nível morfológico e fisiológico são 

severas. Nesse sentido, a análise do comportamento de peixes vem sendo realizada em 

estudos toxicológicos visto que a condição de estresse gerada pela presença de tóxicos no 

ambiente aquático induz mudanças no comportamento de um organismo, excedendo o 

limite normal de variabilidade (MAGALHÃES & FILHO, 2008). As alterações 

comportamentais podem ser compreendidas como estratégias desenvolvidas pelos 

espécimes para aumentar suas chances de sobrevivência frente a situação de estresse 

(SILVIO et al, 2005). A toxicologia comportamental é valorizada em bioensaios como 

ferramenta na avaliação da toxicidade em peixes, visto que eles possuem comportamento 

observavéis e quantificavéis em ambiente monitorado (GRAHAM et al, 2004). 

 

1.9 - AS BRÂNQUIAS E O FÍGADO COMO ÓRGÃOS ALVO 

Vários órgãos alvo são analisados em testes de toxicidade e entre eles 

destacam-se as brânquias e o fígado. As brânquias possuem papéis vitais para os peixes, 

atuando como o principal sítio de trocas gasosas e em processos como osmorregulação, 

equilíbrio ácido-básico, excreção de compostos nitrogenados e gustação (MACHADO E 

FANTA, 2003; VIGLIANO, 2006; DILER, 2009). O tecido branquial pode oferecer 

subsídios para estudos de toxicidade por se tratar de um órgão que entra em contato direto 

com a água, e que recebe diversos componentes químicos nela dissolvidos, levando a sua 

alteração, seja em nível molecular, celular ou tecidual (ROBERTS & BULLOCK, 1980; 

PERRY & LAURENT, 1993; PAWERT, 1998; CUÑA et al, 2011). Estas alterações na 

maioria das vezes representam respostas de defesa do organismo animal, que tenta ao 

máximo reduzir os danos causados pelos tóxicos. Dessa forma, alterações moleculares ou 

histopatológicas nas brânquias servem como indicadores da contaminação aquática 

(SCHWAIGER, 1997).  

O fígado também é um órgão alvo que fornece informações relevantes acerca 

da ação de poluentes. Isso porque é um orgão de metabolismo intenso e que recebe por 

meio das vias sanguíneas os poluentes absorvidos do ambiente, podendo então sofrer 

alterações morfológicas devido à presença de tóxicos na água (SALEH, 1982; 

BRAUNBECK, 1990). Além disso, o fígado é o órgão responsável pela desintoxicação dos 

organismos a produtos endógenos e exógenos  e atua em processos de biotransformação 

capazes de originar metabólitos mais reativos que o produto de origem, sendo então o alvo 

primário da toxicidade de uma substância (ZELIKOFF, 1998; ROBERTS, 2001). Dessa 

forma, funciona como sítio de armazenamento, biotransformação e excreção de agentes 

químicos (CENGIZ E UNLU, 2006; CUÑA et al, 2011; AGAMY, 2012). 
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1.10 - JUSTIFICATIVA 

 

Os bioensaios realizados em laboratório que visam investigar os efeitos tóxicos 

de produtos de origem antropogênica são importantes visto que permitem estimar o 

impacto que estas substâncias causam no ecossistema natural. Esse trabalho teve como 

intuito consolidar análises histopatológicas e proteômicas para a identificação e 

caracterização de biomarcadores moleculares e celulares de estresse e de resposta aos 

efeitos toxicológicos do Glifosato, princípio ativo dos herbicidas Roundup, e do AMPA, 

principal produto de degradação do Glifosato, adotando o Poecilia reticulata como modelo 

animal de referência para ambientes aquáticos da região tropical. Este trabalho possui 

grande relevância porque avalia a toxicidade de substâncias isolodas relacionadas aos 

herbicidas Roundup, produtos muito utilizados na região Centro-Oeste do Brasil para a 

expansão da atividade agrícola e potenciais contaminantes do meio aquático. Dessa forma, 

é importante estabelecer modelos animais experimentais e parâmetros analíticos sensíveis e 

reprodutíveis dentre os organismos aquáticos da região, o que pode colaborar para 

elaboração de medidas fiscalizadoras e que minimizem os danos sobre o ecossistema 

aquático.  

 

1.11 – OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Avaliar os efeitos tóxicos agudos e subletais do Glifosato e do AMPA para o 

Poecilia reticulata por meio da análise da ação destes produtos em dois orgãos 

alvos, as brânquias e o fígado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a concentração letal média (CL50) 96 horas do Glifosato e do AMPA 

para o Poecilia reticulata; 

 Analisar as modificações comportamentais do P. reticulata em exposição aguda a 

Glifosato e a AMPA; 

 Comparar a sensibilidade do P. reticulata à ação do Glifosato e do AMPA; 

 Investigar as modificações branquais e hepáticas após a exposição subletal 96 horas 

ao Glifosato e ao AMPA; 

 Analisar alterações moleculares no fígado de guarus após 24 horas de exposição a 

subletal Glifosato, por meio da proteômica; 

 Validar biomarcadores da toxicidade do Glifosato e do AMPA para o Poecilia 

reticulata. 
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2.1-RESUMO  

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a toxicidade aguda do Glifosato (N-

fosfometil-glicina), princípio ativo dos herbicidas Roundup, e do AMPA (ácido amino-

metil-fosfônico), seu principal produto de degradação, para o teleósteo Poecilia reticulata. 

Os dados de mortalidade coletados durante o teste de Concentração Letal média (CL50) 96 

horas permitiram determinar os valores de 68,78 e 70,87 mg/L como CL50 do Glifosato e 

os valores de 180 e 164,32 mg/L como a CL50 do AMPA para machos e fêmeas de P. 

reticulata respectivamente. Tais valores caracterizam o Glifosato e o AMPA como 

praticamente não tóxico aos guarus em testes de toxicidade aguda. No entanto, os 

resultados das análises comportamentais também realizadas durante a CL50 mostraram que 

ambos os produtos testes são capazes de gerar situações de estresse aos peixes, causando 

alterações de comportamento como choques contra as paredes do aquário, hipoatividade, 

natação irregular, nado na superfície da água, escurimento corporal, agressividade e 

letargia. As análises histopatológicas e morfométricas das brânquias e do fígado de guarus 

expostos a concentrações subletais de Glifosato (35µg/L) e de AMPA (82µg/L) indicaram 

que ambos os órgãos são afetados. As brânquias de peixes expostos aos produtos testes 

apresentaram maiores índices de reação para as alterações progressivas tais como aumento 

do epitélio interlamelar e fusão parcial e total das lamelas secundárias. O fígado por sua 

vez apresentou maiores índices de reação para as alterações regressivas como esteatose, 

núcleos picnóticos e necrose. As alterações histopatológicas e comportamentais 

encontradas indicam que o Glifosato e o AMPA, apesar de serem considerados poucos 

tóxicos por guias que avaliam a toxicidade de produtos químicos, são promotores de 

alterações deletérias para a saúde animal, indicando que há necessidade de estabelecimento 

de novos parâmetros ou mudança de conceitos, indicando a necessidade de utilizar vários 

biomarcadores, além da avaliação da taxa de mortalidade, para estabelecer um critério mais 

confiável para parâmetros de toxicidade.  

 

Palavras-chaves: peixes, herbicidas, saúde animal, toxicidade aquática, exposição aguda. 
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2.2-INTRODUÇÃO 

O Glifosato é um organofosforado com fórmula molecular C3H8NO5P 

caracterizado como dessecante sistêmico, pós-emergente, de largo espectro e não seletivo 

(AMARANTE et al, 2002). Na literatura o termo glifosato é usado para definir a família de 

agrotóxico denominada Roundup, cujo componente principal é o glifosato, ou mesmo 

para se reportar ao produto puro. Na formulação dos produtos Roundup 41% consiste de 

Glifosato (N-fosfometil-glicina) que é ingrediente ativo, enquanto os outros 59% incluem o 

composto polietoxietilenoamina (POEA) e outros ingredientes (COX, 1998). No ambiente 

o Glifosato pode ser degradado a AMPA (ácido aminometilfosfônico - CH6NO3P), e esta 

degradação microbiológica consiste na clivagem oxidativa da ligação carbono-nitrogênio 

presente na molécula de Glifosato (JACOB et al, 1988; MOGADATI et al, 1996; 

MATTOS, 2002). A meia-vida do Glifosato em águas de rios com pH 7, temperatura 

ambiente e expostas a luz solar é de 100 horas, o AMPA por sua vez persiste mais tempo 

no ambiente antes de ser degradado a fosfato inorgânico devido a sua elevada capacidade 

adsorção (MALLAT et al, 1998). Como os herbicidas Glifosato possuem consumo 

elevado, representando um dos agrotóxicos mais comercializados, seu uso indiscriminado 

pode causar a contaminação do meio aquático (MOORE et al, 2012), tornando a toxicidade 

do Glifosato e de seu produto de degradação um ponto de grande interesse.  

Neste sentido, o ecossistema aquático é considerado muito suscetível a 

contaminação por agrotóxicos e a presença destas substâncias nos corpos d’água podem 

causar efeitos deletérios aos organismos que vivem nestes ambientes (BERTOLETTI, 

1990). Muitos estudos tem sido realizados com o intuito de investigar a toxicidade dos 

herbicidas Roundup para animais aquáticos (JIRAUNGKOORSKUL et al, 2002; 

LUSHCHAK et al, 2009; ALBINATI et al, 2009), no entanto, é importante também a 

avaliação do Glifosato puro, bem como de seu produto de degradação, com o intuito de 

compreender os efeitos destas substância isoladas. Um teste de toxicidade aguda conduzido 

em laboratório e que proporciona respostas rápidas acerca da substância em estudo é o 

teste de Concentração Letal Média ou CL50 (RAND & PETROCELLI, 1985). As 

investigações de CL50 realizadas no presente estudo foram conduzidas de acordo com os 

procedimentos metodológicos apresentados no guia da OECD ou guia de orientação para 

os testes de produtos químicos (OECD, 1992).  

Os testes de toxicidade podem ser conduzidos em laboratório usando peixes 

como sistemas modelos uma vez que eles são relativamente sensíveis as mudanças no 

ambiente e aos efeitos dos poluentes, elaborando respostas ao estresse (RAND & 

PETROCELLI, 1985; WEPENER et al., 2011). Neste sentido, os peixes do gênero 

Poecilia, conhecidos popularmente como guarus, vem sendo caracterizados como modelos 

experimentais devido a sua alta sensibilidade as variações de diversos parâmetros 

ambientais e ao seu fácil manejo em aquários (SABÓIA-MORAIS et al, 1996; ARAÚJO et 

al, 2001; SILVA et al, 2003). Os guarus possuem ampla distribuição no continente Sul-

Americano e constituem espécies de pequeno porte, com dimorfismo sexual, reprodução 

interna e caracterizadas como larvófagas, onívoras e eurialinas (SABÓIA-MORAIS et al, 
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1996). No caso do P. reticulata ele é indicado como sistema modelo teste pela OECD 

(1992).  

