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RESUMO 
Agrotóxicos são xenobióticos utilizados largamente nos lavouras ou mesmo em jardinagem em 
todo mundo para o controle de pragas agrícolas, e entre eles destacam-se os herbicidas a base 
de Glifosato (N-fosfonometil-glicina). O Glifosato (GLI) participa de uma rota metabólica 
exclusiva na síntese de aminoácidos nas plantas e foi considerado inofensivo aos animais. 
Contudo, há relatos na literatura que indicam a toxicidade das soluções comerciais à base de 
GLI, mas poucos abordam a atividade do GLI puro. Dessa maneira, para se verificar o potencial 
toxico do GLI, primeiramente, experimentos com Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram 
realizados para verificar a presença de GLI nos aquários testes pelo tempo de 96h. Isso foi feito 
porque o GLI pode ser convertido a ácido aminometil fosfônico (AMPA) pelo metabolismo de 
procariotos. Os resultados demonstraram ausência de AMPA até 96h de exposição e dessa 
forma foi atribuído ao GLI qualquer alteração presente nos animais testes. Depois foi 
determinado o valor da CL50-96h para o animal experimental Poecilia reticulata (guarú). Essa foi 
estimada em 68,51 ± 2,2 mg/L para machos e  70,56 ± 2,96 mg/L para fêmeas. Os testes de 
toxicidade letal para o cálculo da CL50-96h foram feitos de acordo com as recomendações do 
guia 203 da Organização para cooperação e desenvolvimento do comércio (OECD). Durante 
esses testes os animais do grupo experimental (GE) expostos nas concentrações de 50; 55; 
60,5; 66,5 e 73,2 mg/L apresentaram alterações comportamentais como distúrbios natatórios 
(17,5% – letargia; 11,1% – natação irregular e 45,9% – hipoatividade), respiratórios (8,3% –  
nado na superfície do aquário; 1,8% – hipóxia) e alterações no padrão da coloração (14,3%)  
como perda da intensidade das matizes laranja, vermelha e azul e dos tons acetinados em 
todos os GE.  Posteriormente guarús machos foram tratados com doses subletais do GLI puro 
nas concentrações de 17,13 mg/L (25% da CL50), 34,26 mg/L (50% da CL50) e de 51,39 mg/L 
(75% da CL50) conforme o guia 203 da OECD. Após a eutanásia por descerebração, os animais 
foram dissecados e os testículos foram fixados em paraformaldeído tamponado, inclusos em 
historresina e seccionados a 2,0 µm em ultramicrótomo. Os cortes foram corados com Azul de 
toluidina e hematoxilina/floxina e posteriormente fotografados em fotomicroscópio. As 
imagens forneceram dados obtidos pelo programa Image Pro-Plus que foram analisados pelo 
programa Statistica 7.0. Foi demonstrado que o GLI apresenta potencial tóxico para o guarú 
por causar regressão testicular pela redução das medidas morfométricas, redução do número 
de compartimentos espermáticos, redução do Índice gonadossomático (Igs) e por promover 
histopatologias que podem levar a diminuição ou a perda da funcionalidade do testículo. Tal 
processo caracteriza a desmasculinização, um  indicativo de disrupção endócrina.  
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ABSTRACT 
Xenobiotics pesticides are widely used in crops or even gardening throughout the world with 

purpose of a broad spectrum pest control, herbicides with glyphosate (N- phosphonomethyl 

glycine) as an active ingredient stands out amongst that group. The glyphosate (GLI) 

participates in a unique metabolic pathway during the synthesis of amino acids in plants, 

although, in animals it was thought to be harmless.  However, literature indicates toxicity from 

commercial solutions, but few studies done with pure GLI. Moreover, to verify toxic potential 

of GLI, experiments done using Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Furthermore, the test 

tanks were examined the presence of GLI for a period of 96 hours. It is because the GLI, during 

the metabolism of prokaryotes, converts to Aminomethylphosphonic acid (AMPA). The results 

showed the absence of AMPA at 96 hours of exposure, whereas, any changes were attributed 

to GLI in these animals. Primarily, the dose of CL50-96h for the experimental animal, Poecilia 

reticulata (guppy), was determined.  It estimated at 68.51 ± 2.2 mg/L for males and at 70.56 ± 

2.96 mg/L for females. The lethal dose calculated according to the recommended guidelines 

from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). During these tests 

the animals in the experimental group (EG) exposed at concentrations of 50, 55, 60.5, 66.5 and 

73.2 mg/L showed swimming changes (17.5% - lethargy, 11.1 % - irregular swimming and 

45.9% - hypoxia). Respiratory changes (8.3% - swam to the tank surface, 1.8% - hypo 

oxygenated) and changes in color pattern, such as loss of intensity of the hues orange, red, 

blue, and assuming a dull coloration (14.3%) in all EG. Subsequently, male’s guppy treated with 

sublethal doses of pure GLI in concentrations of 17.13 mg/L (25% CL50), 34.26 mg/L (50% 

CL50) and 51.39 mg/L (75% CL50) as per 203 guidelines of the OECD. After euthanasia, by 

descerebration, the male animals were dissected and the testicles fixed in buffered 

paraformaldehyde, sectioned in 2.0 µm slices by an ultramicrotome and placed in histoResin®.  

The sections stained with hematoxylin and toluidine blue/Floxine B, then photographed under 

light microscope. The program Image-Pro Plus provided the images, which analyzed by the 

program Statistica 7.0. Consequently, the data reviewed that GLI has toxic potential.  It has the 

potential to: cause testicular regression - morphometric measures decrease, reduce the 

number of the spermatic compartments, reduce the gonad index (Igs) and promote 

histopathology which may lead to reduction or loss of function. Thus, characterizing a process 

of demasculinization, which indicates endocrine disruption. 

 

 

 

Keys word: fish, endocrine disrupter, agrotoxics, reproduction 
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1.1. Poluição por agrotóxicos. 

As ações de agricultura extensiva são reativas ao aumento da produtividade e do lucro. 

Para tanto, as lavouras devem ter qualidade e produtividade elevadas e esse processo requer 

mecanização associada à aplicação de praguicidas, substâncias tóxicas que alteram o 

metabolismo e/ou a fisiologia dos organismos indesejados, promovendo o controle químico 

dessas espécies. Nesse sentido, o uso de produtos químicos nas lavouras começou a ser 

ostensivo em muitos países, principalmente após a segunda guerra (Londres, 2011).  A 

combinação de vários desses químicos, para aumentar a eficácia por sinergismos, as aplicações 

em concentrações acima das recomendadas pelos fabricantes e a aplicação em demasia 

tornou-se prática rotineira em muitas culturas, proporcionando dessa forma altos ganhos na 

produção (Arias et al., 2007). 

Essas substâncias químicas (agroquímicos ou agrotóxicos) estranhas ao ambiente são 

denominadas de xenobióticos. Desde sua livre comercialização, os xenobióticos se tornaram 

um sério problema de envenenamento da biota, principalmente aos animais aquáticos, visto 

que essas substâncias tentem a escoar e contaminar os corpos d’água, causando efeitos 

ambientais em longo prazo (Langiano e Martinez, 2008).  

A literatura descreve o uso de agrotóxicos e os aponta como causadores de grandes 

danos à saúde ambiental e humana (Amarante-Júnior, 2002; Primel et al., 2005; Arias et al., 

2007; Achiorno et al. 2008; Lagiano e Martinez, 2008; Romano et al., 2008; Tian et al., 2012). 

Os riscos à saúde provocados pelos agrotóxicos são relacionados às suas característica 

químicas. Assim podem ser bioacumulados, como o DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), e 

causar danos a diversos nichos nas cadeias alimentares, ou mesmo serem mimetizadores dos 

sinais moleculares, o que os levam a promover mudança no mecanismo de resposta celular no 

sistema endócrino (Romano et. al., 2009; Le Mer et al., 2012).  Dentre os que simulam os 

sinalizadores, encontram-se os disruptores endócrinos (DE) tais como os alquilfenóis 

(nonilfenol e o octilfenol), o glifosato (GLI), o ácido diclorofenoxiacético (2,4D), o 

monocrotofos (MPC) e outros praguicidas organoclorados (Kinnberg e Toft, 2003; Curwin et 

al., 2005; Lagiano e Martinez, 2008; Gasnier et al. 2009; Romano et al., 2009, Tian et al., 2012).  

Dessa forma os xenobióticos são de fundamental importância para estudos 

toxicológicos e ecotoxicológicos, uma vez que esses podem causar modificações em diferentes 

níveis de organização biológica, tais como as alterações fisiológicas, patológicas e 
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histopatológicas (Lagiano e Martinez, 2008; Modesto e Martinez, 2010). Tais alterações 

resultantes do metabolismo anormal das células e tecidos dos indivíduos podem afetar o 

comportamento das espécies, diminuindo o desenvolvimento corporal e a taxa reprodutiva 

(Santamarta, 2001; Leino et al., 2004).  

1.2. O herbicida glifosato, atuação nos vegetais e rotas de degradação. 

Dentre os agrotóxicos, o GLI (N-fosfonometil-glicina) (Fig. 1) se destaca no controle de 

ervas daninhas em muitos tipos de cultivo, tais como a soja, o milho, o arroz, o feijão e a cana-

de-açúcar (Romano et al. 2009). O GLI é um ácido fraco que em condições ambientais, tanto na 

sua forma pura (grau técnico) quanto em sais derivados, é um sólido cristalino muito solúvel 

em água (10 g/L a 25 °C) e quase insolúvel em solventes orgânicos comuns, tais como acetona 

e etanol (Amarante-Júnior, 2002).   

Tem fórmula molecular C3H8NO5P (MM = 169,1 g/mol) e, na forma de sal de 

isopropilamida de glifosato, apresenta-se acrescido do grupo (CH3)CHNH3
+ (MM = 228,2 g/mol) 

(Amarante-Júnior, 2002; Gasnier et al., 2009). É classificado como um organofosforado 

pertencente ao grupo das glicinas modificadas (Souza et al., 2006), que apresenta no radical 

amina um metil associado a um ácido fosfórico (Fig. 1). Ele é considerado um herbicida pós-

emergente classificado como não-seletivo e de ação sistêmica. Apresenta largo espectro de 

ação, o que possibilita um excelente controle de plantas daninhas anuais ou perenes, tanto de 

folhas largas como estreitas (Galli e Montezuma, 2005). 

 

Fig. 1: Fórmula estrutural da substância N-fosfonometil-glicina (Glifosato). Fonte: Amarante-Júnior et al. (2002). 
 

 Geralmente, nas formulações comerciais o GLI está associado a surfactantes como o 

polioxietileno-amina (POEA) que o auxilia na penetração das folhas pelos estômatos nas 

plantas. O POEA também impede a formação de gotículas com maior abrangência na 

superfície das folhas (Amarante-Júnior et al., 2002; Romano et al., 2009). Após a sua aplicação, 

o GLI é absorvido basicamente pela região clorofilada das plantas (folhas e tecidos verdes) e 

translocado preferencialmente pelo floema, para os tecidos meristemáticos (Williams et al., 

2000). Nas plantas atua como potente inibidor da atividade da 5-enolpiruvilshiquimato-3-

fosfato sintase (EPSPS), que é a enzima catalisadora de reações relacionadas à síntese dos 
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aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano (Fig. 2). Além disso, o GLI atua a 

inibição da síntese de clorofila, estimula a produção de etileno, reduz a síntese de proteínas e 

eleva a concentração do Ácido Indol Acético (IAA) (Cole, 1985; Rodrigues, 1994; Williams et al., 

2000). 

 

Fig. 2 Ciclo do Ácido Chiquímico e atuação da 5-enolpiruvil-chiquimato-3-fosfato sintase (EPSPS) nesse ciclo 
convertendo o chiquimato (Shikimato) a 3-enolpiruvil chiquimato-5-fosfato. Fonte: Williams et al., 2000. 

 

 A propriedade herbicida dessa molécula foi descoberta pela Monsanto Company em 

1970 e a primeira formulação comercial foi lançada nos Estados Unidos em 1974, com o nome 

comercial de Roundup® (Modesto e Martinez, 2010). As soluções a base de GLI são utilizadas 

em muitos países, inclusive no Brasil, sendo aplicada para controle de plantas daninhas nas 

áreas agrícolas, industriais, florestais, residenciais e ambientes aquáticos, de acordo com os 

registros obtidos em cada país (Amarante-Júnior, 2002; Çavas e Könen, 2007). 

