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As formulações comerciais do herbicida glyphosate têm sido amplamente 

utilizadas na agricultura e na piscicultura para controle de plantas daninhas. Os peixes 

podem ser afetados quando as águas de drenagem atingem os cursos d’água, 

acarretando um desequilíbrio no ecossistema aquático. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito de uma formulação comercial de glyphosate sobre 

parâmetros toxicológicos em piavas (Leporinus obtusidens) e jundiás (Rhamdia 

quelen). Piavas foram expostas à: 0 (controle), 3, 6, 10 ou 20 mg/L de glyphosate (480 

g/L) e os jundiás à 0 (controle), 0,2 ou 0,4 mg/L , ambos por 96 h. Os parâmetros 

analisados foram enzimáticos (AChE), hematológicos (hematócrito, hemoglobina, 

contagem de eritrócitos e de leucócitos) e metabólicos (glicose, glicogênio, lactato, 

proteína e amônia) em diferentes tecidos destas espécies. Ademais, analisaram-se 

parâmetros de estresse oxidativo, como a atividade da enzima antioxidante catalase, 

carbonilação de proteínas e níveis de TBARS. Os resultados mostraram que a 

atividade da acetilcolinesterase (AChE) cerebral diminuiu significativamente em ambas 

as espécies expostas, porém no tecido muscular não se observaram alterações 

significativas. Houve um decréscimo nos parâmetros hematológicos no sangue de 

piavas expostas. Após exposição ao glyphosate, as duas espécies demonstraram 

desordens metabólicas. Em piavas, ocorreu uma redução nos níveis de glicogênio e 

um aumento nos níveis de glicose no tecido hepático, porém uma significante redução 

do glicogênio e glicose muscular. As concentrações de lactato e proteína apresentaram 



uma diminuição no tecido hepático após exposição a todas as concentrações deste 

herbicida, porém no tecido muscular houve um aumento destes metabólitos. Os níveis 

de amônia aumentaram em ambos tecidos após exposição às diferentes 

concentrações do glyphosate. Em jundiás, a glicose esteve reduzida no fígado e 

aumentada no músculo. Houve um aumento do glicogênio hepático, mas uma redução 

do glicogênio muscular em ambas as concentrações testadas. Após exposição a este 

herbicida, os níveis de lactato estavam aumentados em ambos tecidos. Os níveis de 

proteína estavam aumentados no tecido hepático e diminuídos no tecido muscular, 

enquanto os níveis de amônia estavam aumentados em ambas as concentrações e 

tecidos testados. A atividade da enzima antioxidante catalase apresentou um aumento 

em jundiás expostos, porém em piavas não houve alterações. Os níveis de TBARS em 

jundiás mostraram uma elevação no tecido muscular enquanto em piavas houve um 

aumento no tecido hepático. Observou-se um aumento na formação de proteína 

carbonila em fígado de jundiás. Além disso, houve aumento nos parâmetros do muco 

(glicose e proteína) em piavas expostas. Estes resultados indicam que os parâmetros 

medidos podem ser bons indicadores da contaminação deste herbicida em piavas e 

jundiás da região Sul. 
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The commercial formulations of glyphosate herbicide have been widely used 

in agriculture and pisciculture for controlling plant weeds. Fish can be affected when 

drainage water reaches water courses, causing a disturbance in the aquatic 

ecosystem. Therefore, the aim of this study was to investigate whether exposure to a 

commercial formulation of glyphosate affects toxicological parameters in piavas 

(Leporinus obtusidens) and jundiás (Rhamdia quelen). Piavas were exposed to: 0 

(control), 3, 6, 10 or 20 mg/L of glyphosate (480 g/L) and jundiás to 0 (control), 0.2 or 

0.4 mg/L, both for 96 h. Enzymatic (AChE), hematological (hematocrit, hemoglobin 

and erythrocyte and leucocyte count) and metabolic (glucose, glycogen, lactate, 

protein and ammonia) parameters were analyzed in different tissues of these 

species. In addition, oxidative stress parameters, such as activity of the antioxidant 

enzyme catalase, protein carbonilation and TBARS levels were analyzed. The results 

showed that brain acetylcholinesterase (AChE) activity decreased significantly in 

both species exposed, but there was no significant change in the muscle tissue. 

There was a decrease in hematological parameters in blood of piavas. After 

exposure to this herbicide, both species demonstrated metabolic disorders. In piavas, 

there was a reduction of glycogen and an increase of glucose in hepatic tissue, and a 

reduction of muscle glycogen and glucose. Lactate and protein showed a decrease in 

hepatic tissue after exposure to all concentrations of the herbicide, but in muscle 

tissue there was an increase in these metabolites. The levels of ammonia increased 



in both tissues after exposure, varying with the glyphosate concentration. In jundiás, 

there was an increase of hepatic glycogen, but a reduction of muscle glycogen at 

both concentrations tested. Glucose showed a decrease in liver and increase in 

muscle. After exposure to this herbicide, the levels of lactate were increased in both 

tissues. The levels of protein were increased in hepatic tissue and decreased in 

muscle tissue, while the levels of ammonia showed an increase at both herbicide 

concentrations in both tissues tested. Catalase activity showed an increase in 

jundiás, but not in piavas. TBARS levels showed an elevation in muscle tissue in 

jundiás while in piavas there was an increase in hepatic tissue. An increase in protein 

carbonyl formation in liver of jundiás was observed. In addition, there was an 

increase in mucus parameters in piavas. These results indicate that the parameters 

measured may be good indicators of herbicide contamination in piavas and jundiás of 

the southern region of Brazil. 