Em testes de toxicidade são analisados também os danos em nível celular, 

tecidual e em órgãos-alvos causados pela exposição dos peixes a poluentes, sendo os 

biomarcadores histológicos ferramentas sensíveis para avaliar o efeito de agentes tóxicos 

sobre órgãos alvos de sistemas modelos (ALBINATI et al, 2009; PAL et al, 20011; 

AGAMY, 2012). Entre os órgãos que sofrem alteração morfológica e fisiológica devido à 

exposição a tóxicos destacam-se as brânquias e o fígado. As brânquias dos teleósteos 

exercem papéis vitais uma vez que atuam como sítios de trocas gasosas, em processos de 

íon/osmorregulação, equilíbrio ácido-básico, excreção de compostos nitrogenados e 

gustação (DÍAZ et al., 2005; VIGLIANO et al., 2006). Assim, a multifuncionalidade das 

brânquias associada a sua grande superfície de absorção e o íntimo contato com a água faz 

dela um execelente órgão para ensaios de toxicidade aquática (CUÑA et al, 2011). O 

fígado, órgão também multifuncional, concentra substâncias tóxicas em taxas mais 

elevadas do que as encontradas na corrente sanguínea e atua em processos de 

biotransformação capazes de originar metabólitos mais reativos que o produto de origem 

(ROBERTS, 2001). Dessa forma, atuando como sítio de armazenamento, biotransformação 

e excreção de agentes químicos, o fígado é caracterizado como um importante órgão alvo 

em testes de toxicidade (CENGIZ E UNLU, 2006; CUÑA et al, 2011; AGAMY, 2012). 

Pelo exposto, a presente pesquisa teve como objetivos determinar a 

concentração letal média (CL50) 96 horas do Glifosato e do AMPA para machos e fêmeas 

de Poecilia reticulata, analisar as alterações comportamentais dos guarus durante 

exposição aguda a ambos os produtos e avaliar por meio de análises histopatológica e 

morfométrica os efeitos tóxicos do Glifosato e do AMPA nas brânquias e fígado de 

Poecilia reticulata após exposição aguda e subletal.  

 

2.3 - METODOLOGIA  

 

2.3.1-Produtos Testes 

Os produtos testes usados nos experimentos foram o Glifosato (N-fosfometil-

glicine), princípio ativo do herbicida com o nome comercial Roundup
®
, e o AMPA (ácido 

amino-metil-fosfônico), principal produto de degradação do Glifosato. Ambos os produtos 

testes foram adquirido da empresa Sigma Aldrich (Glifosato código 337757- 96% de 

pureza e AMPA código 324817 - 99% de pureza). 

2.3.2- Coleta e manutenção dos espécimes de guarus 

Os espécimes de Poecilia reticulata utilizados nos experimentos faziam parte 

de um grupo de animais do Biotério de Animais Aquáticos do Laboratório de 

Comportamento Celular (LCC), do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) IV, 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Goiás (UFG). No Biotério, os 

animais foram mantidos em tanques com 500 litros de água doce água filtrada e 

declorinada e os parâmetros físicos e químicos da água, tais como os índices de oxigênio, 
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amônia, pH, temperatura, nitrito, nitrato e salinidade foram periodicamente monitorados. 

Os peixes foram alimentados com ração comercial ALCON COLOURS
® 

e com ârtemias 

salinas. 

Na presente pesquisa foram utilizados 318 fêmeas com peso médio de 0,252 ± 

0,2g e comprimento total médio de 2,98 ± 0,3 cm e 318 machos de Poecilia reticulata com 

peso médio de 178,57±14,4mg e comprimento total médio de 2,47±0,2cm. Todos os 

animais utilizados nasceram no Biotério apartir de geração P selvagem, portanto eram F1 e 

possuiam cerca de três meses de vida. 

2.3.3- Procedimentos experimentais para determinação da CL50 

Inicialmente foram preparadas soluções de dissolução, usando água como 

solvente, para o Glifosato e para o AMPA na concentração de 12g/L, que representa a 

solubilidade máxima de ambos os produtos em condições normais de temperatura e 

pressão, e apartir delas foram feitas as diluições para os experimentos que foram montados 

com um grupo controle e cinco concentrações dos produtos testes nos valores de 0, 50, 55, 

60.5, 66.5 e 73.2 mg/L para o Glifosato e 0, 86.8, 104.2, 125, 150,180 mg/L para o AMPA. 

Tais concentrações seguem progressões geométricas com razão 1.1 para o Glifosato e 1.2 

para o AMPA e foram determinadas por estudos preliminares realizados no Laboratório de 

Comportamento Celular. Foram realizadas quatro baterias de experimentos: fêmeas foram 

expostas ao Glifosato, machos foram expostos ao Glifosato, fêmeas foram expostas ao 

AMPA e machos foram expostos ao AMPA. Cada bateria foi realizada em triplicata e 

acompanhada por grupo controle.  

Em cada bateria experimental foram utilizados seis aquários com dois litros de 

soluções nas concentrações supracitadas. Para cada aquário foram transferidas 8 guarus, 

mantendo assim a abundância de 4 animais por litro. O sistema utilizado foi o estático e o 

período de exposição foi de 96h. Durante o experimento as alterações de comportamento 

dos espécimes foram observadas e relatadas nos períodos de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 e 

96 horas de exposição. Cada observação do comportamento animal teve a duração de 10 

minutos e as manifestações comportamentais entre grupo controle e tratados foram sempre 

comparadas, visando relatar apenas as alterações provocadas pelo produto teste. 

Diariamente foram feitas análises de parâmetros físicos e químicos da água.A ocorrência 

de mortalidades foi registrada nos mesmos períodos das análises comportamentais, e 

organismos mortos foram retirados do recipiente teste. Os dados de mortalidade obtidos ao 

final das experimentações foram submetidos à análise estatística através do método 

Trimmed Sperman Karber, determinando-se a concentração letal para 50% dos organismos 

testados após 96 horas de exposição. 

 

2.3.4 - Exposição subletal dos guarus a Glifosato e a AMPA 

O experimento para análise dos efeitos agudos subletais do Glifosato e do 

AMPA foi realizado em três aquários experimentais para fêmeas e três aquários 

experimentais para machos, sendo um aquário controle, um aquário com solução de 

Glifosato na concentração de 35mg/L e um aquário com solução de AMPA na 
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concentração de 82mg/L, concentrações correspondentes a 50% do valor da CL50 dos 

produtos teste para fêmeas da espécie em estudo. Cada aquário continha dois litros das 

soluções supracitadas e 10 peixes, mantendo a abundância de 5 animais por litro em um 

sistema estático de exposição. O período de exposição foi de 96 horas e diariamente 

parâmetros físicos e químicos da água e soluções dos aquários foram monitorados. 

 

2.3.5 - Processamento do material biológico 

Após as 96 horas de exposição subletal, os peixes foram sacrificados por 

decapitação e dissecados para coleta do 2° arco branquial e do fígado. Antes da dissecação 

foi realizada a biometria para mensurar o comprimento e o peso de cada espécime. As 

brânquias e os fígados coletados foram processados para análises morfológicas em 

microscopia de luz. Para tanto, os materiais biológicos foram fixados por imersão em 

paraformaldeído tamponado por doze horas (paraformaldeído 10% e tampão fosfato de 

sódio pH7,3), inclusos em historessina (Leica Historesin) e seccionados com 2 µm de 

espessura no ultra-micrótomo (Leica Ultracut UCT).  Os cortes foram corados por azul de 

toluidina aquoso a 1% pH 8,4 para a visualização da morfologia branquial e hepática. 

Análises e fotodocumentações foram realizadas por meio do fotomicroscópio (LEICA 

DMLB – USA) e do sistema de captura IMAGENS PRO PLUS (Media Cybernetics, Silver 

Spring, USA)  

 

2.3.6 Análise histopatológica e morfométrica 

Para as análises histopatológica e morfométrica das brânquias e fígado de 

guarus do grupo controle e expostos a Glifosato e a AMPA, foram confeccionadas, para 

cada órgão de estudo, 5 lâminas por espécime, perfazendo 50 laminas para os 10 espécimes 

de cada grupo experimental, em cada lâmina foram coletados oito cortes. Para as análises 

foram sorteados três cortes por lâmina, para cada órgão-alvo por animal 

A análise histopatológica foi realizada por meio de índices sendo o cálculo 

destes adaptados de Bernet et al (1999). De acordo com este autor, as alterações 

histopatológicas são divididas em cinco padrões de reação: distúrbios circulatórios, 

alterações regressivas, mudanças progressivas, inflamação e neoplasias. Este último padrão 

de reação não foi considerado no presente estudo uma vez que neoplasias não são comuns 

em exposições agudas. Nas análises, para cada alteração foi atribuído um valor de fator de 

importância (w) que variou de 1 a 3, e caracterizou como a histopatologia afetou a função 

do órgão e a capacidade dos peixes para sobreviver. O fator de importância 1 foi atribuído 

a lesões de importância histopatológica mínima, ou seja, facilmente reversíveis, enquanto o 

fator de importância 2 foi atribuído a lesões de moderada importância histopatológica e o 

fator de importância 3 caracterizou lesões severas e que levaram à perda parcial ou total da 

função do órgão. De acordo com Bernet et al (1999), para cada alteração histopatológica 

foi atribuido também um valor de score (a) que definia o grau de ocorrência de cada lesão. 

No presente estudo foi atribuído um valor de score que varia de 0  a 5 conforme a tabela 1.  
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Tabela 1 – Relação entre o valor do score e a ocorrência das alterações histopatológicas. 

Valor de Score Ocorrência das alterações histopatológicas 

0 0% dos cortes 

1 1 a 20% dos cortes 

2 21 a 40% dos cortes 

3 41 a 60% dos cortes 

4 61 a 80% dos cortes 

5 81 a 100% dos cortes 

 

Foi calculado o índice de reação do órgão (I pr org) de cada padrão de reação 

através da formula abaixo: 

I pr org  = ∑alt (a x w) 
Onde: I pr org é o índice de reação do órgão para cada padrão de reação, a é o valor de score 

e w é o fator de importância de cada alteração.  

Em seguida foi calculado o índice de reação total (Iorg.) de cada órgão por 

meio da somatória dos quatro padrões de reação analisados. Além da análise semi-

quantitativa das alterações histopatológicas foram realizadas análises morfométricas com o 

intuito de confirmar quantitativamente se houve diferença entre os grupos controles e os 

grupos tratados com Glifosato ou AMPA após as 96 horas de exposição subletal. Assim, 

foram mensurados, por meio do programa Imagem Pro Plus os seguintes parâmetros da 

morfologia branquial (Fig.1A): comprimento da lamela secundária (1), largura da lamela 

secundária (2), distância entre as lamelas secundárias (3) e espessura do epitélio 

interlamelar (4). No fígado foram mensurados dois parâmetros: área do núcleo e área dos 

vacúolos citoplasmáticos dos hepatócitos.   

 

2.3.7 - Análise estatística 

Os dados coletados durante a morfometria e determinação dos índices 

histopatológicos foram analisados com o teste de análise de variância (ANOVA) e teste de 

Tukey para comparações múltiplas adotando-se nível de significância igual a 5% (α = 

0,05). A comparação histopatológica entre fêmeas e machos foi realizada através do teste T 

de Student para amostras independentes. Todos os testes foram realizados por meio do 

programa BioEstat 4.0.  