 Talvez seja o herbicida mais utilizado e seu uso continua a se expandir em especial em 

aplicações envolvendo variedades de plantas que são geneticamente modificadas (Williams et 

al., 2000, Bernal et al., 2012). Conforme descrito por Cerdeira et al. (2007), as sementes 

transgênicas, ou geneticamente transformadas, apresentam a expressão do gene CP4-EPSPS 

da bactéria Agrobacterium sp, um bacilo de solo. A atuação desse gene inibe o efeito da 
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enzima natural da semente e ainda transpõe o efeito do herbicida, tornando as plantas 

resistentes ao GLI. Isso permite que o GLI seja aplicado diretamente na área cultiva, matando 

as ervas competidoras das plantas transgênicas sem causar qualquer efeito sobre a planta 

cultivada. 

A degradação do GLI no solo é realizada por microrganismos que o usam como fonte 

de fósforo, e o principal produto da degradação é o ácido aminometil fosfônico (AMPA). O 

AMPA é formado em solos que não foram tratados com GLI anteriormente. Pode ocorrer ainda 

uma rota alternativa e produção de sarcosina como metabólito intermediário da rota 

alternativa em solos já tratados com GLI (Williams et al., 2000). Outros metabólitos como 

metilamina e formaldeído ainda podem ser produzidos em rota de degradação do AMPA como 

mostrado na Fig. 3 (Williams et al., 2000) . O tempo de meia vida no solo é de 32 dias e na água 

varia de 1,5 a 11,5 dias, dependendo das condições da água (Giesy et al. 2000; Galli e 

Montezuma, 2005; Romano et al., 2009). 

 

Fig. 3. Rotas de biodegradação do Glifosato no solo. Há diferenças nas rotas dependendo se o solo foi tratado 
antes com glifosato ou não. Fonte: Fonte: Williams et al., 2000. 
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1.3. A atuação tóxica do Glifosato. 

Devido a sua atuação em uma rota exclusiva no metabolismo de seres 

fotossintetizantes, o GLI já foi considerado inofensivo para animais (Williams et. al., 2000). No 

entanto, em trabalhos mais recentes, esse herbicida e as formulações comerciais que o 

contém como princípio ativo têm mostrado potencial tóxico, genotóxico e ainda atuam como 

desregulador endócrino (Gluzcsak et al., 2006; Gasnier et al.,2009, Ferreira et al., 2010; 

Modesto e Martinez, 2010, Rocha et al., 2012).  

Realizando bioensaios com soluções comerciais à base de GLI, Gluzcsak et al. (2006) 

observaram inibição da enzima  acetilcolinesterase cerebral e muscular em Leporinus 

obtusiden, o que poderia levar a distúrbios natatórios nos animais expostos. Ferreira et al. 

(2010) descreveram redução da atividade hepática e aumento da atividade de enzimas do 

estresse oxidativo como a glutationa-S-transferase em Rhamdia quelen e Rocha et al. (2012) 

demonstraram que o GLI pode promover alterações severas nas lamelas e na musculatura dos 

arcos branquiais de Poecilia reticulata tratados com Roundup®, o que comprometeria a 

funcionalidade da brânquia nas trocas gasosas.  

Rodrigues et al. (2008) indicaram que as soluções comerciais a base de GLI podem 

gerar fragilidade osmótica nos eritrócitos  humanos e de ratos quando esses são tratados com 

concentrações recomendadas como seguras pelos fabricantes. Tal processo geraria hemólise e 

estado de hipóxia em pessoas que estejam em contato direto com o GLI.  Esses trabalhos 

contribuem com dados consubstanciados demonstrando a ação do GLI como substância tóxica 

e capaz de causar alterações comportamentais e em animais, sejam eles aquáticos ou 

terrestres, que possivelmente estariam próximos das lavouras.  

 Outros animais que vivem em distintos ecossistemas podem também ter sua saúde 

alterada por ação do GLI. Nesse sentido, estudo realizado por Poletta et al. (2009) mostraram 

que o GLI pode apresentar potencial genotóxico em jacaré (Caimam latirostris). Esse estudo 

demonstrou danos em até 75% do DNA e aumento do número de micronúcleos em eritrócitos, 

os quais ocorrem com a elevação das concentrações do produto comercial. 

 Gasnier et al. (2009) utilizando células de fígado humano (HepG2) em cultura 

mostraram alterações na viabilidade e no desenvolvimento celular 24h após a exposição com 

GLI em concentrações muito baixas (5 mg/L) e a 10 mg/L, houve danos em 75% do DNA. Nesse 

mesmo ensaio, em que foram utilizadas outras formulações comerciais a base de GLI, foi 

evidenciado danos no DNA em todos os grupos tratados, no intervalo de 24h. As células 
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tratadas com as formulações comerciais ainda induziram a síntese de receptores para 

estrógeno e alterações nas concentrações da enzima aromatase, responsável pela síntese de 

hormônios esteróides derivados do colesterol. Nos grupos tratados com GLI puro, as células 

apresentaram atividade anti-androgênica, corroborando com dados indicativos de disrupção 

endócrina.  

1.4. Desreguladores endócrinos. 

Os desreguladores endócrinos (DE) são descritos na literatura com diferentes 

sinônimos: disruptores endócrinos, desreguladores neuroendócrinos, xenoestrógenos, xeno-

hormônios, perturbadores endócrinos, estrógenos ambientais, moduladores endócrinos, 

hormônios ambientais e agentes hormonalmente ativos (Reis-Filho et al., 2007). Os DE causam 

alterações no eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e por isso podem induzir respostas 

celulares indesejadas (Leino et al. 2004; Ankley et al., 2009, Romano et al., 2009, Lopéz et al., 

2012). 

Essas substâncias atuam no sistema endócrino dos animais e podem alterar o sistema 

reprodutor e o desenvolvimento das espécies, uma vez que podem mimetizar sinalizadores 

químicos biológicos, competir com os sinalizadores naturais, bloquear sua síntese ou a síntese 

de seus ligantes de membrana plasmática (Leino et al., 2004). Por essa razão podem interferir 

na síntese, na liberação, no transporte, na ligação, na captura, no metabolismo ou na ação dos 

hormônios naturais dos organismos (Kavlock et al., 1996). Assim, os DE podem em pequenas 

quantidades e em doses sub-letais, afetar a fisiologia e histologia gonadal, alterar as 

concentração de esteroides e os níveis de vitelogenina (VTG) em fêmeas, induzir vitelogênese 

em machos, promover desmasculinização pela perda dos caracteres sexuais secundários e 

ainda a masculinização de fêmeas (Toft e Baatrup, 2001; G.,  Kinnberg e Tolf, 2003; Leino et al., 

2004; Ankley et al., 2009; Clair et al. 2012; Lopéz et al. 2012). 

Nesse sentido, animais machos poderiam apresentar duas respostas antiandrogênicas 

evidentes quando expostos DE:  

a) O processo de feminização pela inibição da síntese de testosterona ou ainda a respostas 

celulares relacionadas à sinalização por xenoestrógeno, como a expressão de vitelogenina e 

formação de uma gônada intersexual com presença de ovócito intratesticular (Le Mer et al., 

2012). 
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b) O processo de desmasculinização devido à perda dos caracteres sexuais secundários 

masculinos como regressão testicular, diminuição do índice gonadossomático (Igs) e alterações 

histopatologias testiculares (Toft e Baatrup, 2001; Clair et al., 2012, Tian et al., 2012).  

 A literatura tem demonstrado o GLI como um potencial DE, por causar alterações na 

transcrição de mRNA relacionados à produção da enzima aromatase ou por alterar a expressão 

de proteínas relacionadas à síntese da testosterona como a proteína de regulação aguda da 

esteroidogênese (StAR) e o citocromo p450 scc (Gasnier et al., 2009; Romano et al., 2009; Clair 

et al.,2012). Tal processo acarretaria na diminuição da concentração de andrógenos pela 

conversão de testosterona em estrógeno pela aromatase ou ainda pela ineficiência da síntese 

de testosterona devido a inexpressão da StAR e/ou citocromo p450scc, demonstrando a 

atividade anti-androgênica do GLI (Romano et al., 2009). Tal processo poderia promover tanto 

a feminização quanto a desmasculinização de animais modelo de sexo masculino em 

experimentações tendo o GLI como substância-teste.  

 Devido ao crescente uso de agrotóxicos considerados DE como o GLI, diversos autores 

indicam a necessidade de se investigar sistemas-modelos e biomarcadores dos efeitos de DE 

(Tolar et al., 2001). 

1.5. O teleósteo Poecilia reticulata como sistema-modelo para análise dos desreguladores 

endócrinos 

 As espécies de peixes pertencentes à família Poeciliidae tem sido indicadas como 

sistemas-modelo para análise dos efeitos adversos dos DE (Angus et al., 2001). Dentre os 

Poecilídeos, destaca-se o Poecilia reticulata (Peters, 1859), também denominado de guaru ou 

guppy, espécie eurialina padronizada e recomendada para análises toxicológicas pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 1992) e pela Associação 

Americana de saúde Pública APHA (APHA, 1981). Ele é um peixe de pequeno porte, 

bentopelágico, não migratório, e que ocupa uma ampla gama de habitats, como estuários, 

lagos, lagoas, pequenas valas e canais. (OECD, 1992; Skelton, 1993).  

O P. reticulata é uma potencial espécie biomonitora para análise dos DE, pois 

apresenta caracteres sexuais secundários determinados por hormônios esteroides que 

propiciam elevado dimorfismo sexual. Os machos adultos possuem nadadeira anal modificada 

em gonopódio, uma estrutura copulatória complexa responsável pela transferência dos 

espermatozóides durante a cópula (Fig. 4). O gonopódio dos Poeciliidae é formado por meio 

da elongação e modificação das raias 3, 4 e 5 da nadadeira anal (Vazzoler, 1996; Angus et al., 
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2001). Os machos também apresentam intensa coloração e tamanho corporal médio reduzido 

quando comparado às fêmeas. As fêmeas apresentam uma mancha no abdômen, próxima a 

região anal, denominada mancha de gravidez (fig. 4). Esta mancha em uma fêmea adulta tende 

a aumentar, tornando-se um indicativo da presença de alevinos (Vazzoler, 1996; Kinnberg et 

al., 2003, Rocha et al.; 2010). 

 

Fig. 4. Dimorfismo sexual em P. reticulata. A. O macho, em vista lateral apresenta o padrão fixo da cor chumbo se 
fundindo com reflexos prateados e policromia intensa, podendo apresentar nuances das cores laranja, amarelo 
ouro, verde, azul anil, lilás, rosa, roxo e manchas pretas. A policromia é variável dependendo do organismo e se 
manifesta devido à presença de testosterona. O círculo evidencia o gonopódio. B. A fêmea apresenta maior 
comprimento e peso em média, tem sempre a mesma coloração, o padrão fixo da cor chumbo com reflexos 
prateados. Seta aponta a mancha de gravidez.  

 
Além das análises do gonopódio e das características sexuais, o comportamento sexual 

do guaru pode ser um importante parâmetro para as análises dos efeitos de xenobióticos. Esse 

comportamento envolve corte (display sexual), onde o macho pode exibir seu padrão de 

coloração para as fêmeas constantemente chegando de 7 a 13 vezes em 5 minutos (Dussault e 

Kramer, 1980). Durante a corte, o macho nada para trás, com rápidos movimentos das 

nadadeiras peitorais, distende as nadadeiras caudal e dorsal, expondo suas manchas e 

coloração exuberante, contorcendo o corpo no formato de um til (~). Tal movimento é 

denominado padrão sigmoidal (Godin, 1995; Edenbrow et al., 2010, Shenoy, 2012). O display 

 

 

A 

B 
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sexual é de suma importância durante a corte, pois a coloração do macho é um fator de 

seleção sexual na espécie (Shenoy, 2012). Outro comportamento sexual é a intromissão do 

gonopódio nas fêmeas sem a formação sigmoidal. A realização de um desses comportamentais 

sexuais está relacionada com as taxas de predação e complexidade do ambiente, visto que em 

ambientes de alta pressão de predação os machos são menos vistosos e evitam a corte 

(Edenbrow et al., 2010).  