 

2.4 – RESULTADOS 

A análise física e química da água nos ensios de CL50 e subletais não mostraram 

diferença significativa entre as concentrações e ao longo do experimento: temperatura 

24±1°C, oxigênio dissolvido 8ppm, amônia 0,002ppm, pH 7±1, nitrito 0,025ppm  e nitrato 

0,5ppm. 
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2.4.1 - Determinação da Concentração Letal Média (CL50) 

A análise da mortalidade de Poecilia reticulata após 96 horas de exposição à 

Glifosato e a AMPA por meio do método Trimmed Sperman Karber determinou os valores 

de 68,78 e 70,87 mg/L como CL50 do Glifosato e os valores de 180,0 e 164,32 mg/L como 

a CL50 do AMPA para machos e fêmeas de guarus respectivamente. Tais valores de CL50 

foram determinados através da média obtida das triplicatas de cada bateria. Mortalidade 

não foi observada em fêmeas e machos do grupo controle. O coeficiente de correlação 

entre a concentração de Glifosato e a mortalidade acumulativa foi de 0,956 para fêmeas e 

0,932 para machos. Já o coeficiente de correlação entre a concentração de AMPA e a 

mortalidade acumulativa foi de 0,969 para fêmeas e 0,880 para machos. O percentual de 

mortalidade em cada bateria experimental foi dose dependente e pode ser observada no 

gráfico 1. Não houve diferença estatística entre a mortalidade acumulativa de fêmeas e 

machos expostos a Glifosato (t=0.46) e a AMPA (T=0.17).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1: Mortalidade acumulativa de Poecilia reticulata durante exposição a Glifosato e a AMPA por um 

período de 96 horas.  

 

2.4.2- Alterações do comportamento animal  

O Poecilia reticulata apresentou diversas alterações comportamentais durante 

exposição aguda 96 horas ao Glifosato e ao AMPA (Tabela 2). Já nas primeiras horas de 

exposição, logo após serem inseridos nas soluções com as substâncias em estudo, vários 

peixes se chocaram contra os vidros dos aquários. Após este período inicial onde foi 

possível observar hiperatividade, os peixes apresentaram hipoatividade, ou seja, os animais 

diminuíram seu deslocamento na coluna d’água e reduziram os movimentos aparentes das 

nadadeiras. Durante as 96 horas de exposição os guarus mostraram pouca natação e quando 

se deslocavam desenvolviam nados irregulares, sem direção, sentido, equilíbrio, chegando 

até em alguns poucos momentos apresentar tremores e contorções.  

Após poucas horas de exposição alguns peixes entraram em estado de letargia, 

tornando-se completamente estáticos. Os peixes letárgicos apóiam o abdome no fundo do 

aquário, não apresentam movimentos das nadadeiras e nenhum deslocamento. Após 24 

horas de exposição alguns animais mostraram um padrão de coloração mais escuro. 
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Durante a exposição a Glifosato e a AMPA alguns guarus nadaram na superfície da água 

aparentemente em busca de oxigenação. Neste sentido é importante ressaltar que todos os 

aquários possuíam bombas de oxigênio e que a avaliação deste parâmetro físico químico 

da água durante o experimento mostrou valores constantes e dentro de uma faixa 

considerada ideal para peixes de água doce. Durante toda a exposição a Glifosato e após 72 

horas de exposição a AMPA alguns animais desenvolveram um comportamento de 

agressividade, perseguindo e “mordendo” os demais espécimes do aquário. 

 

Tabela 2 – Análise da ocorrência de alterações comportamentais em Poecilia reticulata durante as 96 horas 

de exposição ao Glifosato e ao AMPA. 

 

Alterações 

comportamentais 

Glifosato 

 

AMPA Média percentual 

de peixes em cada 

tratamento 

Glifosato - AMPA 
Tratamentos  Período de 

ocorrência 

Tratamentos Período de 

ocorrência 

Choque contra os 

vidros do aquário 

>55 mg/L Durante as 96 

horas 

Todos Primeiras 2 

horas 

           10% - 33% 

Hipoatividade Todos Durante as 96 

horas 

Todos Durante as 96 

horas 

            53% - 50% 

Natação irregular Todos Após 2  horas  

de exposição 

Todos Durante as 96 

horas 

            10% - 27% 

Letargia Todos Após 2  horas  

de exposição 

Todos Após 6 horas 

de exposição 

            19% - 25% 

Escurecimento 

corporal 

Todos Após 24 horas 

de exposição 

>150 mg/L 

 

Após 24 horas 

de exposição 

            17% - 28% 

Nado na 

superfície da água 

Todos Durante as 96 

horas 

>125 mg/L Após 48 horas             23% - 38% 

 

Agressividade Todos Após 2  horas  

de exposição 

>150 mg/L Após 72 horas 

de exposição 

            7% -13% 

 

2.4.3 - Análise histopatológica das brânquias  

As brânquias de exemplares do grupo controle mostraram a morfologia típica 

para a espécie (Fig.1A), no entanto, a análise histopatológica dos espécimes tratados a 

Glifosato e a AMPA indicaram que este é um órgão alvo afetado por ambos os produtos 

testes. Após as 96 horas de exposição subletal foram observados diversas alterações 

histopatólogicas nas brânquias de P. reticulata, sendo que ambos os produtos causaram os 

mesmos tipos de alterações, no entanto, com intensidades diferentes.  

Fêmeas e machos expostos ao Glifosato apresentaram como característica 

histopatológica principal brânquias com severas fusões parciais e totais das lamelas 

secundárias, sendo que todas as secções analisadas mostraram proliferação das células do 

epitélio interlamelar, conduzindo para a fusão lamelar (Fig. 1B). As brânquias 

apresentaram também hipertrofia e hiperplasia das células localizadas no ápice do 

filamento branquial o que ocasionou a dilatação dessa porção do filamento (Fig. 1C). Além 

disto, as brânquias apresentaram vasodilatação do eixo vascular central ao filamento 

branquial, enrijecimento da lamela secundária e destacamento do epitélio da lamela 

secundária associado a edema intersticial (Fig. 1D) e em menor ocorrência aneurisma. 
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As brânquias de fêmeas e machos de P. reticulata expostos a AMPA também 

mostraram fusão parcial e total das lamelas secundárias (Fig. 1E), além de todas as 

alterações supracitadas, no entanto, o que caracterizou o efeito histopatológico deste 

produto-teste foram as vasodilatações.  Foi possível observar vasodilatação do eixo 

vascular central ao filamento branquial, bem como dos espaços destinados às trocas 

gasosas, localizados próximo as células pilares na lamela secundária (Fig.1E). Em muitos 

cortes analisados a vasodilatação ocasionou a dilatação do ápice da lamela secundária, 

chegando até a conduzir a ruptura das células pilares. Aneurismas também foram 

observados nas brânquias de guarus expostos a AMPA (Fig.1F).   
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Figura 1A: Fotomicrografia evidenciando F:filamento branquial, LS: lamela secundária, CC:célula do cloro, 

CM:célula mucosa; CV:célula pavimentosas, CP: célula pilar, e: hemácias, EL:epitélio interlamelar em 

brânquia de fêmeas do grupo controle. Os números indicam os parâmetros mensurados na morfometria. 

Barra: 50µm. Fig. 1B: Fotomicrografia evidenciando fusão parcial (FP) e total (FT) das lamelas secundárias e 

aumento do epitélio interlamelar (EL) em fêmeas expostas a Glifosato. Barra: 50µm. Fig. 1C: Dilatação do 

ápice dos filamentos branquiais (setas) em fêmeas expostas a Glifosato. Barra: 50µm. Fig. 1D: 

Fotomicrografia evidenciando vasodilatação do eixo vascular central ao filamento branquial (V), 

enrijecimento da lamela secundária (ER) e edema intersticial (círculo) em machos expostos a Glifosato. 

Barra: 50µm. Fig. 1E: Fotomicrografia evidenciando aumento do epitélio interlamelar (EL), fusão total das 

lamelas secundárias (FT) e dilatação do espaço sanguíneo destinados as trocas gasosas presentes nas lamelas 

secundárias (setas) nas brânquias de machos expostos a AMPA. Barra: 50µm. Fig. 1F: Aneurismas 

branquiais em machos expostos a AMPA (setas). Barra: 25µm. 

 

2.4.4- Análise histopatológica do fígado  

Os resultados das análises histopatológicas mostraram que a morfologia normal 

do fígado (Fig.2A) é modificada após exposição subletal durante 96 horas a Glifosato e a 

AMPA. Machos e fêmeas de P. reticulata expostos a ambos os produtos testes 

apresentaram fígado com severas alterações: intensas vasodilatação (Fig.2B), aumento do 

diâmetro dos vacúolos citoplasmáticos caracterizando esteatose (Fig.2C), infiltrado de 

células mononucleares e agregados de macrófagos (Fig.2C e 2E), hipertrofia do núcleo e 

do citoplasma dos hepatócitos (Fig.2D), comprometimento do arranjo cordonal dos 

hepatócitos e necrose (Fig.2E) e núcleos picnóticos (Fig.2F). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2A: Fotomicrografia evidenciando a morfologia do fígado de machos do grupo controle. Em destaque 

os  hepatócitos (h) e os núcleos dos hepatócitos (setas). Barra: 50µm. Fig. 2B: Fotomicrografia mostrando 

vasodilatação em machos exposto a Glifosato. Barra: 50µm. Fig. 2C: Fotomicrografia do fígado de macho 

exposto a Glifosato com severa esteatose, evidenciando agregado de macrofágos (seta preta) e infiltrado 

mononuclear (seta branca). Barra: 50µm. Fig. 2D: Fotomicrografia evidenciando hipertrofia do citoplasma e 

do núcleo dos hepatócitos de machos expostos a Glifosato (setas). Barra: 25µm. Fig. 2E: Fotomicrografia 

evidenciando agregado de macrófagos (seta preta) em fêmea exposta a AMPA. Barra: 50µm. Fig. 2F: 

Fotomicrografia do fígado de fêmeas expostas a AMPA indicando aréa de necrose rica em núcleos 

hipercromaticos (seta). Barra: 50µm. 
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2.4.5- Determinação dos índices histopatológicos  

A análise histopatológica por meio da determinação de índices para cada 

padrão de reação permitiu verificar que as principais histopatologias ocorridas nas 

brânquias de machos e fêmeas de P. reticulata expostos durante 96 a concentrações 

subletais de Glifosato e AMPA são as classificadas como progressivas, sendo elas aumento 

do epitélio interlamelar, fusão parcial e total das lamelas secundárias e dilatação do ápice 

do filamento branquial. O fígado, por sua vez, apresentou o maior índice de reação para as 

alterações regressivas, onde se destacam esteatose,  núcleos picnóticos e necrose (Tabela 

3). 

A análise semi-quantitativa por meio de índices de reação permitiu verificar a 

existência de diferença estatística significativa entre os grupos experimentais onde houve 

exposição a Glifosato e AMPA e o grupo controle. Para fêmeas os valores de ANOVA 

foram: F= 21.5 e 38.4 para distúrbios circulatórios, F= 27.1 e 183.1 para alterações 

regressivas, F= 101.3 e 12.3 para alterações progressivas e F=5.4 para inflamação, 

considerando brânquias e fígado respectivamente. Para machos os valores de ANOVA 

foram: F= 27.0 e 35.5 para distúrbios circulatórios, F= 13.6 e 109.3 para alterações 

regressivas, F= 157.3 e 49.6 para alterações progressivas e F=10.9 para inflamação, 

também considerando brânquias e fígado respectivamente. O valor de tukey em todas as 

análises foi p<0.0001. Assim, foi possível confirmar a existência de alto índice de lesões 

nas brânquias e fígado de guarus expostos a Glifosato e a AMPA, em machos e em fêmeas. 

Não houve diferença estatística na quantidade de lesões encontradas em peixes tratados a 

Glifosato e a AMPA. 