O P. reticulata é adequado como modelo para o estudo, pois é uma espécie pequena, 

de fácil manuseio, geração curta, fecundação interna e a diferenciação sexual se dá na fase 

larval (Kinnberg et al., 2003). Apesar de a diferenciação sexual ser pelo sistema XY (Volff e 

Schartl, 2001), os embriões de guaru são sensíveis à xenobióticos (Kinnberg et al., 2003) e 

possivelmente indivíduos jovens ou alevinos expostos podem se desenvolver como 

intersexuados (Leino et al., 2004).  

As fêmeas prenhes podem dar a luz até 12 alevinos por parto e podem produzir até 26 

embriões em diferentes estágios de desenvolvimento caracterizando a poliembrionia (Araújo, 

2001). Na espécie também é comum a superfetação e com apenas uma única cópula a fêmea 

pode parir de 3 a 7 vezes (Vazzoler et. al, 1996; Rocha et al., 2010). Os alevinos crescem 

rapidamente, adquirindo maturidade sexual em três meses. Por estas características, o guaru é 

o modelo eleito para esse estudo. 

1.6. Sistema reprodutor masculino do P. reticulata. 

A espécie P. reticulata é ovovivípara, iterópara, com reprodução assincrônica e 

fecundação interna (Vazzoler, 1996). O testículo é um órgão bilobado localizado 

anatomicamente na região posterior do corpo, próximo à bexiga natatória. Ao microscópio, é 

possível diferenciar duas regiões bem definidas. A primeira é a região intersticial (ou 

intertubular) composto de células de Leydig, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo intertubular 

e a túnica albugínea que reveste o órgão. A segunda região é formada pelos compartimentos 

tubulares que são os túbulos seminíferos (T.S.), os canais centrais (C.C.) e suas ramificações 

que são os ductos eferentes (DEf). No interior dos T.S. são encontrados vários cistos 

espermáticos contendo células em diferentes estágios da gametogênese envolvidas por células 

de Sertoli. Por essa razão trata-se de um tipo de sistema de eliminação de sêmen do tipo 

restrito (Grier, 1981; Kinnberg et al., 2002).   

Na periferia do testículo, abaixo da túnica albugínea, encontra-se tecido conjuntivo 

frouxo e a porção distal dos T.S. que apresenta em sua luz “ninhos espermáticos” contendo 
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células de Sertoli (C.S.) envolvendo poucas células germinativas, as espermatogônia α (Spg A). 

Após a diferenciação para a espermatogônia β (Spg B), forma-se um cisto, uma estrutura 

esférica formada por várias C.S. envolvendo as células espermáticas. O cisto aumenta 

gradativamente de volume conforme ocorrem sucessivas mitoses. Depois desse evento, todas 

as células espermáticas terminam a espermatogênese no interior dos cistos espermáticos 

elipsoides ou esféricos, no interior dos T.S. (Grier et al. 1981;  Tolf e Baatrup, 2001; Kinnberg e 

Tolf, 2003).  

O T.S. é uma estrutura saculiforme e comprida, delimitados por uma membrana basal 

e o epitélio mióide. Cada T.S. está em contato com um DEf, que são ramificações dos canais 

centrais. Dessa forma, conforme ocorre a espermatogênese, os cistos são encaminhados da 

periferia para o centro do testículo, até se fundirem com as células dos ductos eferentes, 

liberando nos canais centrais os espermatozóides (Spz).  (Kinnberg et al., 2003; Kinnberg e Tolf, 

2003). Os C.C. e os DEf estão na porção mais interna do testículo. Externamente a essa rede de 

canais é encontrado tecido conjuntivo denso não modelado. Os DEf são formados por um 

epitélio prismático e os C.C. são formados por epitélio cubóide.  

 No decorrer da espermatogênese, antes da primeira divisão meiótica, as Spg B dão 

origem aos espermatócitos I (Spc). São recrutadas para esses compartimentos mais C.S., visto 

que os cistos contendo Spc tendem a aumentar não por número de células, mas pelo aumento 

do volume celular. Então nesses cistos ocorre a meiose I e II, formando Spc II, na porção 

mediana do T.S. Após a meiose começa a espermiogênese, etapa crucial para a maturação em 

espermatozóides. Dessa forma as espermátides podem ser diferenciadas em estágios S1, S2, 

S3 e S4, dependendo do desenvolvimento do flagelo e do volume citoplasmático. Na fase de 

S3, as espermátides são recrutadas e tendem a se ligar na porção basal das C.S. e seus flagelos 

em desenvolvimento ficam distendidos para o centro do cisto (Grier, 1981).  

Ao término da espermiogênese, formam-se cistos contendo numerosos 

espermatozoides organizados em uma espermatozeugmata (Szg), bolas de espermatozoides 

com as cabeças apontando para a porção basal das C.S. e as caudas no centro do cisto. As 

células de Sertoli que circundam a Szg madura se fundem com a parede do DEf e passam a ser 

parte constituinte dele. Assim essas células passam a produzir intensa secreção glicoproteíca 

que manterá a forma da Szg no interior do canal central. As secreções também funcionam 

como líquido seminal (Tolf e Baatrup, 2002; Kinnberg et al., 2003).  

Uma vez que o testículo do P. reticulata apresenta um sistema restrito de eliminação 

de sêmen e apresenta uma citoarquitetura complexa e cistos com células em diferentes 
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estágios da espermatogênese, o testículo do guaru foi avaliado para se verificar sua possível 

validação como biomarcador para indicar a atuação d o GLI como um disruptor endócrino. 
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OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a toxicidade da substância n-fosfonometil-glicina (glifosato puro) e sua atuação nas 

gônadas masculinas de P. reticulata em tratamento agudo por 96 horas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Desenvolver e reproduzir o Poecilia reticulata em condições laboratoriais, a fim de 

obter linhagem F1 padronizada para experimentação; 

b) Determinar a presença de GLI nos aquários experimentais por Ressonância Magnética 

Nuclear; 

c) Realizar testes de toxicidade aguda a fim de determinar a concentração média letal 

(CL50,96h) do GLI puro para adultos de ambos os sexos do P. reticulata; 

d) Observar e descrever as alterações comportamentais dos animais tratados com 

diferentes concentrações de GLI durante os testes de toxicidade aguda;  

e) Realizar testes de toxicidade subletais com a finalidade de verificar as alterações 

histopatológicas e histométricas nos testículos do P. reticulata tratados com GLI em 

concentrações diferentes (25, 50 e 75%) da CL50,96h estimada. 

f) Avaliar e validar por meio das análises cito-histomorfométricas o efeito agudo do GLI 

os testículos dos guarus como biomarcadores. 
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2.1.  Aclimatação e produção de F1. 

Nos experimentos foram utilizados animais F1 provenientes do Biotério de Animais 

Aquáticos do Laboratório de Comportamento Celular (ICB - UFG). Esses nasceram de linhagem 

selvagem (P) oriunda da rede de abastecimento de água e saneamento de Goiás (SANEAGO) 

em Goiânia, Goiás, Brasil (16° 37' 59" S e 49° 15' 44" W). Os peixes foram mantidos em sistema 

contínuo de renovação de água com 250 L, aeração constante, fotoperíodo de 12/12 e 

alimentados ad libitum com ração (AlconColours®) e artêmias vivas (Artemia salina) três vezes 

na semana.  

Para produção da população F1, realizou-se acompanhamento das fêmeas selvagens. 

Após copularem estas se tornavam grávidas e pariam os alevinos (F1) entre 20 e 25 dias de 

prenhes. Esse tempo de prenhes é normal para o P. reticulata e está confirmado na literatura 

(Houde, 1997). Ao nascerem, ainda em período que utilizavam suas reservas de vitelo, os 

alevinos eram transferidos para tanques com 250 L semelhantes ao da população parental.  

Ao iniciarem a alimentação exógena, os animais F1 eram alimentados conforme 

descrito para a população P. Esses animais foram mantidos sob essas condições e utilizados 

para experimento após 13 meses de nascidos, quando já estavam na fase adulta. A 

manutenção dos animais, bem como todo o experimento, foi realizada de acordo com as 

normas de conduta ética em experimentação animal - COBEA (Brasil, 2008) e também de 

acordo com o Comitê de Ética em Experimentação Animal do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás protocolado sob nº126. 

2.2. Determinação da presença de Glifosato (GLI) em diferentes tempos de 

exposição por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

Para averiguar a presença de glifosato (GLI) e se ocorreu a sua degradação em ácido 

aminometil fosfônico (AMPA), seu principal metabólito, primeiramente foram levadas 

amostras de GLI Pestanal® (Sigma Aldrich – USA), 99,2% de pureza, e de AMPA (Sigma Aldrich),  

99% de pureza, para o Laboratório de Ressonância Nuclear (LRM-IQ-UFG), onde foram gerados 

dois espectros de RMN para padronização. Em seguida, foram montados dois aquários nas 

dimensões de 25X15X20 cm. No primeiro, denominado de grupo controle para a substância 

teste (GCGLI), foi colocado somente a solução de GLI na concentração de 34,26 mg/L, o que 

corresponde a 50% da CL50. No segundo, o grupo experimental (GEGLI), 10 animais (5 machos e 

5 fêmeas) foram colocados nas mesmas condições do GCGLI. Essa metodologia foi adotada para 
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se evitar a retirada de água dos aquários nos testes de letalidade, visto que tal processo 

poderia comprometer os resultados desses testes por promover estresse nos animais.  

As características físicas e químicas da água se mantiveram nos níveis ótimos para 

espécie durante toda a experimentação. Nos tempos de 0, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 e 96 horas de 

exposição, foram retirados 250 mL de água dos dois aquários (grupos GCGLI e GEGLI) e levados 

ao LRM-IQ-UFG, onde as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e posteriormente 

liofilizadas para determinação da presença de GLI por RMN. O tempo máximo de exposição foi 

96h, o que corresponde a 0,54% do tempo de vida do guaru adulto que é em média de 2 anos. 

Uma vez que esse tempo não excedeu a 30% do tempo de vida do animal teste em sua fase 

adulta, a exposição é considerada como aguda (OECD, 1992). 

Os padrões estabelecidos para análise da presença do GLI por RMN requereram a 

abundância de 250 mL de solução-teste/aquário. Dessa maneira, para manter a densidade de 

peixes constante no GEGLI (1indivíduo/250 mL) e a relação 1g de indivíduo por L de água, a cada 

coleta um animal era retirado do aquário. As amostras das águas dos GCGLI e GEGLI foram 

liofilizadas e ressuspendidas em 500µL de D2O/TMSP-d4. O referencial interno para análise foi 

a própria água deuterada utilizada para as duas amostras. O material ressuspenso foi colocado 

em cubetas e analisado no espectrômetro Bruker Avance III 500 (11,75 T) equipado com sonda 

TBI (triple Resonance Broadband Inverse) de 5mm. Os espectros de RMN de 1H obtidos 

forneceram dados processados e analisados pelo software BrukerTopSpin (versão 2,1).  

2.3. Testes de toxicidade aguda 96 horas 

2.3.1. Determinação da Concentração Letal Média (CL50-96h) do Glifosato para e adultos do 

Guaru. 

Os bioensaios para a determinação da concentração letal média (CL50,96h), consideram 

distintamente os dados obtidos para cada sexo (OECD, 1992). Para estabelecer a concentração 

de GLI a ser utilizada nos experimentos realizaram-se testes preliminares, nos quais se 

considerou como padrão o cálculo do teor de GLI existente no produto comercial Roundup®. 

Posteriormente adotou-se a metodologia de testes com concentrações crescentes de GLI, o 

que permitiu averiguar mortalidade de animais em concentrações iguais ou maiores que 

50mg/L. Em um dos testes, todos os animais morreram em uma concentração de 80mg/L. Por 

essa razão as concentrações utilizadas nesse bioensaio estão no intervalo entre 50 e 80 mg/L 

de GLI.  
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Para determinação da CL50,96h foram utilizados 120 animais, 60 fêmeas (virgens) e 60 

machos. Esses foram divididos em 12 aquários (25X15X20 cm) com 2 L de solução; com 10 

animais em cada um. As condições ambientais como luminosidade (12/12), temperatura, 

concentração de sais nitrogenados e concentração de oxigênio dissolvido formam mantidas 

constantes durante a experimentação. Seis desses aquários continham somente machos, 

sendo sessa forma um para o grupo controle (GC) e outros cinco para os grupos experimentais 

(GE). De forma semelhante também foram montados os aquários para as fêmeas. Nos 

aquários controles havia 2L de água provenientes dos tanques de desenvolvimento do grupo 

F1. Nos grupos experimentais havia 2L de soluções de GLI Pestanal® (Sigma Aldrich – USA) nas 

concentrações de 50; 55; 60,5; 66,5 e 73,2 mg/L, durante exposição aguda de 96 horas.  Ao 

longo do período de exposição os animais não foram alimentados. As alterações de 

comportamento e a mortalidade acumulativa foram analisadas nos períodos de 0, 2, 4, 8, 12, 

24, 48, 72 e 96 horas de exposição.   

 Amostras de água no volume de 5 mL foram retiradas a cada 24h dos aquários 

(controle e experimental) para análises químicas e físicas utilizando kit comercial (LABCON 

TEST® e KIT MYDO®). O pH foi aferido pelo uso do mediador de potencial hidrogênico (Tecnal®, 

meter TEC-2, série 01809). Todos os experimentos foram feitos em triplicata, seguindo as 

recomendações e normas da Guide line for Testing Chemicals – “Fish, Acute Toxicity test” 

(1992).  

O cálculo da CL50 do GLI no período de 96h (CL50,96h) foi obtido por meio da mortalidade 

acumulativa em 96 horas de exposição. Esses dados foram trabalhados no Programa Trimmed 

Spearman-Karber (TSK), da Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) que está com 

acesso on-line livre.   

2.4. Testes de toxicidade subletais.  

2.4.1. Preparo das soluções teste e exposição dos animais 

Para avaliar os efeitos do GLI nas gônadas dos guarus, os bioensaios foram realizados 

com quatro grupos de animais, sendo três grupos expostos em concentrações subletais de 

17,19; 34,39 e 51,58 mg/L de GLI,  correspondendo a 25, 50 e 75%da CL50,96h estimada nesse 

trabalho mais grupo controle negativo. Foram utilizado 8 peixes machos, colocados em 

aquários com 2L de solução de GLI. As características físicas e químicas da água durante os 

testes subletais foram monitoradas e permaneceram estáveis. Todos os testes de toxicidade 
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aguda foram realizados seguindo as recomendações e normas da Guideline for Testing 

Chemicals – “Fish, Acute Toxicity Test” (1992). 

2.4.2. Preparo das amostras teciduais para as análises histométricas e histopatológicas.  

Ao término do período estipulado para exposição (96 horas), os animais passaram por 

eutanásia por descerebração. Tal processo foi realizado por incisão de alfinete na região 

frontal do crânio acima dos dois olhos, conforme resolução 714/2002 do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária - Brasil. Após eutanásia os guarus foram seccionados ventralmente para 

exposição dos órgãos internos, e as gônadas foram coletadas e fixadas por imersão em 

Paraformaldeído (PFA) tamponado (PFA a 4% em Tampão Fosfato de Sódio 0.2M , pH 7.3 e 

sacarose 0,1M) por um período total de 24 horas.  

As gônadas foram desidratadas em soluções de concentrações crescentes de etanol e 

inclusas em historesina (Leica®, Historesin, USA), de acordo com as especificações do 

fabricante. Os cortes histológicos foram feitos na espessura de 2 µm utilizando ultramicrótomo 

Leica® Ultracut UCT (Leica Histolgy & E.M Products – USA) e corados com Azul de Toluidina (1% 

(p/v)  em tampão fosfato de sódio a pH 8,4) e também com Hematoxilina de Harris (0,05% de 

hematoxilina (p/v), 5% de álcool etílico (v/v), 10% de Sulfato de alumínio e potássio (p/v), 

0,025% de Óxido vermelho de mercúrio (p/v) diluídos em água deionizada (v/v)) associada a  

Floxina (0,5% de floxina (p/v) dissolvida em água deionizada (v/v)). De cada animal foram feitas 

3 lâminas contendo 10 cortes cada. Em seguida, fotomicrografias das lâminas foram obtidas 

utilizando o microscópio fotônico (Leica® DMLB, USA) associado ao sistema de captura de 

imagens (câmera Sansung® Color Digital SCH 410 NAD) utilizando as objetivas de 20X.  

A histometria foi realizada empregando o programa Image Pro-Plus 6.0 (Media 

Cybernetics, Silver Spring, USA), baseando-se na análise de microfotografias de cistos 

espermáticos em quatro fases diferentes da espermatogênese: espermatogônias β (Spnβ), 

espermatócitos (Stc), espermátides S3 (Spt S3) e espermatozeugmata (Szg). Os estágios da 

espermatogênese foram descritos conforme Grier (1981) e Kinnberg et al. (2003). Os 

parâmetros histométricos mensurados nos cistos espermáticos foram o diâmetro maior (Dma), 

o diâmetro menor (Dme), comprimento total do cisto (Ctc) e a área (Ac) dos cistos. Para cada 

animal foram analisados 9 cistos diferentes em um mesmo estágio da espermatogênese. As 

análises histopatológicas e a contagem dos compartimentos espermáticos foram realizadas 

pela observação das lâminas em microscópio fotônico (CX 41 Olimpys Optical® Co. Ltda – 

Philippines) em 200x de ampliação. As alterações e o número de compartimentos evidenciados 

foram anotados conforme a frequência de ocorrência e a concentração de GLI. 
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2.4.3. Cálculo do Índice gonadossomático (Igs) e do fator de condição ambiental (Fca). 

O cálculo do índice gonadossomático foi feito dividindo-se o peso do testículo do animal j (wtj) 

pelo peso do animal j (waj). O cálculo do fator de condição ambiental foi feito pela divisão do 

peso do animal j (waj) pelo seu comprimento elevado ao cubo (lj)3. 

2.5. Análises estatísticas.  

As análises estatísticas foram realizadas no programa Statistica 7.0 (Stasoft, 2005). Os 

dados foram comparados por meio de teste paramétrico ANOVA (duas variáveis) seguido de 

teste Tukey. As correlações foram analisadas pelo cálculo de índice de correlação de Pearson 

(r), com seus respectivos níveis de significância. 
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3.1. Determinação da presença de GLI e seus metabólitos na água dos aquários em 

diferentes tempos de exposição. 

3.1.1. Espectros de RMN do GLI e do AMPA.  

As análises de RMN revelaram que a molécula de GLI apresenta quatro hidrogênios 

ligados a carbono detectáveis por ressonância magnética (Fig. 5). Os dois primeiros localizados 

no C-2 da molécula de glicina (gly) estão em um mesmo ambiente químico, em uma região 

menos desblindada, se revelando no espectro como um singleto (s), apresentando 

deslocamentos químicos sobrepostos no intervalo de 4.0 e 4.1 ppm.  Os dois outros associados 

ao grupamento metil, estão em uma região mais desblindada da molécula, aparecendo no 

espectro como um dubleto (d) no intervalo de 3.2 e 3.3 ppm (Fig.6).  A razão entre as integrais 

de deslocamento foi de 1:1 (1,00~1,03). 

 

Fig. 5 Molécula de GLI onde se representa os dois pares de hidrogênios detectáveis por RMN.Os hidrogênios 
ligados ao C2 apresentam o mesmo deslocamento químico. Os hidrogênios Hα e Hβ do metil ligado ao radical 
amina estão em ambientes químicos diferentes e apresentam deslocamentos em um d. 
 
 

 

Fig. 6 Espectro RMN de 1H de GLI obtidos através de um espectrômetro Bruker Avance III 500 (11,75 T), equipado 
com uma sonda TBI. Da esquerda para a direita, o primeiro pico em 4.8 ppm representa singleto da água 
deuterada (padrão de calibração para análises). O segundo pico, entre 4,0 e 4,1 ppm, representa os hidrogênios 
ligados ao metil. O terceiro e o quarto pico, entre 3,2 e 3,3 ppm, representam os hidrogênios Hα e Hβ do 
grupamento metil. 
 

De maneira análoga ao GLI, a molécula de AMPA, representada em sua fórmula 

molecular plana (Fig. 7), apresenta uma região molecular mais desblindada e dois átomos de 

hidrogênios foram identificados por RMN com deslocamentos químicos diferentes, 

apresentando um d no intervalo entre 3,0 e 3,1 ppm, conforme Fig.8. Apesar de ser um 
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metabólito do GLI, o AMPA apresentou deslocamento químico de 1H diferenciado do GLI 

(fig.8). 

 
Fig.7 Molécula de AMPA onde se observa os hidrogênios Hα e Hβassociados ao carbono. 

 
Fig.8 Espectro RMN de 1H de AMPA obtidos através de um espectrômetro Bruker Avance III 500 (11,75 T), 
equipado com uma sonda TBI. O da esquerda para a direita, o primeiro pico (invertido), 4.8ppm, representa água 
deuterada (padrão de calibração para análises). O segundo e terceiro pico representa os hidrogênios Hα e Hβ 
detectáveis por RMN. 
 

 Os espectros de GLI e AMPA determinados por RMN permitiu o desenvolvimento de 

novas experimentações utilizando-os como padrões de análise para determinar presença 

dessas substâncias em soluções testes. 

3.1.2. Análise da água dos aquários por RMN e determinação da presença de GLI. 

 Para determinar a presença de GLI e de AMPA nos aquários testes, utilizou-se uma 

população de 10 animais, machos e fêmeas, no GEGLI (Compr. padrão: 17,8±0,788 peso 

0,174±0,05).  As características físicas e químicas da água nos aquários GCGLI e GEGLI 

apresentaram pequenas variações do pH, temperatura e concentração de sais nitrogenados, 

sem diferenças estatísticas  significativas de acordo com o teste ANOVA (2 critérios), conforme 

exposto na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1: Parâmetros químicos e físicos da água nos aquários de exposição a 34,26 mg/L de GLI.  

Grupos de Análise pH O2 (ppm) NH3 (ppm) NO2 e NO3 (ppm) temp. (°C) 

Aquário sem peixe (GCGLI) 6,86±0,15 8,0±0,00 0,01±0,00 0,01±0,00 25,25±0,46 

Aquário com peixe (GEGLI) 6,85±0,13 8,0±0,00 0,01±0,03 0,05±0,03 25,25±0,46 

p= 0,342 - 0,175 0,175 - 

 

 No total, 13 amostras (7 do GCGLI ou “branco” e 6 do GEGLI) foram analisadas por RMN. 

Os espectros resultantes foram agrupados para análise e geraram o banco de dados mostrado 

na Fig.9. Observa-se que há a anotação do grupo de acordo com o tempo de exposição. Assim, 
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96 Peixe, representa a amostra coletada após 96 horas de exposição dos animais ao GLI (GEGLI) 

no aquário contendo peixes. A notação “96 branco” refere-se à amostra coletada após 96 

horas de exposição da microbiota ao GLI no aquário sem peixes (CGGLI), por isso é designado 

como branco. Esse padrão foi seguido para todas as amostras coletadas nos diferentes 

intervalos de tempo. 

Fig.9 Espectros RMN de 
1
H das amostras de água do “aquário branco” (GCGLI) e do aquário com peixe (GEGLI). O 

primeiro espectro inferior é o espectro padrão de GLI e conforme seguem, de baixo para cima, são demonstrados 
os espectros de cada amostra. 

 O padrão de um s e um d da molécula de GLI foi encontrado em todas as amostras 

analisadas, independente do tempo ou do aquário da qual ela foi retirada. O espectro de GLI 

permanece visível mesmo após 96 horas de experimentação, sendo confirmado pela razão 

entre as integrais do número de átomos de 1H de 1:1 em todas as amostras. Todavia o d 

característico do AMPA no intervalo de 3,0 a 3,1 ppm não foi encontrado em nenhuma 

amostra, confirmando que não houve presença de AMPA durante os experimentos. Nesse 
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sentido, estabeleceu-se um padrão de exposição com dados indicativos da ausência de 

degradação de GLI à AMPA. Isso permitiu a próxima etapa experimental para determinação da 

CL50, da análise do comportamento animal e das alterações teciduais e celulares. 

3.2. Testes de Toxicidade Aguda 96 horas 

3.2.1. Mortalidade diferenciada de machos e fêmeas após exposição aguda ao GLI 

A população de animais utilizada nos testes de toxicidade aguda foi uma população 

isomórfica, sem diferenças estatísticas para peso e comprimento de acordo com teste ANOVA. 