Após a análise histopatológica baseada nos padrões de reação foi calculado o 

índice total do órgão para brânquias e para fígado com o intuito de comparar o grau de 

lesão entre machos e fêmeas (Gráfico 2). Para as brânquias a análise estatística por meio do 

teste T indicou que não há diferença significativa entre os índices totais de machos e 

fêmeas uma vez que os valores calculados de T foram 0.46, 0.51 e 0.13 para a análise dos 

grupos controle, Glifosato e AMPA respectivamente. Para o fígado, no entanto, a análise 

estatística dos índices totais indicou que os machos P. reticulata apresentaram maiores 

lesões neste órgão que as fêmeas quando exposto aos produtos testes. No fígado os valores 

de T calculados foram 0.53, 2.88 e 3.20 para a análise dos grupos controle, Glifosato e 

AMPA respectivamente. 
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Tabela 3: Avaliação histopatológica das brânquias e fígado de machos e fêmeas de Poecilia reticulata expostos a Glifosato e a AMPA. O índice de reação do órgão (I org rp) 

foi calculado usando fator de importância (w) estimado de 1 a 3 e o valor de score (a) de 1 a 5 (média de cada grupo). 

 

Padrão de 

reação 

Alterações Fator de 

Importância 

MACHOS  FÊMEAS 

CONTROLE GLIFOSATO AMPA  CONTROLE GLIFOSATO AMPA 

Score Iorg rp Score Score Iorg rp Score  Score Iorg rp Score Iorg rp Score Iorg rp 

Brânquias                

Disturbios 

circulatórios 

Vasodilatação 

Edema 

Aneurisma 

wB=1 

wB=1 

wB=3 

aB=2 

aB=0 

aB=0 

IDC= 

2,0 

aB=5 

aB=3 

aB=0 

IDC= 

10,4 

aB=5 

aB=0 

aB=3 

IDC= 

13,6 

 

 

aB=1 

aB=0 

aB=0 

IDC= 

1,0 

aB=3 

aB=2 

aB=2 

IDC= 

10 

aB=4 

aB=0 

aB=4 

IDC= 

14 

Alterações 

regressivas 

Enrijecimento da lamela secundária 

Modificação na curvatura da lamela 

secundária 

wB=1 

wB=1 

 

aB=0 

aB=1 

 

IAR= 

1,4 

aB=3 

aB=1 

IAR= 

4,1 

aB=1 

aB=2 

IAR= 

3,0 

 

 

aB=1 

aB=1 

IAR= 

2,0 

aB=3 

aB=2 

IDC= 

4,1 

aB=2 

aB=2 

IAR= 

3 

Alterações 

progressivas 

Aumento do epitélio interlamelar 

Fusão parcial das lamelas 

secundárias 

Fusão total das lamelas secundárias 

Dilatação do ápice do filamento 

wB=2 

wB=2 

 

wB=3 

wB=2 

aB=1 

aB=1 

 

aB=0 

aB=0 

IAP= 

4,1 

aB=5 

aB=4 

 

aB=3 

aB=4 

IAP= 

37,4 

aB=5 

aB=2 

 

aB=3 

aB=3 

IAP= 

29 

 

 

aB=1 

aB=1 

 

aB=0 

aB=0 

IAP= 

4,0 

aB=5 

aB=5 

 

aB=3 

aB=2 

IAP= 

34 

aB=5 

aB=5 

aB=4 

aB=2 

IAP= 

26 

 

Fígado 

               

Disturbios 

circulatórios 

Vasodilatação wF=1 

 

aF=2 IDC= 

1,7 

aF=4 IDC= 

4,6 

aF=5 IDC= 

5 

 

 

aF=2 IDC=2 aF=4 IDC = 

4,0 

aF=5 IDC= 

5,7 

Alterações 

regressivas 

Necrose 

Esteatose 

Núcleos picnóticos 

wF=3 

wF=1 

wF=3 

aF=0 

aF=3 

aF=0 

IAR= 

3,4 

aF=5 

aF=4 

aF=4 

IAR= 

31,7 

aF=5 

aF=5 

aF=4 

IAR=  

33,8 

 

 

aF=0 

aF=3 

aF=1 

IAR= 4 aF=4 

aF=4 

aF=4 

IAR= 

27 

aF=5 

aF=5 

aF=4 

IAR= 

33 

Alterações 

progressivas 

Hipertrofia do núcleo do hepatócito 

Hipertrofia do citoplasma do 

hepatócito 

wF=1 

wF=1 

aF=0 

aF=0 

IAP= 

0 

aF=4 

aF=1 

 

 

IAP= 

5,8 

aF=4 

aF=1 

IAP= 

5,3 

 

 

aF=0 

aF=0 

IAP= 

0 

aF=4 

aF=4 

IAP= 

7,1 

aF=2 

aF=3 

IAP= 

5,7 

Inflamação Infiltrados mononucleares 

Agregados de macrófagos 

Presença de melanomacrofágo 

wF=2 

wF=2 

wF=1 

aF=0 

aF=0 

aF=1 

II= 

1,2 

aF=2 

aF=0 

aF=4 

II= 

7,7 

aF=2 

aF=1 

aF=3 

II= 

11,1 

 

 

aF=0 

aF=0 

aF=1 

II= 

1,0 

1 

aF=2 

aF=0 

aF=1 

II= 

4,4 

aF=2 

aF=2 

aF=2 

II= 

8,0 

8 
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Gráfico 2 – Valores do índice total do órgão para brânquias e fígado bem como a comparação destes 

valores entre machos e fêmeas.   

 

2.4.6- Análise morfométrica das brânquias e do fígado 

 

A análise morfométrica das brânquias confirmou que a exposição ao 

Glifosato e ao AMPA altera a estrutura branquial normal, uma vez que foi possível 

verificar diferença significativa nos valores dos parâmetros mensurados entre grupo 

controle e grupos tratados (Tabela 4). No entanto, não houve diferença estatística entre os 

grupos tratados a Glifosato e a AMPA. Ao comparar macho e fêmeas também não houve 

diferença entre os parâmetros mensurados, exceto quanto a espessura do epitélio 

interlamelar. Machos expostos a Glifosato e AMPA apresentaram maior aumento do 

epitélio interlamelar que as fêmeas, o que indica maior comprometimento da morfologia 

branquial em machos.   

No fígado, a análise morfométrica da área dos núcleos dos hepatócitos 

(Tabela 4) mostrou diferença significativa entre o grupo controle e grupos tratados a 

glifosato e AMPA. Neste sentido, foi possível verificar o aumento da área dos núcleos 

dos hepatócitos nos grupos tratados, ao comparar estes com o grupo controle. No entanto, 

não houve diferença estatística ao comparar os valores de área mensurados para o 

tratamento com glifosato e AMPA. Os valores da área dos núcleos também foram 

semelhantes entre machos e fêmeas. A avaliação estatística dos valores das áreas dos 

vacúolos nos hepatócitos (Tabela 4) mostrou diferença entre o grupo controle e grupos 

tratados, e entre os tratamentos com glifosato e AMPA em machos e em fêmeas. Foi 

possível verificar vacúolos menores no fígado de peixes do grupo controle, e o aumento 

da área dos vacúolos nos grupos tratados. Ao comparar a área dos vacúolos nos grupos 

tratados foi possível mensurar os maiores valores no fígado de guarus exposto a glifosato. 
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Ao comparar machos e fêmeas é possível verificar maior aumento das áreas dos vacuolos 

dos hepatócitos em machos, o que indica maior comprometimento da morfologia hepática 

em machos.  

 

Tabela 4  – Valores estatísticos de F e p e média e desvio-padrão em µm dos parâmetros analisados por 

mofometria nas brânquias  e fígado de P. reticulata do grupo controle e expostos a Glifosato ou AMPA. 

 Valor de F Valor de p Controle Glifosato AMPA 

BRÂNQUIAS      

Machos      

Comprimento da lamela secundária 203,36 < 0,0001 55,05±9,4 25,10±11,7 22,41±14,2 

Largura da lamela secundária 219,86 < 0,0001 10,45±2,2 26,58±7,6 29,61±8,12 

Distância entre as lamelas secundárias 470,96 < 0,0001 22,91±4,5 6,96±4,3 5,10±3,6 

Espessura do epitélio interlamelar 228,09 < 0,0001 17,09±3,5 45,51±12,3 51,49±13,9 

Fêmeas      

Comprimento da lamela secundária 250,25 < 0,0001 55,15±10,3 24,83±11,3 27,53±8,2 

Largura da lamela secundária 160,64 < 0,0001 10,33±2,3 21,29±4,3 22,39±6,9 

Distância entre as lamelas secundárias 755.47 < 0,0001 23,68±4,5 6,81±2,4 6,9±2,6 

Espessura do epitélio interlamelar 77,49 < 0,0001 17,25±4,3 28,12±7,3 28,42±8,2 

FÍGADO      

Machos      

Area do núcleo do hepatócito 229,12 < 0,0001 22,07±6,64 38,24±11,9 36,59±11,5 

Area do vacúolo 589,20 < 0,0001 50,26±26,7 259,02±122,1 113,90±51,2 

Fêmeas      

Area do núcleo do hepatócito 236,28 < 0,0001 21,97±6,0 36,41±10 36,09±10 

Area do vacúolo 231,57 < 0,0001 26±12,0 158,00±49 96,92±51 

 

2.5 - DISCUSSÃO 

Os valores da CL50 obtidos para o Glifosato usando como sistema modelo o 

P. reticulata estão de acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) americana 

quando afirma que o Glifosato apresenta baixa toxicidade para as espécies de peixes 

(EPA, 1993). É possível supor que o AMPA também receba tal classificação. Neste 

sentido, os resultados deste estudo indicam que o AMPA é menos tóxico que o Glifosato 

para o P. reticulata, o que contrapõem-se a Luchini e Andréa (2000) quando afirmam que 

a degradação de compostos químicos resulta em produtos ainda mais tóxicos que os 

originais. No entanto, mesmo apresentando baixa toxicidade em testes de CL50, é 

importante outras investigações dos efeitos do Glifosato e do AMPA, pois como afirma 

Rand & Petrocelli (1985), o efeito tóxico das substâncias químicas nos organismos 

aquáticos não deve ser avaliado apenas pela mortalidade, uma vez que é necessário 

considerar os efeitos subletais nos organismos expostos que podem provocar inúmeros 

prejuízos a saúde animal. Assim, para a realização de investigações mais amplas da 

toxicidade do Glifosato e do AMPA foram realizadas também análises comportamentais 

e histopatológicas, as quais identificaram modificações comprometedoras. 

Em P. reticulata exposta a Glifosato e a AMPA foram observadas diversas 

alterações comportamentais, que podem ser explicadas, em parte, pelos três níveis de 

respostas ao estresse descritos por Barton (1997).  De acordo com este autor na resposta 

primária os agentes estressores são percebidos pelos organismos e esta informação chega 
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ao sistema nervoso central. A resposta secundária consiste em uma fase de resistência e 

tentativa de adaptação a situação de estresse. A resposta terciária ocorre quando o 

organismo já se encontra em uma fase de exaustão, onde a adaptação já não é mais 

possível e os danos ocorridos no organismo podem conduzi-lo a morte. Em P. reticulata 

foi possível observar alterações secundárias e terciárias ao estresse e averiguar resposta 

de reação positiva frente aos agentes testes. 