O comprimento dos machos variou entre 18,41±1,31 mm (p=0,5797; F=0,9997) e o peso foi de 

0,09±0,01 g (p=0,8415; F=0,4113).  O comprimento das fêmeas foi de 20.68±2.65 mm 

(p=0,7311; F=0,5626) e o peso 0,21±0,03 g (p=0,1863; F=1,5154). 

 Durante a exposição aguda do P. reticulata ao GLI, houve mortalidade diferenciada 

dos animais nos grupos tratados em diferentes intervalos de tempo. Houve ainda correlação 

positiva entre mortalidade e concentração para todos os grupos tratados (Machos: p=0,0040; 

r=0,9778; Fêmeas: r=0,9656; p=0,0076) conforme Fig. 10 e Fig. 11.  A letalidade também foi 

dependente do tempo de exposição nas concentrações de 60.5 (p<0,0001, r=0,90), 66,5 

(p<0,0001; r=0,91) e 73,2 mg/L (p<0,0001, r=0,90) para os machos e nas concentrações 60,5 

(p=0,0493, r=0,57), 66,5 (p=0,0007, r=0,83) e 73.2 (p<0,0001, r=0,90) para as fêmeas. 

Nos grupos experimentais (GE) com machos não houve mortalidade durante as 

primeiras 24 horas de exposição, com exceção da concentração de 73,2 mg/L, onde 10% dos 

animais morreram. As mortes tornaram-se mais frequente com o tempo de exposição. Nos GE 

com fêmeas a mortalidade foi evidenciada nas primeiras 24 horas, nas concentrações de 55 

mg/L (6,7%), 66,5 mg/L (3,4%) e 73,2 mg/L (3,4%), sendo que a frequência de mortalidade 

aumentou com o tempo de exposição. Nenhum animal nos grupos controle (CG) morreu. 
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Fig. 10: Correlação positiva entre a mortalidade acumulativa (nº de indivíduos) e as diferentes concentrações de 
GLI para machos e fêmeas de P. reticulata. 
 

 

 

Fig. 11: Mortalidade percentual acumulativa de machos e fêmeas de P. reticulata tratados com diferentes 
concentrações de GLI. O gráfico de setor sobre as barras representa a mortalidade percentual nos intervalos de 
24, 48, 72 e 96 horas de exposição, sendo o superior relacionado aos machos e o inferior relacionado às fêmeas. 
O gráfico de setor deve ser lido no sentido horário. A mortalidade mostrou-se dependente do tempo de 
exposição para as concentrações 60.5, 66.5 e 73.2 mg/L. 
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3.2.2. Alterações comportamentais do guaru induzidas pela exposição aguda ao GLI 

Durante as exposições os animais tratados apresentaram comportamento diferenciado 

do grupo controle. As desordens comportamentais foram descritas conforme o quadro 1 

abaixo. 

Quadro 1: Alterações comportamentais evidenciadas nos animais expostos a GLI em tratamento agudo (96h). 
Modificado de Menezes-Faria et. al (2007). 

 
 

 As mudanças no padrão de comportamento melhor detectadas nos animais em teste 

foram às relacionadas à movimentação (apatia e letargia), à pigmentação corporal, aos 

 
Desordens 

comportamentais 

Características evidentes observadas macroscopicamentedurante o experimento. 

  
  
1) Irritabilidade Inicialmente o peixe se apresenta incomodado pela mudança do ambiente no qual foi inserido. 

Dessa forma, ele responde a tais alterações com mudança na sua coloração e com natação 
rápida e brusca.  

2) Estado de Hipóxia Aumento do número de movimentos operculares, onde os peixes engolfam maior quantidade de 
água. As brânquias se mostram muito vermelhas. Animais nesse estado tendem a ficar perto da 
cânula de oxigenação. 

3) Hipoatividade   
(Apatia) 

Os animais expostos permanecem apáticos sem se deslocarem na coluna de água. Entretanto 
apresentam poucos movimentos aparentes das nadadeiras peitorais e caudais. 

4) Hiperatividade Os animais apresentam nado rápido se deslocando constantemente na coluna d’água para cima 
ou para abaixo.  

5) Agressividade Durante a exposição ao agente estressor os animais se agrupam. Entretanto o animal agressivo 
se isola e quando outros se agrupam ao seu redor, este tende a morder e perseguir os outros 
animais. 

6) Letargia Os animais tornam-se completamente estáticos e exauridos. Não se deslocam na coluna d’água e 
não apresentam movimentos das nadadeiras. O abdômen fica em contato com o fundo do 
aquário, em completa apatia apresentando exaustão. Esses só se locomovem quando tocados 
com o bastão de vidro. 

7) Nado Irregular Momento no qual o espécime possui natação desordenada, sem direção, perda de sentido e 
equilíbrio durante o nado. 

8) Nado na superfície 
do aquário 

O peixe em exposição nada ate a superfície e começa a “mastigar” a tensão superficial, 
misturando o ar atmosférico à água que passa pelas brânquias. 

9) Perda do 
mecanismo de fuga 

O animal perde a resposta de defesa, não reconhece a presença do perigo que o envolve. “Ao se 
colocar pinça ou bastões de vidro limpos na proximidade, o peixe permanece parado, sem 
responder a essa situação”.  

10) Choques contra a 
parede do aquário e 
evasão 

Por estar em estado de estresse causado pelo ambiente, ele tenta fugir, e dessa forma, ele se 
choca contra a parede do recipiente ou pula fora do aquário. 

11) Midríase Os animais expostos apresentam apatia e olhos com pupilas dilatadas 

12) Alteração no padrão 
da coloração 

O P. reticulata demonstra seu estado de stress mudando seu padrão de coloração. Animais 
estressados tendem a ficar escuros quando comparados com o controle. Os machos que são 
sempre coloridos inicialmente tornam-se escuros e com o tempo de exposição ao agente estressor 
químico, a coloração típica do macho torna-se menos evidente com tons foscos. 
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distúrbios respiratórios (hipóxia e natação na superfície do aquário) e natatórios. A 

hipoatividade foi observada em todos os grupos testados durante as 96 horas de exposição. O 

mesmo ocorreu para a letargia. Nos animais do GE, a principal alteração no padrão da cor foi a 

intensidade. 

 Os distúrbios respiratórios para o GE foram analisados considerando o número de 

vezes que animais subiam a superfície da lâmina d’água e “engolfavam” água, com o aumento 

da frequência de abertura do opérculo e vermelhidão da superfície branquial. Os outros 

parâmetros relacionados observados nos GE foram: natação irregular, choques contra a 

superfície do aquário, agressividade e perca do mecanismo de fuga. Essas reações foram 

pouco evidentes em todos os grupos de tratamento. O Quadro 2 abaixo apresenta 

resumidamente as alterações comportamentais apresentadas pelos animais em exposição 

aguda 96 horas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 2.: Alterações comportamentais apresentadas por machos e fêmeas de P. reticulata em exposição aguda 
ao GLI por 96 horas. Essas alterações foram verificadas em na maioria dos GE nos testes de toxidade aguda., 
porem não foi notado no GE de 50 mg/L  de GLI. 
 

Alterações comportamentais dos 
animais expostos ao GLI em 96 horas 

 
Período de ocorrência 

Média percentual de 
peixes alterados em 

cada tratamento 

   
Choque contra os vidros do aquário 2, 24 e 96 horas  1,25% 

Irritabilidade 2, 8, 12, 24 e 48 horas 8,05% 

Diminuição da motilidade 
(Hipoatividade) 

A partir de 2 horas 45,97% 

Hiperatividade A partir de 2 horas 3,61% 

Natação irregular A partir de 2 horas 11,11% 

Letargia 2, 4, 8, 12, 24, 48 e 72 
horas 

17,5% 

Alterações no padrão de cor 
(Escurecimento corporal/perda dos 

tons coloridos) 

Durante as 96 horas 14,30% 

Nado na superfície da água Durante as 96 horas 8,33% 
 

Agressividade A partir de 2 horas 5,00%  

Hipóxia Durante as 96 horas 1,80% 

Perda do mecanismo de fuga A partir de 72 horas 4,55%  
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3.2.3. Concentração média Letal (CL50) para machos e fêmeas de P. reticulata. 

 A CL50-96h foi determinada a partir da mortalidade acumulativa dos animais nos 

aquários com concentrações de 50; 55; 60,5; 66,5 e 73,2 mg/L de GLI, utilizando o programa 

Trimmed Spearman-Karber (TSK). Os dados obtidos em machos para CL50-96h foram em média 

de 68,51 ± 2,2 mg/L e para as fêmeas a CL50-96h foram em média de 70,56 ± 2,96 mg/L. No que 

pese o fato dos testes considerarem machos e fêmeas, verificou-se que para as análises de 

concentrações e tempo de exposição, será indiferente o uso de um gênero ou do outro, visto 

que não houve diferença significativa entre os grupos conforme teste de ANOVA (p=0,1248; 

F=2,8981). Durante os bioensaios as características químicas e físicas da água permaneceram 

constantes com pequena variação do pH, concentração de oxigênio e temperatura conforme 

Tabela 2. 

Conc. mg/L pH O2 (ppm) NH3 (ppm) NO2 (ppm) temp. (°C) 

Controle 7.03±0.02 8.00±0,00 0.00±0,00 0,10±0,00 25.86±0.35 

50.0 7.01±0.01 7.86±0.51 0.00±0,00 0,10±0,00 25.86±0.35 

55.0 7.02±0.01 7.86±0.51 0.00±0,00 0,10±0,00 25.86±0.35 

60.5 7.01±0.01 7.86±0.51 0.00±0,00 0,10±0,00 25.86±0.35 

66.5 7.01±0.01  
7.6±0.82 
(p<0.01) 0.00±0,00 0,10±0,00 

25.80±0.41 
(p<0.01) 

73.2 7.01±0.01 7.73±0.70 0.00±0,00 0,10±0,00 25.86±0.35 

Tabela 2: Alteração dos parâmetros físicos e químicos da água em diferentes concentrações de GLI. Entre 
parêntese está o valor de p entre as amostras do grupo controle e experimental. 

3.3. Características da população utilizada nos testes subletais baseados na CL50 

 A população de animais utilizados nos testes subletais em exposição aguda 96h foi 

isomórfica de forma semelhante àquela utilizada nos testes de toxicidade aguda, pois não 

houve diferenças estatísticas para o comprimento padrão (16,87±1,38 mm; p=0,511; F= 0,920) 

nem para o peso (0,102±0,02 g; p=0,823; F=0,501) dos animais GE quando comparados entre si 

e quando comparados com o GC pelo teste de ANOVA considerando-se 2 critérios. 

3.4. Número de compartimentos espermáticos em testículos do P. reticulata em diferentes 

concentrações de GLI. 

A análise das lâminas em microscópio de luz permitiu distinguir vários compartimentos 

espermáticos contendo células germinativas em diferentes estágios da espermatogênese. 

Destes vários compartimentos espermáticos foram caracterizados cinco para as análises. Esse 

padrão de estudo está de acordo com os trabalhos pioneiros propostos por Grier (1981) e 

Kinnberg et al. (2003). Assim, considerou-se: 1. Os ninhos espermáticos na periferia do 

testículo com espermatogônias α (Spn A); 2. Os cistos contendo espermatogônias β (Spn B) 
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logo abaixo dos ninhos de espermatogônias α; 3. Os cistos com espermatócitos (Spc) próximos 

as espermatogônias β em direção ao centro do testículo; 4. Os cistos contendo espermátides 

em estágio S3 (Spt S3) na região mediana do testículo e 5. Os cistos contendo espermatozoides 

arranjados em uma espermatozeugmata (Szg) no centro do testículo, próximos aos ductos 

eferentes. Esses padrões estão identificados na Fig. 12. 

 

Fig 12: Cortes longitudinais do testículo de P. reticulata fotografados ao microscópio de luz. A – região superficial 
do testículo mostrando ninho espermático contendo células de Sertoli envolvendo espermatogônias α (Spn A), 
cisto com espermatogônias β (Spn B), espermatócitos (Spc) e espermatídes S3 (Spt S3). Seta: epitélio mióide do 
Túbulo seminífero; Aumento 200x; Espessura do corte: 2µm; Coloração: HE; barra: 100µm. B – região central do 
testículo evidenciando a fusão do cisto contendo uma espermatozeugmata (Szg) ao ducto eferente. Int é a região 
intersticial do testículo e Spt S3 são espermátides em estágio S3 conforme Grier, 1981; Aumento 200x; Espessura 
do corte: 2µm; Coloração AT; barra: 100µm.  

 

 
 

Spn A 

Spt S2 

Spc 

Spn B 
A 

Ducto 
eferente 

Int 

Szg 

Spt S3 

B 

Int 
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As análises dos dados obtidos durante a exposição ao GLI por teste de ANOVA (2 

critérios) demonstraram que houve diminuição do número de compartimentos espermáticos 

em todos os GE quando comparados ao GC. Notou-se também diferenças estatísticas no 

número de ninhos espermáticos com Spn α e nos cistos contendo Spc entre a menor 

concentração (17,13 mg/L) e as duas outras (34,26 e 51,39 mg/L) considerando-se p<0,05, 

conforme o Fig. 15 abaixo. 

Fig. 13: Número de compartimentos espermáticos dos testículos de P. reticulata tratados com diferentes 
concentrações de GLI. Spn A, espermatogônias alfa; Spn B, espermatogônias β; Spc, espermatócitos; Spt S3, 
espermátides em estágio S3; Spg, espermatozeugmatas. *p<0,05; **p<0,01; ***diferenças estatísticas entre a 
menor concentração (17,13 mg/L) e as duas outras (34,26mg/L e 51,39mg/L) p<0,05. 
 

3.5. Alterações histopatológicas induzidas pelo GLI em testículos de P. reticulata. 

Nesse trabalho a identificação e a classificação das alterações histopatológicas 

gonadais observadas nos animais tratados com GLI foram realizadas de acordo com o quadro 

03 que se segue.  

Quadro 3 Alterações histopatológica em testículos de P. reticulata. A foto da esquerda mostra o GC, a da direita o 
GE. 

1) Desorganização das espermátides S3 e S4 na luz dos cistos espermáticos: Comparando-se a fotomicrografia A (GC) com a B 
(GE), as células espermáticas (Espermátides S4) se tornam desordenadas (setas vermelhas). É comum encontrar espaços sem 
preenchimento no interior desses cistos (asterisco). Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 200x. Imagem B: GE exposto a 34,26 
mg/L. 

  

** 

** 
*** 

 

*** 

 

** ** 
** 

** 

*** 

** ** ** ** ** 
* 

A B 

* 
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2) Dilatação dos vasos sanguíneos: Em A (CG) encontra-se um vaso em condição normal. Em B (GE) mostra-se a vasodilatação, 
com várias hemácias evidentes em sua luz. Nas fotomicrografias A e B, o vaso sanguíneo está apontado pela seta vermelha. 
Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 200x. Imagem B:  GE exposto a 34,26mg/L de GLI. 

  

3) Infiltração Linfocitária: Na fotomicrografia A (CG) observa-se no interstício um vaso sanguíneo (seta preta) e fibras de tecido 
conjuntivo com poucos elementos celulares (asterisco). No grupo tratado (B) houve aumento dos linfócitos (seta vermelha). 
Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 200x. Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L GLI. 

  

4) Degeneração dos cistos: Os cistos (asterisco) apresentam formato irregular, com a delimitação de tecido epitelial rompida 
em B (GE) quando comprados à microfotografia A (GC). É comum nesses casos visualizar presença de células da linhagem 
germinativa no interstício. Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 200x.  Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L GLI. 

  

 

 

 

A B 

A B 

A B 

* 

* 

* 

* 
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5) Vacuolização das células de Sertoli que envolvem as Szg: Notam-se vesículas no citoplasma da célula de Sertoli, que variam 
em número e tamanho. A forma das Szp  é esférica ou ovalada, observado na fotomicrografia A (GC). Na fotomicrografia B (GE), 
a seta vermelha mostra uma vacuolização. Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 400x.  Imagem B: GE exposto a 34,26 mg/L 
GLI. 

  
 
 
 

6) Aumento do número de Melanomacrófagos: Normalmente o melanomacrófago é encontrado no interstício, como mostrado 
na fotomicrografia A (GC), apontado pela seta vermelha. Todavia sua presença tende a aumentar em tecidos inflamados. Na 
fotomicrografia B (GE) os melanomacrófagos estão apontados pelas setas vermelhas e o asterisco um vaso sanguíneo dilatado.  
Coloração: grupo controle A.T. ; grupo experimental H.E. Barra 100µm. Aumento: 200x.  Imagem B: GE exposto a 34,26 mg/L GLI. 

  
 
 
 

7) Vacuolizações nos ductos eferentes: Presença de espaços esbranquiçados no interior do citoplasma das células do Epitélio 
Colunar no ápice do Canal eferente, observado tanto em A (GC) quanto em B (GE). Nas fotografias os canais eferentes estão 
apontados pelas setas vermelhas.  Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 100x.  Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L GLI. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A B 

A B 

* 
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8) Presença de corpos celulares eosinófilos no interior dos cistos espermáticos: Presença de corpos arredondados e anucleados 
no interior dos cistos contendo SptS4 e menos comumente em Szg.  A seta vermelha grande mostra em A (CG) um cisto contendo 
Spt S4 e em B (GE) os corpos eosinófilos. Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 400x. Imagem B: GE exposto a 34,26 mg/L GLI.  

  
 
 
 

9) Degeneração das Spz: As espermatozeugmatas perdem sua forma elíptica como mostrado em A (CG). Os espermatozóides 
tornam-se desorganizados e em alguns casos há o rompimento do cisto, liberando os espermatozóides no interstício (asterisco) 
como mostrado em B (GE).  Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 400x.  Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L GLI. 

  
 
 
 

10) Presença de células de Sertoli no interior dos cistos: Normalmente as células de Sertoli envolvem os cistos no interior do 
túbulo seminífero, orientando o desenvolvimento das Spt durante a espermiogênese como mostrado em A (GC). No grupo 
tratado, essas células foram identificadas no interior dos cistos contendo Spt. Nesses casos os espermatozoides passaram a 
distribuem-se desordenadamente no interior do cisto como mostrado em B (GE). As setas vermelhas mostram células de Sertoli. 
Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 400x.   Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L GLI. 

  
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A B 

A B 

* 
* 

* 
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Pelas análises das lâminas observou-se que houve maior degeneração dos cistos 

espermáticos, desorganização das Szg no interior dos túbulos centrais e estagnação do túbulo 

 
11) Desorganização das Szg no interior dos túbulos centrais: as Szg perdem seu formato elíptico no interior dos túbulos centrais 
como em A (GC) e os espermatozoides ficam difusos (asterisco) como em B (GE). Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 400x. 
Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L GLI. 

  
 
 
 

12) Aumento da espessura do tecido conjuntivo que reveste o túbulo eferente: Na fotomicrografia A (GC) encontra-se o TE em 
estrutura normal. Em B (GE) observa-se uma região cor rosa mais espessa acima das células epiteliais dos ductos eferentes. A 
seta indica CS em possível processo apoptose. Coloração H.E. Barra 100µm. Aumento: 400x. Imagem B: GE exposto a 51,39 mg/L 
GLI. 

  
 
 
 

13) Estagnação do túbulo eferente e/ ou central: Em A (GC) e B (GC) são mostrados os túbulos eferentes com conteúdo central 
azul mostrando grande quantidade de espermatozoides organizados em Szg. Considerou-se estagnado o túbulo que apresentava 
7 ou mais Szg no interior do túbulo eferente (ou central) na área de observação da objetiva de 20x.  Coloração H.E. Barra 100µm. 
Aumento: 100x.   Imagem B: GE exposto a 34,26 mg/L GLI. 

  

A B 

A B 

A B 

* 

* * 
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eferente e/ ou central quando comparados o GC e os diferentes GE(s). Ainda averiguou-se que 

na concentração de 17,13 mg/L de GLI, 25% das lâminas apresentavam degeneração dos cisto. 

Nas concentrações de 34,26 mg/L e de 51,39 mg/L, 37,5% e 50% das lâminas apresentavam 

essa mesma alteração, respectivamente.  

De maneira análoga, na concentração de 17,13 mg/L, 50% dos tecidos das lâminas 

obtidas de animais experimentais apresentaram desorganização das Szg no interior nos ductos 

eferentes e/ou centrais; 50% e 87,5% das lâminas também apresentavam essa histopatologia 

nas concentrações de 34,26 e 51,39 mg/L, respectivamente.  

Por fim, com relação à estagnação dos ductos eferentes, no GE com 17,13mg/L de GLI, 

37,5% das lâminas mostraram-se alteradas; nos GE(s) com 34.26 e 51.39mg/L, 62,5% tiveram a 

mesma alteração. O quadro 4 abaixo mostra de forma detalhada a frequência com que cada 

alteração apareceu nos diferentes grupos (GC e GE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4: Frequência (%) de alterações histológicas nos testículos de P. reticulata tratados com diferentes 
concentrações de GLI. Teste de ANOVA evidencia diferenças estatísticas (p<0.0001; F=12,86) entre o GC e os 
diferentes GE. 

Alterações Histopatológicas nos 

testículos de guaru 

Controle 17,13mg/L 34,26mg/L 51,39mg/L 

     

1) Desorganização das Spt S3 e S4 na luz 

dos cistos espermáticos 

50,0% 75,0% 62,5% 87,5% 

2) Dilatação dos vasos sanguíneos 0,0% 37,5% 12,0% 50,0% 

3) Infiltração linfocitária 0.0% 0,0% 25,0% 12,0% 

4) Degeneração dos cistos 0,0% 25,0% 37,5% 50% 

5) Vacuolização das células de Sertoli que 

envolvem as Szg 

0,0% 0,0% 

 

12,0% 37,5% 

6) Presença de Melanomacrófagos 25,0% 

 

37,5% 

 

25,0% 

 

75,0% 

 

7) Vacuolização nos ductos eferentes. 12% 75,0% 75,0% 50,0% 

8) Presença de corpos celulares eosinófilos 

no interior dos cistos espermáticos 

0,0% 25,0% 12% 37,5% 

9) Degeneração das Spz 12,0% 

 

50,0% 

 

87,5% 

 

75,0% 

 

10)Presença de células de Sertoli no 

interior dos cistos 

12% 

 

50,0% 

 

37,5% 

 

50% 

 

11)Desorganização das Szg no interior dos 

túbulos centrais 

0.0% 50,0% 

 

50% 

 

87,5% 

12)Aumento da largura do epitélio e do 

tecido conjuntivo que reveste o túbulo 

eferente 

0.0% 62,5% 50% 75% 

13)Estagnação do túbulo eferente e/ ou 

central 

12% 37,5% 62,5% 62,5% 
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3.6.  Índice Gonadossomático (Igs) e Fator de condição ambiental. 

 As análises estatísticas demonstraram não haver diferenças significativas entre o fator 

de condição ambiental quando comparados os GE entre si e estes com o GC. Entretanto houve 

diminuição significativa do índice gonadossomático dos GE quando comparados com o GC, 

conforme o teste de ANOVA. Os dados são apresentados de forma resumida na tabela 3 

abaixo. 

 

 

 

 
 
Tab. 3: Índice gonadossomático e fator de condição ambiental para P. reticulata tratados com diferentes 
concentrações de GLI. 
 

3.7. Alterações morfométricas no testículo de P. reticulata induzidas pela toxicidade aguda 

ao glifosato.  

As alterações promovidas pela presença GLI em exposição aguda durante 96 horas 

foram pouco aparentes. Foi observada diminuição do diâmetro, no comprimento e na área dos 

compartimentos espermáticos nos GE quando comparados ao GC, todavia não houve 

diferenças significativas para todos os grupos.  

Ao se analisar o diâmetro maior dos compartimentos notou-se que não houve 

diferenças significantes, com exceção dos cistos contendo Szg no GE para o tratamento de 

17,23 mg/L. Detectou-se ainda a diminuição do comprimento dos cistos contendo Spn β, Stc e 

Szg. O mesmo ocorreu para o diâmetro menor dos cistos contendo Szg e Spt S3 principalmente 

nas concentrações mais elevada (51,39 mg/L).O mesmo resultado foi observado nas áreas dos 

cistos contendo Spnβ e Spt S3 nas concentrações 34,26 mg/L e 51,39 mg/L (Fig 16). 