A primeira alteração comportamental observada em P. reticulata foi o choque 

contra os vidros do aquário, um comportamento de resistência que caracterizou uma 

resposta secundária ao estresse. Esta alteração de comportamento pode ser justificada por 

Kane et al (2005) que afirmam que quando o contaminante é percebido pelo peixes como 

nocivo ele responde inicialmente tentando evitar ou fugir da área que contém o produto. 

A hipoatividade ou natação reduzida observada em P. reticulata também pode ser 

considerada uma resposta secundária, e representa uma tentativa de adaptação do peixe a 

situação de estresse. Segundo Magalhães & Filho (2008) a hipoatividade é um 

comportamento de economia de energia o que permite que ela seja canalizada para a 

manutenção da homeostase metabólica. Assim, foi possível verificar que o Glifosato e o 

AMPA são promotores de alterações comportamentais de resistência e adaptação em P. 

reticulata, consideradas respostas de defesa.  

A natação irregular nos guarus caracteriza um tipo de distúrbio natatório, que 

de acordo com Fonseca et al. (2008) ocorre devido a prejuízos no funcionamento do 

sistema nervoso causados pela exposição a tóxicos. Já o escurecimento corporal em P. 

reticulata pode estar associado aos níveis de cortisol na corrente sanguínea, liberados 

quando o animal percebe a presença do contaminante. Fujii & Oshima (1986) sugerem 

que o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que ativa a produção de cortisol, tenha 

efeito sobre os cromatóforos, células tegumentares que sintetizam e armazenam 

pigmentos, induzindo o escurimento corporal dos peixes. Em P. reticulata exposto os 

produtos testes o escurecimento da pele dos espécimes-testes pode estar relacionada a 

alterações nas taxas hormonais de ACTH e cortisol. 

O nado dos guarus na superfície da água representa um mecanismo 

desenvolvido pelo peixe para maximizar a absorção de oxigênio. A capacidade dos 

guarus sobreviverem em ambientes altamente poluídos está relacionada a sua estratégia 

de captar o oxigênio dissolvido na camada superficial da água. Esta alteração de 

comportamento nos guarus reflete os prejuízos que os produtos testes causam as 

brânquias e que houve o comprometimento do sistema respiratório, como verificado nas 

alterações histopatológicas branquiais deste estudo. Já os comportamentos agressivos dos 

guarus podem ser justificado por Summers & Winberg (2006) que afirmam que a 

agressividade nos peixes em situação de estresse está relacionada a alterações hormonais. 

Outra alteração comportamental verificada em P. reticulata foi a letargia, que caracteriza 

uma variação de comportamento mais severa. Esta alteração pode ser classificada no 

terceiro nível de resposta ao estresse descrito por Barton (1997), onde os organismos já se 

encontram em uma fase de exaustão e não conseguem desenvolver estratégias de defesa 

contra o agente estressante. Os peixes letárgicos sobrevivem temporariamente, uma vez 
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que a maioria dos guarus que desenvolveram esta alteração morreram ao longo das 96 

horas de exposição.  

A análise comportamental realizada no presente estudo permitiu verificar que 

o Glifosato e o AMPA promovem inúmeras alterações comportamentais nos guarus. 

Muitas destas alterações podem ser consideradas estratégias desenvolvidas pelo peixe 

para aumentar sua chance de sobrevivência em ambientes com presença de poluentes. No 

entanto, estas alterações são prejudiciais e comprometem o contexto ecológico do 

Poecilia reticulata, trazendo prejuízos a manifestação de processos essenciais a vida tais 

como alimentação, reprodução e fuga de predadores, o que em ambiente natural 

implicaria em alterações nas interações interespecíficas e intraespecíficas, trazendo 

prejuízos a população e ao equilíbrio do ecossistema. 

Além da análise da letalidade e das alterações comportamentais foram 

investigadas também alterações histopatológicas nas brânquias e fígado de P. reticulata 

em concentração subletal, que indicaram que o Glifosato e o AMPA são substâncias 

capazes de causar lesões teciduais. As principais alterações morfológicas causadas nas 

brânquias foram classificadas como progressivas e foram confirmadas por análises 

morfometricas. Tais alterações podem ser justificadas por Reis et al. (2009) os quais 

afirmam que é esperada uma menor área lamelar nas brânquias quando o peixe está em 

um ambiente hostil devido a presença de agentes químicos ou/e irritantes. Para os autores 

esta modificação morfológica nas brânquias reduz a interação com o ambiente aquático e 

tem relação com a busca de homeostasia. Fernandes e Mazon (2003) acrescentam que tais 

alterações são consideradas respostas de defesa, uma vez que diminuem a área de 

superfície em contato com o poluente, e aumentam a distância que o poluente tem que 

percorrer ate chegar a corrente sanguínea, o que reduz a taxa de absorção do tóxico. No 

entanto Olurin et al. (2006) afirmam que tais alterações comprometem severamente os 

processos respiratórios ao prejudicar as trocas de oxigênio e gás carbônico, podendo 

causar hipóxia nos peixes. Dessa forma os altos índices de alterações progressivas nas 

brânquias de P. reticulata é uma resposta de defesa mas que pode trazer sérios prejuízos a 

saúde animal.  

O edema observado nas brânquias dos guarus também pode ser considerado 

uma resposta de defesa. Thophon et al (2003) caracterizam o edema como o 

deslocamento do epitélio lamelar e o define como o primeiro sinal grave de alteração 

branquial. Wood (1960) afirma que a camada de edema aumenta a distância de difusão 

entre o sangue e a água, reduzido a absorção do contaminante, mas ao mesmo tempo 

reduz a área a um estado disfuncional, tornando deficientes as trocas gasosas. Outro 

distúrbio circulatório observado nas brânquias dos guaru foram os aneurisma. Roberts 

(2001) explica que os aneurismas são consequências da ruptura de células pilares, o que 

permite a dilatação dos capilares sinusóides presentes nas lamelas secundárias. Roberts 

(2001) considera que os aneurismas também afetam os processos respiratórios e que a sua 

ruptura pode causar a morte dos peixes por hemorragia. A presença de vasodilatações nos 

espaços destinados as trocas gasosas e a ocorrência de aneurismas com altos scores 

caracterizam as respostas dos guarus frente a exposição ao AMPA e permite estabelecer 

biomarcadores que diferem a ação do AMPA da ação do Glifosato nas brânquias de P. 
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reticulata. No entanto, ambos os produtos testes são promotores de alterações 

morfológicas e fisiológicas nas brânquias que comprometem um processo vital, a 

respiração. 

No fígado de P. reticulata as principais alterações verificadas foram aquelas 

classificadas como regressivas. A esteatose é uma alteração histopatológica regressiva 

mas, em alguns casos, pode ser considerada normal. De acordo com Dattamunshi e Dutta 

(1996) várias espécies de peixe, quando submetidos a alimentação artificial, armazenam 

lípideos no fígado no interior dos vacúolos dos hepatócitos o que não é anormalidade. Tal 

dado da literatura justifica a ocorrência de esteatose também no grupo controle de P. 

reticulata. Machos de guarus apresentaram vacúolos maiores que as fêmeas, e tal 

resultado reflete a maior atividade metabólica e gasto energético das fêmeas devido ao 

estado de prenhez. No entanto, o acúmulo excessivo de lípideos nas células do 

parênquima hepático, porém, caracteriza uma alteração denominada esteatose 

macrovesicular ou degeneração gordurosa, e consiste em distúrbios metabólitos 

decorrentes da ação de tóxicos (ROBBINS & COTRAN, 2005). A esteatose 

macrovesicular indica um desequilíbrio entre a taxa de síntese de lipídeos no parênquima 

hepático e a sua taxa de liberação no sistema circulatório. Em P. reticulata o aumento do 

tamanho dos vacúolos citoplasmáticos nos hepatócitos de peixes tratados a Glifosato e a 

AMPA foi confirmado por meio de análises morfométricas e diante do encontrado na 

literatura esta alteração pode ser causada por prejuízos no metabolismo lipidíco. A 

esteatose macrovesicular foi mais severa em guarus expostos a Glifosato, e esta alteração 

histopatológica representa um biomarcador que distingue a ação do Glifosato da ação do 

AMPA.  Esta esteatose macrovesicular identificada nos guarus pode comprometer a 

função do fígado visto que Whaley e Burt (1992) discutem que o acúmulo excessivo de 

gordura, por um mecanismo pouco conhecido, pode desencadear um processo 

inflamatório que destrói gradativamente os hepatócitos. Esses dados descritos por Whaley 

& Burt (1992) justificam também as alterações inflamatórias como a presença de 

infiltrados mononucleares, agregados de macrofágos e aumento do número de 

melanomacrofágos no fígado de P. reticulata expostos a Glifosato e AMPA, permitindo 

inferir que estas alterações sejam indícios do início de uma inflamação.  

A necrose foi uma alteração regressiva identificada com alto score nos grupos 

tratados deste estudo. Melo et al (2008) caracterizam a necrose como modificações do 

núcleo e do citoplasma dos hepatócitos, seguido pela perda dos limites celulares. A 

ocorrência de necrose nos guarus pode ser justificada por Susa et al (1996) quando afirma 

que a exposição a tóxicos causa peroxidação lípidica, processo por meio do qual as 

espécies reativas de oxigênio (ROS) agridem os fosfolípideos das membranas celulares, 

causando a ruptura da membrana plasmática. A necrose ocorrida no fígado de P. 

reticulada pode ser considerada uma lesão grave, pois diminuem a área do fígado que é 

metabolicamente ativa. 

A necrose no fígado de guarus está associada a outra alteração encontrada que 

é presença de núcleos picnóticos.  De acordo com Melo et al (2008), os núcleos 

picnóticos são aqueles onde há heterocromatização, e a alta condensação da cromatina é 
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uma característica de células em início de necrose. Nos guarus sugere-se que os 

hepatócitos com núcleos picnóticos logo sofreriam morte celular por necrose.   

Algumas alterações progressivas também foram verificadas nos guarus. A 

hipertrofia do núcleo nos grupos tratados foi confirmada por meio da análise 

morfométrica. Estes dados encontrados estão de acordo com Takashima & Hibyia (1995) 

que afirmam que o aumento do volume celular e nuclear dos hepatócitos podem ser 

considerados como respostas iniciais à presença de uma agente estressor e indica a 

intensificação das atividades metabólicas. De acordo com Landis & Yu (1995) os 

hepatócitos são dependentes de enzimas antioxidantes para terem proteção contra as ROS 

produzidas durante a biotransformação de poluentes. Sugere-se então que o aumento do 

volume do núcleo dos hepatócitos no presente estudo deva-se a maior síntese de enzimas 

responsáveis pela desintoxicação do organismo. Além disto, a hipertrofia celular pode 

ocorrer devido a prejuízos na metabolização de substâncias endógenas como hormônios, 

lípideos e proteínas causados pela exposição ao Glifosato e AMPA, hipótese que está de 

acordo com Williams & Miatropoulos (2002).  

Distúrbios circulatórios também foram observados no fígado nos três grupos 

experimentais (controle, exposição ao Glifosato e exposição ao AMPA) no presente 

estudo. De acordo com Thomson (1983) a vasodilatação ou a congestão observadas são 

consequência da obstrução do fluxo sanguíneo que drena uma área levando ao acúmulo 

de sangue na região. A ocorrência desta ou de outras alterações no grupo controle com 

baixo score é considerada normal uma vez que os bioindicadores apresentam 

naturalmente um nível basal de lesões que devem ser consideradas em testes de 

biomonitoramento. As vasodilatações observadas em brânquia e fígado indicam que a 

ação dos produtos-testes é sistêmica e comprometem tanto a morfofisiologia de órgãos 

superficiais que entram em contato com a água por meio direto, como é o caso das 

brânquias, quanto comprometem outras vias internas e órgãos relacionados ao 

metabolismo como é o caso do fígado. Dessa forma, a ação tóxica e deletéria é observada 

em todo o organismo e isso é um padrão de alteração a ser considerado, pois atinge as 

células, os tecidos e os órgãos-alvo comprometendo seu funcionamento adequado e 

consequentemente a integração de ações e a sobrevivência adequada dos guarus. 

A análise histopatológica baseada nos índices totais do órgãos bem como as 

análises morfométricas permitem verificar que as brânquias e o fígado de machos de 

guarus sofreram maiores alterações morfológicas que as fêmeas. Esse resultado pode 

estar relacionado a diferenças nas enzimas de biotransformação em machos e fêmeas. O 

citocromo P450 é o principal sistema enzimático de biotransformação de xenobióticos e a 

sua síntese é regulada por estrógenos, o que permite supor que o citocromo P450 esteja 

mais ativo nas fêmeas. No entanto, as avaliações toxicológicas realizadas em P. reticulata 

indicaram que o Glifosato e o AMPA são promotores de alterações de comportamento e 

lesões morfológicas severas, mesmo em concentrações que não causam mortalidade, 

tanto em machos quanto em fêmeas. Este estudo é importante porque o Glifosato puro, ou 

em formulações comerciais, muitas vezes é considerado inofensivo aos seres vivos 

(WILLIAMS et al., 2000). Os resultados aqui apresentados indicam que o Glifosato e o 
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AMPA comprometem severamente a saúde dos organismos aquáticos, o que identificou o 

real risco ambiental do uso destes produtos.  

 

2.6- CONCLUSÕES 

A presente pesquisa permitiu determinar os valores de 68,78 e 70,87 mg/L 

como CL50 96 horas do Glifosato e os valores de 180,0 e 164,32 mg/L como a CL50 96 

horas do AMPA para machos e fêmeas de P. reticulata respectivamente, valores que 

caracterizam estes produtos como praticamente não tóxico aos guarus em testes de 

toxicidade aguda. No entanto, os resultados das análises comportamentais durante a 

exposição aguda mostraram que o Glifosato e o AMPA são capazes de gerar situações de 

estresse aos peixes, causando alterações de comportamento que, em ambiente natural, 

podem trazer prejuízos a manifestação de processos essenciais a vida tais como 

alimentação, reprodução e fuga de predadores, ameaçando a sobrevivência da espécie. 

Além disto, as análises histopatológica e morfométrica indicaram que o Glifosato e o 

AMPA causam alterações teciduais, promovendo severas alterações progressivas nas 

brâquias e regressivas no fígado mesmo em concentrações subletais. Dessa forma, o 

Glifosato e o AMPA são promotores de alterações celulares e teciduais deletérias para a 

saúde animal. As análises realizadas avaliaram o efeito toxicológico do Glifosato e do 

AMPA e caracterizaram biomarcadores de poluição aquática poderão dar suporte a outros 

bioensaios. 
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Artigo em fase de conclusão 

3.1 - RESUMO 

Os herbicidas Roundup® são produtos muitos utilizados na agricultura e apresentam 

elevado consumo no Brasil, país que vêm se destacando entre os maiores consumidores 

de agrotóxicos no panorama mundial. O Glifosato, princípio ativo dos produtos 

Roundup®, é altamente solúvel em água e pode alcançar o ambiente aquático causando 

efeitos deletérios nos organismos que vivem nesse ecossistema. Nesse sentido, é de 

grande interesse a avaliação da toxicidade do Glifosato visando estabelecer práticas 

seguras que garantam a sustentabilidade do ambiente. A presente pesquisa teve como 

objetivo identificar alterações no padrão de expressão de proteínas no fígado de Poecilia 

reticulata submetido a exposição subletal ao Glifosato (35µg/L), visando caracterizar 

biomarcadores moleculares. O Glifosato induziu a expressão diferencial de proteínas 

hepáticas no P. reticulata. As análises de imagem indicaram 225 spots no grupo controle 

e 180 spots no grupo exposto a Glifosato. Desse total, 88 spots foram exclusivos do 

grupo controle e 43 spots foram exclusivos do grupo tratado. Dos 137 spots  pareados 

entre os grupos controle e tratado 13 foram regulados negativamente e 8 foram regulados 

positivamente devido a exposição subletal ao Glifosato. A identificação das proteínas 

diferencialmente expressas nesse estudo ainda está sendo finalizada e será importante 

para caracterizar os mecanismos de ação do Glifosato. 

Palavras-chaves: agrotóxicos, proteômica, biomarcadores moleculares, guppy. 

 

3.2 - INTRODUÇÃO 

Para atender a crescente demanda por alimentos devido ao aumento da 

população mundial, houve necessidade de maximizar a produção agrícola. Mas, a 

utilização de novos espaços territoriais, também determinou o aumento do uso de 

agrotóxicos para controlar ervas-daninhas entre outros seres considerados pragas para a 

agricultura (VEIGA, 2007; RIBAS & MATSUMURA, 2009). O consumo dos herbicidas 

corresponde a a quase 48% do uso total de agrotóxicos e este consumo é alto porque o 
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manejo de plantas daninhas é importante para reduzir as perdas por competição e obter 

maiores rendimentos agrícolas (GUPTA, 2004; TAVELLA et al, 2011). No Brasil, 76% 

dos herbicidas utilizados são produtos cujo ingrediente ativo é o glifosato, e que são 

comercializados sob a marca Roundup® (LONDRES, 2011; TAVELLA et al, 2011). 

Os produtos Roundup® são caracterizados como dessecante sistêmico, pós-

emergente, de largo espectro e não seletivo (AMARANTE et al, 2002). Na formulação 

do Roundup® 41% consistem do glifosato (N-fosfometil-glicina, fórmula molecular 

C3H8NO5P) que é ingrediente ativo, ou seja, substância que proporciona a ação 

exterminadora, enquanto os outros 59% incluem o surfactante polietoxietilenoamina 

(POEA), que auxilia o Glifosato a penetrar no tecido celular vegetal, e outros ingredientes 

inertes. No ambiente o glifosato pode ser degradado a AMPA (ácido aminometilfosfônico 

- CH6NO3P) ou a sarcosina (MOGADATI et al, 1996; MATTOS, 2002). No entanto, 

como o Glifosato é altamente solúvel em água, ele pode alcançar águas subterrâneas ou 

superficiais, e persistir no ambiente aquático por várias horas antes de ser degradado 

causando efeitos deletérios aos organismos que vivem nesse ecossistema (BERTOLETTI, 

1990). Segundo Mallat et al (1998) a meia-vida do Glifosato em águas de rios com pH 7, 

temperatura ambiente e expostas a luz solar é de 100 horas. Assim, considerando a 

capacidade do Glifosato de contaminar o ambiente aquático e que o Brasil vêm se 

destacando entre os maiores consumidores de agrotóxicos no panorama mundial, é de 

grande interesse a avaliação da toxicidade do Glifosato visando estabelecer práticas 

seguras que garantam a sustentabilidade do ambiente (PERES & MOREIRA, 2007).  

A análise da toxicidade dos agrotóxicos, ou de substâncias isoladas de sua 

formulação, pode ser realizada por meio de bioensaios conduzidos em laboratórios 

usando organismos testes, também conhecidos como sistemas modelos (RAND & 

PETROCELLI, 1985). Os peixes vêm se destacando como sistemas modelos de 

excelência pois são relativamente sensíveis as mudanças no ambiente e aos efeitos dos 

poluentes, elaborando respostas ao estresse (WEPENER et al., 2011). Neste sentido, a 

espécie Poecilia reticulata é indicada como sistema modelo pelo Guia de orientação para 

testes de produtos químicos (OECD, 1992) por possuir moderada sensibilidade a ação de 

tóxicos, ciclo reprodutivo curto, reprodução ao longo de todo o ano, alta adaptação as 

condições laboratoriais e fácil manejo em aquários, o que permite o estabelecimento de 

uma população homogênea e padronizada para uso em testes de toxicidade.  

O uso de sistemas modelos é indicado para o biomonitoramento da 

contaminação ambiental pois permitem a avaliação de respostas dos sistemas biológicos a 

presença do tóxico, análise importante visto que a toxicidade de  uma substância depende 

do seu potencial em causar danos aos organismos vivos (MAGALHÃES & FILHO, 

2008). Nesse sentido vários órgãos alvos dos peixes são analisados e fornecem 

informações relevantes acerca da ação de poluentes, entre eles o fígado. O fígado é um 

orgão de metabolismo intenso e que recebe por meio das vias sanguíneas os poluentes 

absorvidos do ambiente, podendo então sofrer alterações moleculares, celulares, teciduais 

e fisiológicas devido à presença de tóxicos na água (SALEH, 1982; BRAUNBECK, 

1990). Além disso, o fígado é o órgão responsável pela desintoxicação do organismos a 

produtos endógenos e exógenos e atua em processos de biotransformação de substâncias 
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irritantes (ZELIKOFF, 1998; ROBERTS, 2001). Nesse sentido o fígado tem papel 

importante para alerta orgânica, desencadeando reações para que o organismo possa 

reagir com mais eficiência, e por atuar como sítio de armazenamento, biotransformação e 

excreção de agentes químicos, é caracterizado como um importante órgão alvo em testes 

de toxicidade (CENGIZ E UNLU, 2006; CUÑA et al, 2011; AGAMY, 2012). 

Nas análises de toxicidade a identificação de alterações em nível molecular 

em órgãos alvo é de grande importância visto que elas ocorrem como primeiro efeito dos 

poluentes nos sistemas biológicos e fornecem respostas específicas sobre a ação do tóxico 

(THOMPSON et al, 2012). Existem estudos que apresentam a capacidade dos herbicidas 

de promover alterações na conformação do DNA, nos níveis de RNA mensageiro, na 

expressão de proteínas e em modificações pós-traducionais tais como fosforilação, 

carboxilação e glicosilação (GEORGE et al., 2010). Nesse sentido, de acordo com Fowler 

et al (2008) as análises proteômicas são importantes pois identificam alterações nos 

padrões de expressão de proteínas em populações celulares alvo devido a ação de 

poluentes e as proteínas reguladas caracterizam novas famílias de biomarcadores 

moleculares. A avaliação de biomarcadores moleculares fornece informações sobre 

modificações na expressão gênica, sobre o funcionamento do metabolismo celular e 

permitem a compreensão do comportamento celular frente a perturbações ambientais por 

agentes tóxicos (CALZOLAI et al., 2007). As proteínas influenciadas por tóxicos 

participam dos mecanismos celulares de desintoxicação e resistência dos peixes ao 

estressores ambientais.  