 

 

 

 

Grupos Igs Fca 

controle 0,0381±0,0053 2,03E-05±2,69E-06 

17,13 0,0237±0,0109 2,11E-05±4,52E-06 

34,26 0,0249±0,0058 2,26E-05±3,26E-06 

51,39 0,0242±0,0039 2.09E-05±2,43E-06 

Valores 
estatísticos 

p<0,001 
F=7,4136 

p<0,5586 
F=0,6904 
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Fig. 14: Alterações morfométricas nos cistos espermáticos de P. reticulata quando se compara o GC com os 

diferentes GE. De A a D estão representados de forma agrupada o comprimento, o diâmetro maior e o diâmetro 

menor do cisto contendo células germinativas em diferentes estágios da espermatogênese; A – cisto com Spg B, B 

– cisto com Spc, C – cisto com Spt S3, D – cisto com espermatozoides organizados em Szg; Barra preta – perímetro 

do cisto, barra cinza escura – diâmetro maior do cisto, barra cinza clara – diâmetro menor do cisto. De E a H estão 

plotadas as áreas dos compartimentos espermáticos; E – área cisto com Spg B, F – área do cisto com Spc, G – área 

do cisto com Spt S3, H – área do cisto com espermatozoides organizados em Szg.   * p≤0,05; ** p≤0,01. 
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4. DISCUSSÃO 
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Os dados obtidos no presente estudo demonstram que guarus expostos ao GLI 

apresentam respostas comportamentais, anatômicas teciduais e celulares, que puderam ser 

indicativas da disrupção endócrina. Houve processo de desmasculinização nos guarus machos 

em exposição aguda por 96h, pois se identificou redução do número de compartimentos 

espermáticos, diminuição do Igs, alterações morfométricas e histopatológicas nos testículos do 

P. reticulata expostos a concentrações subletais de GLI. Dessa forma, supõe-se que o GLI atue 

como um disruptor endócrino, uma vez que o processo de desmasculinização é identificado na 

literatura como resultado da disrupção endócrina (Leino et al., 2004; Ankley et al., 2009; López 

et al., 2012) 

Visto que o GLI pode ser biotransformado pela atuação dos seres procariontes da 

microbiota a AMPA (William et al., 2000; Amarente-Junior, 2002; Romano et al., 2009) , 

tornou-se necessário averiguar sua permanência nos aquários experimentais. Dessa maneira, 

com o intuito de averiguar se de fato, poderia ser atribuído ao GLI o efeito de 

desmasculinização, utilizou-se a ressonância magnética nuclear (RMN) pela precisão de dados 

que essa metodologia oferece e, para se aferir a presença das moléculas de GLI e sua possível 

degradação no período de experimental máximo que foi de 96h. Tal procedimento foi adotado 

para se compreender o comportamento da substância-teste e se determinar sua persistência 

como produto-teste ao longo do período experimental. Assim por meio dos testes de RMN 

pôde-se confirmar a permanência do GLI nos aquários-teste nos diferentes tempos de coleta 

para análise e ainda demonstrou-se a inexistência de AMPA nos aquários CGGLI e GEGLI, 

independente do tempo da coleta. Isso revela que apesar da microbiota estar presente nos 

aquários de exposição para a substância-teste, as bactérias não degradaram o GLI ao AMPA. 

Giesy et al. (2000) em revisão bibliográfica discorreram que o tempo de meia vida 

(em relação à degradação) do GLI na água varia entre 1,5 a 11,5 dias. Esse valor variou visto 

que em ambiente natural as condições de temperatura, pressão, luminosidade, turbidez da 

água e a variação da microfauna ocorrem com maior frequência do que nos ambientes 

controlados sem laboratório. Assim, o monitoramento e o controle das condições 

experimentais permitiram a minimização de variáveis intervenientes, o que fornece dados 

mais precisos. Dessa forma o tempo necessário para a degradação do GLI ao AMPA foi 

insuficiente nas condições laboratoriais e/ou não havia condições microbiológicas para que a 

degradação acontecesse. Afirma-se que o GLI permaneceu nas soluções experimentais por 

todo o tempo de exposição dos animais, uma vez que o RMN indicou sua presença durante o 
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período do teste, e que as alterações aqui descritas se devem exclusivamente a presença do 

GLI nos aquários-teste. 

Para se avaliar o efeito de uma substância teste, é necessário se estabelecer a CL50 

da mesma. Essa avaliação apresenta diferentes resultados de um produto teste para outro, 

ainda que se considere o mesmo sistema-modelo. Nos testes de toxicidade aqui apresentados, 

utilizou-se uma população isomórfica de acordo o padrão estabelecido pelo guia OECD 203 

(OECD, 1992). Essa recomendação foi adotada porque a toxicidade de algumas substâncias 

pode ser maior ou menor dependendo da idade, sexo ou massa corpórea dos animais testes 

em relação à atuação de um mesmo tóxico. Assim, no presente estudo a CL 50-96h do GLI puro 

(grau técnico) para o macho de P. reticulata foi de 69,49 mg/L. Durante os testes de toxicidade 

houve variação estatística significativa da concentração de O2 dissolvido e da temperatura no 

aquário que continha 60 mg/L de GLI. Todavia essa variação é irrelevante, pois o valor da 

concentração DE O2e da temperatura está acima da zona de conforto para os guarus conforme 

os kits de detecção de oxigênio (LABCOM TEST®) e o guia OECD 203 (OECD, 1992). É 

importante verificar que ao se comparar com estudos que usam agrotóxicos em que o GLI é o 

produto principal, há grande diferença no estabelecimento dos níveis de CL50. 

Nesse sentido, o estabelecimento da CL50 foi também feito para Poecilia reticulata 

em outros ensaios, considerando-se a sua presença nas misturas e formulações comerciais e o 

percentual de GLI nas mesmas. Assim o cálculo indicado por Favero et al. (2005) utilizando 

Glifosato Nortox ® (solução comercial com 48% de GLI), foi de uma CL50-24h de 8,11 mg/L de GLI. 

Já o cálculo realizado por Souza-Filho et al. (2010) determinou a CL50-96h da formulação 

Roundup® Transorb (equivalente a 48% de GLI na sua formulação) no valor de 3,6 mg/L de GLI. 

Então, para as formulações a base de GLI, de fato a sua representação é muito inferior a 

encontrada nos testes usando GLI puro, o que significa que o GLI pode não ser a substância 

mais tóxica nas formulações (Gluzcsak et al., 2006). Dessa maneira supõe-se que, ao se referir 

aos indicadores e com base nos testes realizados também em mamíferos pelo CONAMA, se 

aceite níveis mais elevados de GLI na água (0.5 mg/L) e nos alimentos à base de soja 

transgênica (10 mg/L), mas não se sabe ao certo as concentrações dos outros componentes 

das formulações comerciais. Convém ainda apontar que os dados do presente estudo também 

demonstraram que mesmo não sendo o GLI a provável substância mais tóxica nas formulações 

comerciais, a toxicidade do produto puro é suficiente para promover alterações consideráveis 

no sistema reprodutor do Poecilia reticulata. 
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Deve-se argumentar também o fato de não ser o GLI puro a substância aplicada nas 

lavouras, mas formulações comerciais que apresentam o sal de glifosato (isopropilamida de 

Glifosato) e surfactantes que podem ser mais tóxicos que o próprio GLI, o que justifica a 

toxicidade das formulações serem maiores. Ademais os testes de toxicidade geralmente são 

feitos utilizando as substâncias em grau técnico em exposição aguda por 96h (Favero et al. 

2005), o que não condiz com as aplicações nas lavouras. Outro fato importante é que a 

aplicação de um agrotóxico se dá por vários dias ou até meses, dependendo da cultura, o que 

expõem o agricultor e também a biota ao contato direto com o agrotóxico por um período que 

pode ser considerado crônico. Se em exposições agudas o presente estudo já identifica 

alterações celulares e teciduais, então é possível supor que em exposições de longo período a 

persistência do produto promova alterações de efeito cumulativo irreversível e que causem 

efeitos danosos para conservação das espécies de peixes. 

 Trabalhos anteriores afirmam que em soluções comerciais à base de GLI há um 

surfactante não iônico denominado Polietoxilato de amina (POEA), que aumenta a eficiência 

do principio ativo permitindo sua penetração na cutícula da planta (Williams at al., 2000; 

Gluzcsak et al., 2006; Langiano e Martinez, 2008). Essa substância pode vir a ser mais tóxica 

que o GLI ou ainda potencializar seus efeitos histopatológicos. Gluzcsak et al. (2006) descreve 

que a atividade da acetilcolinesterase cerebral em piavas tratadas com Roundup® pode ser 

reduzida com o aumento da concentração da herbicida nos bioensaios. Assim deduz-se que a 

redução da atividade dessa enzima pode estar relacionada à presença de POEA, e que o 

surfactante pode ser mais tóxico que o GLI puro. 

 Apesar do GLI ser considerado de baixa toxidade para vertebrados  (Willians, 2000; 

WHO, 1994), esse produto possui relevância na ecotoxicologia de animais aquáticos (Gluzcsak 

et al, 2006), pois é altamente solúvel (10,1 g/L a 20°C) (Amarante-Júnior, 2002) e os danos para 

animais ainda é motivo de estudo.  Por essa razão a portaria nº 518 de 25 de março de 2004 

do Ministério da Saúde em seu art. 14 incluiu o GLI em uma lista de substâncias químicas que 

podem trazer riscos à saúde humana.  

 De acordo com essa portaria, o valor de nível de segurança para o GLI na água potável 

é de 0,5 mg/L. Os dados encontrados demonstraram o potencial do GLI como um desregulador 

endócrino e promotor de alterações histopatológicas em concentrações de 35 a 100 vezes 

maior que o permitido(Brasil, 2004). Todavia, sabe-se que o estabelecimento de níveis seguros 

para uma substância é controverso, pois não se pode afirmar com certeza que o nível de um 

determinado tóxico é inócuo à saúde, principalmente os xenobióticos.  
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 Estudos com animais modelo sugerem que certos níveis de resíduos até parecem não 

produzir efeitos colaterais. Contudo, com o surgimento de técnicas mais modernas de 

detecção e evidências científicas provam que muitos desses aparentes inócuos são de fato 

tóxicos. Assim, realizando teste com o herbicida Roundup®, Clair et al. (2012) demonstraram 

que tal substância induz desregulação endócrina em células testiculares de rato na 

concentração de 1 mg/L, ou seja, em quantidade 10 vezes menor que a permitida para os 

resíduos de GLI na soja segundo a portaria supracitada.  

 Outros dados relacionados à toxicidade do GLI foram objeto de estudo da presente 

pesquisa por meio dos quais se observou alterações comportamentais dos animais durante os 

testes de toxicidade. Nos GE(s) as principais alterações comportamentais estavam relacionadas 

aos distúrbios de movimento (hipoatividade e letargia), alterações no padrão da cor 

(escurecimento corporal e perda dos tons coloridos) e distúrbios respiratórios (nado na 

superfície e hiperoxigenação). Estes dados possibilitam duas suposições, quando se trata do 

alto índice de animais com distúrbios de movimentação: 1ª alteração da comunicação ente as 

células nervosas e dessas com as fibras musculares; 2ª diminuição da quantidade de oxigênio 

disponível na corrente sanguínea. Tais propostas estão em consonância com o que foi 

observada em experimentos realizados com curimbatás (Prochilodus lineatus) tratados com 

uma formulação comercial a base de GLI, onde esses animais apresentaram redução da 

atividade da acetilcolinesterase cerebral e muscular (Modesto e Martinez, 2010) e também de 

acordo com Rocha et al. (2012), que demonstrou alterações severas nas brânquias como fusão 

lamelar e alterações na musculatura dos arcos branquiais de guarus tratados com Roundup®.  

 Levando-se em consideração que a atividade da acetilcolinesterase está diretamente 

relacionada com a excitação do neurônio pós-sináptico na condução impulso ou na excitação 

do sarcolema na contração muscular, a diminuição dos níveis de acetilcolinesterase pode 

promover um aumento da acetilcolina e provocar um bloqueio despolarizante da membrana 

do neurônio ou do sarcolema (Gluzcsak, 2006). Dessa forma seria possível a inibição da 

condução do impulso nos guarus letárgicos, tendo como conseqüência imediata distúrbios 

natatórios como a apatia do animal em exposição.  