Alguns estudos analisaram alterações proteômicas em peixes expostos a 

tóxicos e mostraram modificações significativas no proteôma de órgãos-alvos. Zhang et 

al (2012) investigaram a hepatotoxicidade em zebrafish exposto a ácido 

perfluorononanóico e identificaram alterações de diversas proteínas envolvidas em 

diferentes vias celulares. Huang & Huang (2012) analisaram as alterações proteômicas 

em células hepáticas de zebrafish exposto ao herbicida organofosfosrado metil paration e 

identificaram biomarcadores moleculares capazes de fornecer informações sobre o 

mecanismo de toxicidade desse herbicida. De acordo com Sanchez et al (2009) a análise 

proteômica para a identificação de biomarcadores indicativos de ação tóxica é uma ótima 

abordagem em toxicologia, o que torna relevante os estudos toxiproteômicos. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo identificar alterações no 

padrão de expressão de proteínas no fígado de fêmeas de Poecilia reticulata submetidas a 

exposição subletal durante 24 horas ao Glifosato, visando caracterizar biomarcadores 

moleculares que permitam o reconhecimento do mecanismo de ação do princípio ativo 

dos herbicidas Roundup®. Tais investigações foram conduzidas utilizando eletroforese 

bidimensional, espectrometria de massas a análises de bioinformática.  
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3.3 - METODOLOGIA 

 

3.3.1 - Produto teste 

                    O produto teste usado nos experimentos foi o Glifosato (N-fosfometil-

glicine), princípio ativo do herbicida com o nome comercial Roundup
®

, adquirido da 

empresa Sigma Aldrich (Glifosato código 337757- 96% de pureza). 

 

3.3.2 - Coleta e manutenção dos espécimes de guarus 

Os espécimes de Poecilia reticulata faziam parte do grupo de animais do 

Biotério de Animais Aquáticos do Laboratório de Comportamento Celular (LCC), do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) IV, Departamento de Morfologia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). No Biotério, os animais foram mantidos em tanques com 500 

litros de água doce filtrada e declorinada e os parâmetros físicos e químicos da água, tais 

como os índices de oxigênio, amônia, pH, temperatura e salinidade foram periodicamente 

monitorados. Os peixes foram alimentados com ração comercial ALCON COLOURS
® 

e 

com ârtemias salinas. A manutenção dos animais, bem como todo o experimento, foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás protocolado sob nº126. Na presente pesquisa foram 

utilizadas 60 fêmeas com peso médio de 0,258 ± 0,1g e comprimento total médio de 2,91 

± 0,2 cm.  

 

3.3.3 - Exposição subletal dos guarus a glifosato 

O experimento de exposição aguda subletal do P. reticulata ao Glifosato foi 

realizado com dois aquários experimentais, sendo eles um aquário controle negativo e um 

aquário com solução de Glifosato na concentração de 35mg/L, concentração 

correspondente a 50% do valor da CL50 do produto teste para fêmeas da espécie em 

estudo (dados não publicados). Cada aquário continha seis litros das soluções 

supracitadas e 30 peixes cada um, mantendo a abundância de 5 animais por litro em um 

sistema estático de exposição. O período de exposição foi de 24 horas e os pârametros 

físicos e químicos da água e solução dos aquários foram monitorados ao início e ao final 

da exposição. 

 

3.3.4 - Extração e quantificação de proteínas do fígado 

Após as 24 horas de exposição subletal as fêmeas de P. reticulata foram 

eutanasiadas por decapitação, medidas e pesadas e em seguida dissecadas para retirada do 

fígado, que foi imediatamente colocado em tampão de extração (2M Tris-HCl, 1M CaCl2, 

pH 8.8) suplementado com inibidores de proteases e nucleases (GE Healthcare, Uppsala, 

Sweden). Para extração de proteínas, o fígado foi macerado em grinder (Pyrex
®

) por dois 

minutos e as amostras agitadas em Beadbeater com glass beads por seis vezes durante 

30s. As amostras foram dessalinizadas e concentradas em filtros amicons e armazenadas 

em freezer a temperatura de -80°C. A concentração dos extratos proteicos foi 

determinada utilizando o método de Bradford (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

(BRADFORD, 1976).  
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3.3.5 - Eletroforese bidimensional 

A análise bidimensional de cada amostra foi realizada em triplicata com 

350µg de extrato protéico. Para tanto as amostras foram precipitadas utilizando Kit Clean 

up (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) seguindo as instruções do fabricante e solubilizadas 

em tampão contendo uréia 7M, tiouréia 2M, CHAPS 2%, DTT 65 mM, IPG 

(Immobilized pH gradient) 0,5% (v/v) e traços de azul de bromofenol 0,001% (p/v).  As 

amostras foram aplicadas em sarcofágos e colocadas em contato com fitas Immobiline 

DryStrip gel de 13 cm e faixa de pH 3-11 (GE Healthcare Biosciences).  A focalização 

isoelétrica foi realizada em um sistema de eletroforese IPGphor (GE Healthcare
®

). 

Após a focalização isoelétrica as proteínas focalizadas nos strips foram 

reduzidas e alquiladas em tampão de equilíbrio pH8.8 (uréia 6 M, pH 6.8; glicerol 30% 

(v/v); SDS 2% (p/v) e azul de bromofenol 0,001% (p/v) contendo DTT 0,5 (p/v) e 

iodoacetamida 2,5% (p/v). A segunda dimensão foi realizada sob condições desnaturantes 

durante 1 hora a 150V e 2 horas e meia a 250V no sistema Hoefer SE 600. Os géis foram 

corados com o Kit de prata (GE Healthcare) seguindo as instruções do fabricante. 

 

3.3.6 - Análise dos géis 2D 

As imagens dos géis bidimensionais, em triplicata, foram capturadas usando o 

Image Scanner III (GE Healthcare) e o programa computacional Labscan (GE, 

Healthcare). Através da utilização do software Imagemaster Platinum v6 (GE Healthcare) 

foram realizadas as comparações das intensidades relativas dos spots correspodentes.  A 

intensidade dos spots presentes nos géis do grupo controle e tratado em triplicata foram 

submetidas a análise estatística para estabelecer as proteínas com teores diferenciais 

devido a exposição ao Glifosato. Inicialmente foi feito a análise da normalidade por meio 

do teste Shapiro-Wilk para verificar o tipo de distribuição de cada amostra, e considerou-

se distribuição normal para amostras com valor de p ≤ 0.05. As amostras com 

distribuição normal foram submetidas aos testes ANOVA seguido de tukey, adotando o 

nível de significância p=0,05, para verificar a existência de diferença significativa entre a 

intensidade dos spots dos grupos controle e tratado. As amostras com distribuição não 

normal foram submetidas ao teste não paramétrico Mann-Whitney com o mesmo 

objetivo. As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa computacional 

Statistica 7.0 (Statsoft, Inc., Tulsa, OK USA). 

 

3.3.7 - Digestão das proteínas em gel 

As seções do géis contendo as proteínas de interesse foram descoradas durante 5 

minutos com solução de ferricianeto de potássio e tiossulfato de sódio e em seguida 

passaram por várias lavagens com água milliq até o gel ficar transparente. Em seguida as 

amostras foram desidratadas com solução de acetonitrila e submetidos a secagem a 

vácuo. Os géis foram incubados com solução de DTT e bicarbonato 25mM, e mantidos a 

temperatura de 56°C por 1 hora. Depois desse passo, a solução com DTT foi removida e 

adicionada solução de bicarbonato 25mM com iodoacetamida durante 45 minutos, sob 

proteção da luz. Em seguida os géis foram lavados com  bicarbonato de amônio 25mM 

durante 10 minutos. Essa lavagem foi realizada mais duas vezes com solução de 
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acetonitrila 50%  (Acetonitrila + Bicarbonato de amônio). Após as lavagens o 

sobrenadante foi removido e as spots sumetidos a secagem. Em seguida foi adicionado 

20µl de tripsina (10 ng/µL; Sequencing Grade Modified Trypsin Promega, Madison, WI, 

USA) em tampão bicarbonato de amônio (25 mM) em cada tubo. O excesso de tripsina 

foi removido deixando apenas a que reidratou o gel. Em cada tubo foi então adicionado 

60ul de bicarbonato de amônio, e os tubos foram mantidos por 16h a temperatura de 

37°C. No segundo dia as soluções em cada tubo foram transferidas para tubos novos. Os 

peptídeos foram extraídos do gel com 50µl de acetonitrila 50% em NH4HCO3 25mM + 

ácido trifluoroácetico 0,1% (TFA). Os tubos foram submetidos a agitação no vortex por 

10 minutos. Essa última solução foi também transferida para os tubos novos em 

combinação com a extração inicial. As amostras foram secas a vácuo ressuspendidas em 

2ul de água milliq para análise por MS. 

 

3.3.8 - Análise por Espectrometria de massa 

Os peptídeos obtidos na digestão tríptica foram desalinizados e  concentrados em 

Zip Tips (C18 pippet tips, Millipore, Bedford, MA, USA). Os peptídeos de cada amostra 

foram depositados na placa do MALDI, secos a temperatura ambiente e recobertos com 2 

µL da CHCA a 3,6 ng/mL (alphacyano-4-hydroxycinnamic acid) em ACN 50% (v/v) e 

TFA 0.1% (v/v). Os peptídeos resultantes da digestão foram analizados por PMF e 

MS/MS em desorção/ionização a laser assistida por matriz-MALDI (Synapt, Waters , 

Manchester, UK). Os resultados dos espectros de peptídeos foram utilizados para a 

identificação das proteínas pelo programa MASCOT (http://www.matrixscience.com), 

utilizando o banco de dados NCBI. Os seguintes parâmetros foram utilizados para análise 

de PMF (Peptide Mass Fingerprint): taxonomia, Danio rerio (zebra fish) ou outros 

Actinopterygii; enzima, tripsina; modificação fixa, carbamidometil (C); modificação 

variável, oxidação (M); um sítio de clivagem perdido e tolerância de 100 ppm. 

 

3.4 - RESULTADOS PRELIMINARES 

O tratamento com Glifosato modulou os teores das proteínas hepáticas no P. 

reticulata. As análises de imagem permitiram detectar 225 spots no grupo controle e 180 

spots no grupo exposto a Glifosato. Desse total, 88 spots foram exclusivos do grupo 

controle e 43 spots foram exclusivos do grupo tratado (Figura 1A-B e Tabela 1-2). É 

importante ressaltar que os spots supracitados foram exclusivos considerando a 

sensibilidade de detecção da coloração por prata, usada no presente estudo. Os 137 spots 

restantes foram pareados entre os grupos controle e tratado (Figura 2). 
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Figura 1 – Géis bidimensionais de proteínas do fígado de Poecilia reticulata. Fig.1A – Proteínas do fígado 

de peixes do grupo controle. Os números indicam spots exclusivos do grupo controle. Fig.1B – Proteínas 

do fígado de peixes expostos a 35µg/L de Glifosato durante 24 horas. Os números indicam spots exclusivos 

do grupo tratado.  

A 

B 
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Tabela 1 – Valores de massa (MW), ponto isoelétrico (pI) e intensidade dos sptos exclusivos do grupo controle. A numeração dos spots é correspondente a fígura 1A. 

N° 

spot 

pI MW Intensidade 

do spot 

 N° 

spot 

pI MW Intensidade 

do spot 

 N° 

spot 

pI MW Intensidade 

do spot 

1 5,5 85 0.75465  31 4,3 25 0.0374675  61 9,3 40 0.304238 

2 5,3 86 0.225944  32 4,9 24 0.0408893  62 9,7 41 0.130891 

3 5,2 86 0.0421573  33 5,1 24 0.0368147  63 10,0 40 1.3207 

4 3,9 81 0.109421  34 5,3 24 0.0712915  64 8,8 42 0.202759 

5 5,1 73 0.0653663  35 5,3 21 0.0748996  65 8,4 40 0.0336686 

6 4,6 61 0.2092  36 6,8 22 0.0900091  66 8,3 40 0.0423982 

7 4,3 48 0.065428  37 5,0 18 0.056384  67 8,2 44 0.0254961 

8 4,4 46 0.0404325  38 3,9 13 0.0636184  68 7,7 44 0.027404 

9 4,0 44 1.15806  38 4,5 13 0.0228504  69 7,6 46 0.0321841 

10 3,9 45 0.127768  40 6,0 13 1.09707  70 7,4 50 0.0516098 

11 5,1 43 0.301803  41 6,5 13 1.56489  71 7,6 50 0.0375367 

12 5,1 40 0.053859  42 7,3 14 0.261311  72 7,2 50 0.0252867 

13 5,1 40 0.0377597  43 8,2 13 0.703354  73 7,4 57 0.250398 

14 5,3 39 0.112339  44 9,0 24 0.0452045  74 7,1 58 0.0461341 

15 5,3 41 0.0381661  45 9,2 25 0.0324024  75 9,7 19 0.185552 

16 5,2 40 0.0212877  46 9,2 24 0.0486801  76 9,7 22 0.92566 

17 5,8 39 0.0219791  47 7,5 29 0.0317785  77 10,8 30 0.423353 

18 5,4 39 0.0301837  48 8,0 29 0.0655496  78 9,6 28 0.384074 

19 4,4 36 0.110138  49 8,5 29 0.0616859  79 9,5 26 0.693439 

20 4,7 37 0.0891614  50 8,8 30 0.312988  80 9,3 26 0.658108 

21 4,4 33 0.0345466  51 9,2 30 0.251296  81 8,6 54 0.13593 

22 5,3 35 0.0334689  52 6,8 41 0.0256444  82 8,8 49 0.0741929 

23 4,0 27 0.0224978  53 7,6 42 0.028553  83 9,9 50 0.136467 

24 3,9 28 0.0218364  54 6,5 43 0.0220546  84 8,2 57 0.0406277 

25 4,5 29 0.137681  55 7,0 41 0.0482952  85 8,0 57 0.0301591 

26 4,7 27 0.163592  56 6,6 41 0.031331  86 8,2 55 0.0220655 

27 5,1 29 0.150961  57 8,0 41 0.0262179  87 8,0 50 0.0282522 

28 5,4 29 0.051801  58 8,0 40 0.0543925  88 8,1 48 0.0199426 

29 6,1 29 0.0866674  59 8,2 40 0.0478538      

30 4,6 25 0.136669  60 8,2 37 0.0987573      
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Tabela 2 – Valores de massa (MW), ponto isoelétrico (pI) e intensidade dos sptos exclusivas do grupo 

tratado. A numeração dos spots é correspondente a fígura 1B. 

 

N° 

spot 

MW pI Intensidade 

do spot 

 N° 

spot 

pI MW Intensidade 

do spot 

1 55 4,6 0.129377  23 8,2 32 0.046408 

2 56 5,8 0.139005  24 8,8 35 0.0681232 

3 53 5,8 0.0445664  25 8,1 36 0.0493597 

4 46 7,5 0.102035  26 8,3 36 0.2689 

5 38 7,0 0.0822269  27 8,6 37 0.0576345 

6 38 7,5 0.0734147  28 9,1 32 0.0981149 

7 37 5,1 0.119719  29 9,1 33 0.043795 

8 33 4,8 0.0583081  30 8,9 32 0.0423262 

9 31 5,4 0.158652  31 9,7 38 0.0752868 

10 34 6,0 0.369974  32 9,7 38 0.0661549 

11 35 7,3 0.0811397  33 9,9 39 0.167263 

12 31 7,7 0.0908295  34 9,7 40 0.263593 

13 16 3,8 0.0345974  35 9,4 39 0.048502 

14 20 8,2 0.779303  36 9,3 41 0.831089 

15 24 7,3 0.18455  37 8,3 44 0.0764963 

16 25 7,7 0.0683481  38 8,2 44 0.0925846 

17 24 8,8 0.0264538  39 8,0 44 0.0617659 

18 25 8,3 0.0548139  40 9,2 49 0.117127 

19 25 9,0 0.123283  41 8,7 52 0.0828998 

20 25 9,0 0.209411  42 9,0 52 0.0286433 

21 25 9,2 0.381212  43 9,2 47 0.0151618 

22 29 9,3 0.116429      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama de Venn evidenciando o número de spots exclusivos do controle (A), o número de spots 

esclusivos do tratado (B) e o número de spots pareados entre os dois grupos experimentais (intersecção). 

 

88 

spots 

137 

spots 

43 

spots 

A B 



63 

 

Dos 137 spots  pareados entre os grupos controle e tratado 13 foram regulados 

negativamente e 8 foram regulados positivamente devido a exposição ao Glifosato (Figura 

3 e Tabela 3) . Várias proteínas diferencialmente expressas, tanto exclusivas quanto 

reguladas, já foram digeridas, no entanto, ainda não foi possível identificá-las devido a 

problemas tecnicos com o espectrômetro de massas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Regiões ampliadas de pontos dos géis correspondentes a algumas proteínas com expressão 

diferencial, sendo reguladas negativamente ou positivamente. Os gráficos indicam os valores da intensidade 

dos spots. A tabela apresenta os dados de todas as 21 proteínas reguladas. 
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Tabela 3 – Valores de massa (MW), ponto isoelétrico (pI) e intensidade dos sptos de proteínas reguladas 

negativamente e positivamente devido a exposição ao glifosato. As letras sobre escritas correspondem a spots 

apresentados na figura 3.  

 

N° 

spot 

Grupos diferenciais MW pI Intensidade 

no controle  

Intensidade 

 no tratado 

Valor p 

1
B
 Regulados negativamente 34 4,9 0.6±0.2 0.16±0.4 0.04 

2 Regulados negativamente 29 4,3 0.39±0.05 0.18±0.01 0.002 

3 Regulados negativamente 29 4,7 0.23±0.03 0.13±0.04 0.041 

4
C
 Regulados negativamente 30 6,8 0.58±0.06 0.19±0.03 0.0007 

5 Regulados negativamente 20 5,8 0.76±0.07 0.38±0.1 0.007 

6 Regulados negativamente 24 3,8 0.15±0.02 0.079±0.01 0.009 

7 Regulados negativamente 20 5,1 0.34±0.05 0.11±0.05 0.007 

8 Regulados negativamente 19 4,5 0.30±0.06 0.11±0.05 0.04 

9 Regulados negativamente 27 8,4 0.58±0.03 0.47±0.04 0.03 

10 Regulados negativamente 34 8,4 0.40±0.06 0.15±0.04 0.004 

11
A
 Regulados negativamente 39 8,6 0.99±0.02 0.46±0.1 0.03 

12 Regulados negativamente 41 8,5 0.54±0.14 0.23±0.01 0.0007 

13 Regulados negativamente 50 9,5 1.20±0.3 0.11±0.023 0.023 

14
E
 Regulados positivamente 27 5,5 0.20±0.07 0.45±0.04 0.04 

15 Regulados positivamente 26 5,4 0.08±0.06 0.15±0.03 0.04 

16 Regulados positivamente 21 7,6 0.05±0.02 0.13±0.02 0.01 

17
D
 Regulados positivamente 21 7,5 0.04±0.02 0.19±0.03 0.002 

18 Regulados positivamente 23 7,6 0.06±0.008 0.14±0.02 0.004 

19 Regulados positivamente 42 7,7 0.09±0.07 0.88±0.1 0.001 

20 Regulados positivamente 38 6,9 0.03±0.007 0.08±0.02 0.04 

21 Regulados positivamente 36 9,1 0.13±0.01 0.79±0.1 0.0007 

 

 

3.5 - DISCUSSÃO 

No presente estudo foi aplicada a abordagem proteômica para identificar 

respostas biológicas do Poecilia reticulata exposto a Glifosato. Os dados obtidos até agora 

indicam que o princípio ativo do herbicida Roundup é capaz de alterar a expressão de 

várias proteínas do fígado após 24 horas de exposição aguda. Esse resultado está de acordo 

com Thompson et al (2012) quando afirmam que avaliação dos efeitos de tóxicos em nível 

molecular é importante visto que essas alterações ocorrem como primeiro efeito dos 

poluentes nos sistemas biológicos. Dessa forma é possível sugerir que as alterações em 

nível de proteínas podem progredir para alterações morfológicas e fisiológicas no fígado e 

comprometer severamente a saúde animal. Além disso, a detecção destas alterações 

fornecem dados de bioindicadores moleculares para testes de produtos à base de glifosato. 

Muitos estudos avaliam da toxicidade dos herbicidas Roundup® para animais 

aquáticos a nível histológicos (JIRAUNGKOORSKUL et al, 2002; ALBINATI et al, 

2009), no entanto é importante também a avaliação do Glifosato puro com o intuito de 

compreender os efeitos destas substância isoladas. A análise histopatologia do fígado de 

Poecilia reticulata após 96 horas de exposição ao Glifosato mostrou severas alterações tais 

como esteatose, vasodilatação, hipertrofia celular, infiltrados mononucleares, núcleos 
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picnóticos e necrose (dados ainda não publicados). Assim, como já é confirmada a 

capacidade do Glifosato de provocar alterações morfológicas, é importante a investigação e 

compreensão das respostas iníciais dos guarus a ação do Glifosato isolado e, nesse sentido, 

as análises proteômicas são indicadas pois possibilitam o melhor entendimento dos 

mecanismos moleculares envolvidos na hepatotoxicidade.  

Apesar da relevância das abordagens proteômicas nos estudos de toxicidade, 

segundo Ling et al (2009) existem poucos estudos disponíveis na literatura que avaliam 

alterações na expressão de proteínas em organismos aquáticos para indicar contaminação 

ambiental da água. De acordo com Nesatyy & Suter (2007) a proteômica ainda é realizada 

em poucos estudos devido a algumas limitações, como o pequeno número de organismos 

analisados pelos bancos de dados e o alto custo de equipamentos e suplementos 

laboratoriais. No entanto, apesar das dificuldades o estudo do proteôma de órgãos alvo 

fornece muitas informações sobre o comportamento celular frente a situações de estresse.  

O presente estudo mensurou diversas proteínas exclusivas do grupo controle e 

do grupo tratado. Esse resultado sugere que a exposição ao Glifosato é capaz de inibir e 

induzir a expressão de proteínas pelos hepatócitos. Além disso, algumas proteínas também 

foram reguladas positiviamente ou negativamente devido a ação do Glifosato, tendo assim 

a sua expressão aumentada ou reduzida. Essa alteração do proteôma hepático devido a 

exposição ao Glifosato esta de acordo Jiang et al (2012) quando afirmam que o fígado é 

altamente sensível a alterações no estado metabólico do organismo. As alterações na 

expressão de proteínas pode ser justificada também por Zhang et al (2012) que afirmam 

que a ação de tóxicos influencia a expressão de proteínas envolvidas com várias atividades 

biológicas, tais como metabolismo, estrutura (citoesqueleto) e motilidade, estresse e 

defesa, transdução de sinais, comunicação celular, metabolismo energético mitocondrial, 

respostas imunes, resposta ao estresse oxidativo, regulação da expressão gênica, 

transportes, regulação do ciclo celular, entre outras funções. A identificação das proteínas 

diferencialmente expressas nesse estudo será importante para caracterizar os mecanismos 

de ação do Glifosato. 
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