 Entretanto, a apatia também pode estar relacionada à diminuição de níveis de 

oxigênio nos tecidos dos animais nos diferentes GE(s). Nesse sentido, é descrito que peixes 

tratados com herbicida a base de GLI apresentaram alterações branquiais tais como fusão 

lamelar e degeneração da musculatura dos arcos branquiais (Rocha et al., 2012). Infere-se que 

tal processo acarretaria na diminuição da superfície de contato da água com as superfícies 
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branquiais e redução da função das brânquias nas trocas gasosas, levando o animal a 

aumentar a frequência dos movimentos operculares e a diminuição do motilidade. Nesse 

sentido, as concentrações de O2 dissolvido no sangue seriam reduzidas e tendo como 

consequência a diminuição do metabolismo cerebral e muscular. Essa reação em consequência 

aos dados apresentados é provável, visto que alguns animais tratados com GLI nadavam na 

superfície para engolfar água rica em O2 com uma frequência muito maior que as dos animais 

controle. 

 Ainda observou-se nos GE(s) que os guarus apresentaram variação do padrão da 

coloração. Inicialmente os animais tornaram-se escurecidos, devido ao estado de estresse, 

todavia, após um período de 24 horas, a coloração evidente dos machos tornou-se atenuada, 

principalmente pela perda da intensidade ou esmaecimento das matizes alaranjadas e azuis. 

De maneira semelhante, Tian et al. (2012) demonstraram que guarus machos expostos a 

monocrótofos descrito como desregulador endócrino apresentaram diminuição do índice 

cromatológico. Esse estudo descreve a perda de uma importante característica sexual 

secundária para os Poecilídeos, a cor, e isso está relacionado ao processo de 

desmasculinização.  

 Levando-se em consideração que a coloração exuberante dos machos de guarus está 

relacionada à presença de testosterona, supõe-se que nos animais tratados com GLI no 

presente estudo tiveram os níveis de testosterona diminuídos. Estudos revelam que o GLI 

pode ter efeito anti-androgênico, alterando níveis e funcionalidade da enzima aromatase, da 

translocase StAR e do citocromo p450scc, responsáveis pela produção de testosterona 

(Hallgren et al., 2006; Romano et al., 2009; Gasnier et al. 2009, Clair et al., 2012).Tendo a 

aromatase um papel fundamental na síntese de testosterona, sua redução acarretaria na 

hipotrofia dos testículos e decréscimo dos níveis de testosterona (Clair et al., 2012), tendo 

como uma das consequências a perda da cor. Relatasse esse fato também nos guarus dos 

grupos tratados na presente pesquisa e uma vez que tal processo é importante na reprodução, 

pois as matizes acetinadas dos guarus machos são fatores atrativos durante o “display” sexual, 

e são fundamentais na escolha de um determinado macho pelas fêmeas para o acasalamento, 

há concordância com os dados obtidos por Shenoy (2012). E, nesse sentido, em estudos 

ecotoxicológicos que considerem cursos d’água próximos às lavouras onde há aplicação de GLI, 

são observadas taxas reprodutivas dos animais com decréscimo significativo, causando 

flutuações no número de indivíduos, devido à diminuição do processo de acasalamento.  
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O GLI em concentrações subletais e exposição aguda por 96h induziu alterações 

morfofisiológicas no testículo do P. reticulata. Os resultados do presente trabalho 

demonstraram diminuição do número de compartimentos espermáticos e redução das 

medidas histométricas dos cistos espermáticos em diferentes estágios da espermatogênese 

dos animais tratados quando comparados ao controle, onde nos casos mais críticos, houve 

uma redução de 53,6% de Spg A, 60,7% de Spg B e 48,8% de Szg nos animais expostos a 51,39 

mg/L (75% da CL50-96h) de GLI, o que levou a uma redução testicular comprovada pela variação 

do Igs dos animais tratados quando comparados ao controle. Dados similares durante 

bioensaios realizados por Kinnberg e Tolf (2003) relataram efeitos similares e redução dos 

cistos espermáticos quando o P. reticulata foi exposto a 900µg/L de octilfenol e 0,03µg/L de 

17β-estradiol. Foi descrito ainda que essas duas substâncias eram desreguladores do sistema 

endócrino, portanto, promotoras de desmasculinização (Tolf e Baatrup, 2001; Holbech et al., 

2006) por induzirem respostas celulares indesejadas no eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal 

(Leino et al., 2004; Ankley et al., 2009, Romano et al., 2009, Lopéz et al., 2012). 

Foi observado também que houve uma tendência na diminuição das medidas 

histométricas dos compartimentos espermáticos nos grupos tratados quando comparados ao 

grupo controle, principalmente na concentração de 51,39 mg/L, todavia não houve diferenças 

significativas para todos os grupos. A diminuição do perímetro do cisto, do Dma, Dme e da 

área dos cistos foi evidenciada naqueles que apresentam espermatogônias, espermatócitos e 

espermatozeugmata, demonstrando que o GLI tem potencial tóxico para a formação dos cistos 

no início e no final da espermatogênese. Como houve redução da quantidade de cistos 

espermáticos e redução das medidas histométricas nesse trabalho, sugere-se atrofia ou 

regressão testicular, o que poderia diminuir a quantidade de espermatozóides, demonstrando 

alterações no testículo promovidas pelo GLI.    

Outra importante alteração ocasionada pela presença do GLI nos animais tratados 

foram às alterações histopatológicas sendo as mais significativas estatisticamente aquelas 

associadas à função das células de Sertoli (C.S.) tais como degeneração do cisto, a 

desorganização das Szg no interior do ducto central e a estagnação dos ductos 

Trabalhos realizados por Clair et al. (2012) demonstraram hipotrofia e degeneração 

das C.S. de ratos quando as mesmas são submetidas à diferentes concentrações de uma 

formulação comercial à base de GLI. Os autores demonstraram que o herbicida promove o 

processo de apoptose, necrose e perda da função celular das C.S., contribuindo para uma 

redução na produção de espermatozoides. De forma semelhante, no presente trabalho, foram 
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evidenciadas histopatologias associadas às células de Sertoli que podem estar relacionadas à 

presença do GLI. 

Uma vez que no sistema reprodutor do guaru cada cisto é revestido por uma camada 

de C.S. infere-se que a degeneração do cisto está relacionada com a degeneração ou morte 

das C.S que o circunda, causando seu rompimento. Em alguns casos, células espermáticas 

foram encontradas no interstício, principalmente na concentração de 51,39mg/L, onde 50% 

dos animais tratados apresentaram essa alteração. Foi observado também que nos GE(s) 

houve comprometimento da organização da Szg, e alguns espermatozoides se encontravam 

em posição central à Szg em uma formação anômala. Resultados semelhantes foram descritos 

por Kinnberg e Tolf (2003) quando trataram guarus machos com octilfenol. Nos testículos dos 

Poecilideos a porção basal das C.S. está voltada para a cabeça dos espermatozoides 

organizados em uma Szg. Essa organização é mantida devido à presença de junções celulares 

aderentes que mantém essa organização (Grier, 1981). Santos et al. (2012) e Rocha et al. 

(2012) descrevem que guarus tratados com herbicida a base de GLI apresentaram redução da 

síntese de proteínas do citoesqueleto nos hepatócitos e nas brânquias, e entre elas as actinas. 

Uma vez que as actinas–F tem fundamental importância nas junções celulares na face 

citosólica da membrana plasmática, a redução na síntese de actinas pela presença do GLI 

poderia comprometer as junções entre as C.S. e os espermatozoides na Szg, causando as 

deformações supracitadas.  

Nos animais tratados ainda foi observado estagnação dos ductos centrais e/ou 

eferentes com desorganização da estrutura Szg no interior dos ductos centrais, resultando em 

espermatozoides livres no ducto eferente e/ou central. Nos testículos de Poecilídeos, o 

recrutamento e a organização dos espermatozoides é feita pelas C.S. que revestem o cisto 

espermático. Uma vez que a espermiogênese se completa, o cisto com a Szg está pronto, e 

esse se funde ao ducto eferente. A  Szg então fica livre no ducto central e as C.S. passam a 

fazer parte do ducto eferente, onde produzem secreções glicoconjugadas que mantém a 

organização da Szg no ducto central (Grier, 1981). Dessa forma supõe-se que a desorganização 

das Szg no ducto central está ligada a alterações na produção de glicoconjudadas. Essa 

alteração comprometeria a taxa de fecundidade nos guaruss, pois na transferência do sêmen, 

perder-se-iam os espermatozoides.      

Foi verificado também estagnação dos ductos eferentes e/ou centrais nos G.E(s) 

tratados com GLI, com diminuição de cistos contendo Spg, principalmente na concentração de 

51,39 mg/L. Trabalhos feitos de maneira semelhante por Kinnberg e Tolf (2003) expondo 
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machos de guarus ao octilfenol obtiveram resultados semelhantes. O mecanismo deve estar 

relacionado à inibição de testosterona pelas células de Leydig. Como consequência ocorreria a 

inibição da mitose das Spg A e diminuição dos níveis de células em estágio intermediário da 

gametogênese, o que também foi observado nesse trabalho. O GLI ainda deve interagir no 

mecanismo de comunicação das C.S. que estão ao redor do cisto e àquelas que estão nos 

ductos eferentes, aumentado a taxa de fusionamento das Szg com os ductos. Todavia para 

melhor explicar esses dados, mais testes devem ser realizados.  

Os dados desse trabalho demonstraram que houve diminuição significativa da do Igs 

com o aumento da concentração de GLI, o que corrobora com a diminuição do número de 

compartimentos espermáticos e redução das medidas histométricas. Nesse sentido infere-se 

que houve disrupção endócrina com redução da capacidade reprodutiva dos animais dos GE(s) 

tratados com GLI. Como não houve diferenças estatísticas no fator de condição ambiental 

entre o GE e o CG, ou seja, não houve alterações somáticas, infere-se que as alterações são 

exclusivas nos testículos. Tian et al. (2012) de maneira análoga demonstraram que processo 

semelhante ocorre em machos de P. reticulata tratados com diferentes concentrações de um 

herbicida a base de Monocrotofos (3‐hidroxi‐N‐metil‐cis‐crotonamidadimetilfosfato em 

solução a 40%) um organofosforado demonstrado como um disruptor endócrino.  

De acordo com Tian et al. (2012), no grupo controle, os testículos correspondiam a 

3,18 ± 0,54% do peso do corpo dos animais, e os valores de Igs dos grupos tratados com 0,10 

µg/L e 1,00 µg/L de pesticidas a base de monocrotofos foram significativamente reduzidos 

para 2,57 ± 0,19% (redução de 19,18% do Igs) e 2,36 ± 0,36 % (redução de 25,78% do Igs), 

respectivamente, sem redução do fator de condição. De maneira análoga, nesse trabalho, foi 

verificada uma diminuição de 25,8% no Igs dos animais tratados com 17,13 mg/L, 33,7% na 

concentração de 34,26 de GLI e ainda uma redução de 43,2% na concentração de 51,39 de GLI. 

Nesse sentido, houve diminuição do Igs dos animais tratados o que indica um forte indício a 

atividade disruptora do GLI para o P. reticulata em concentrações subletais. 
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5. CONCLUSÃO 
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O presente trabalho contribuiu com informações que reforçam as indicações da 

espécie Poecilia reticulata e o indicam como modelo preditivo da análise de substância-teste e 

corroboram para sua validação como biomonitor, utilizando os tecidos testiculares como 

bioindicador para análise da qualidade de água e estudos histopatológicos e toxicológicos. Os 

dados obtidos no presente estudo demonstram o GLI pode promover alterações 

comportamentais, anatômicas, teciduais e celulares, que são indicativas da disrupção 

endócrina. Durante os testes de toxicidade aguda o GLI promoveu alterações 

comportamentais como distúrbios respiratórios, hipoatividade, letargia, distúrbios natatórios e 

alterações no padrão da coloração dos animais. Houve processo de desmasculinização nos 

guarus machos em exposição aguda por 96h, visto que houve redução do número de 

compartimentos espermáticos, diminuição do Igs, alterações morfométricas e histopatológicas 

nos testículos do P. reticulata expostos a concentrações subletais de GLI. Dessa forma, infere-

se que o GLI atue como um disruptor endócrino, uma vez que o processo de 

desmasculinização é identificado na literatura como resultado da disrupção endócrina. 
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