 

Key words: glyphosate; piava (Leporinus obtusidens); jundiá (Rhamdia 

quelen); enzymology; hematological; metabolism; antioxidant; mucus.  
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

Esta tese apresenta os resultados sob a forma de artigos e manuscrito, os 

quais encontram-se no item ARTIGOS E MANUSCRITO CIENTÍFICOS. As seções 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos Resultados e Referências 

Bibliográficas, encontram-se nos próprios artigos e manuscrito e representam a 

íntegra deste trabalho.  

No final desta tese encontram-se os itens DISCUSSÃO E CONCLUSÕES, 

nos quais há interpretações e comentários gerais sobre os artigos e manuscrito 

científicos contidos neste estudo.  

No item PERSPECTIVAS estão expostos os possíveis estudos para 

continuação do estudo do autor, referente a esse assunto. As REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS referem-se somente às citações que aparecem nos itens 

INTRODUÇÃO, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, DISCUSSÃO e CONCLUSÕES desta 

tese.  

No último item encontram-se os demais trabalhos desenvolvidos durante o 

Curso de Doutorado. 
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 1 INTRODUÇÃO  
 
 

Atualmente, tem-se observado um aumento no uso de herbicidas na 

agricultura e na piscicultura para o controle de plantas daninhas. Algumas culturas 

fazem com que as águas retornem aos rios, podendo, desse modo, afetar 

diretamente ou indiretamente a vida de muitos organismos não-alvo, como os peixes 

(CARR & CHAMBERS, 1996; ORUÇ & ÜNER, 1999, GIESY et al., 2000; 

JIRAUNGKOORSKUL et al., 2002).  

O sal de isopropilamina (IPA) do ácido N-fosfonometilglicina (glyphosate) é um 

herbicida registrado no Brasil para o controle não seletivo de mono e dicotiledôneas 

em pós-emergência em diversas culturas. É um inibidor da enzima enol-piruvil-

shiquimato-fosfato sintase – EPSPs – a qual é responsável por uma das etapas de 

formação dos aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano. O princípio 

ativo também inibe a fotossíntese, a síntese dos ácidos nucléicos e estimula a 

produção de etileno. Além disso, esse herbicida é metabolizado lentamente no solo a 

ácido aminometilfosfônico (AMPA) (GIESY et al., 2000; RODRIGUES & ALMEIDA, 

2005). 

Considerando os efeitos do herbicida sobre o vegetal e a possibilidade de 

contaminação da água, torna-se de interesse analisar os possíveis efeitos tóxicos do 

glyphosate em peixes nativos da Região Sul do Rio Grande do Sul, como piavas e 

jundiás. No Brasil, existem poucos estudos abordando toxicidade de herbicidas em 

peixes, principalmente em espécies nativas. Inclusive, o cultivo dessas espécies vem 

crescendo progressivamente no Sul e ambas possuem boa aceitação comercial. 

Para isso, parâmetros relacionados à toxicologia de herbicidas devem ser 

avaliados. A medida da atividade da enzima acetilcolinesterase (AChE) é um dos 

parâmetros utilizados para avaliar a toxicidade de herbicidas em peixes. A AChE tem 

sido usada como um marcador para diagnosticar a exposição de compostos como 

carbamatos e organofosforados (SANCHO et al., 2000). Pesticidas em geral, ao inibir 

a AChE, induzem um acúmulo de acetilcolina levando à superestimulação dos 

receptores nicotínicos e muscarínicos. Como conseqüência, esses distúrbios podem 
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afetar a locomoção e o equilíbrio dos organismos expostos e causar efeitos 

imprevisíveis (FERNÁNDEZ-VEGA et al., 2002; MIRON et al., 2005).  

Outros parâmetros utilizados incluem os índices hematológicos, considerados 

bons indicadores de toxicidade em organismos terrestres e aquáticos. As condições 

de anemia são em geral detectadas por redução no hematócrito, conteúdo de 

hemoglobina, contagem de eritrócitos e leucócitos. Ademais, a presença de 

herbicidas na água pode acarretar alterações fisiológicas em peixes. Essas 

alterações podem ser avaliadas pelo estudo de parâmetros metabólicos em 

diferentes tecidos (SANCHO et al., 2000; CRESTANI et al., 2006).  

Poluentes ambientais podem provocar estresse oxidativo em peixes e em um 

grande número de organismos aquáticos, levando a um aumento na produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) (WINSTON, 1991; SEVGILER et al., 2004; 

ZHANG et al., 2004). Devido à alta reatividade dessas espécies, podem ocorrer 

danos a estrutura e função celular como lipídios, carboidratos ou ácidos nucléicos, 

levando a modificações e/ou perda desta função (VAL et al., 1996). Mecanismos de 

defesa (sistema antioxidante) têm sido desenvolvidos por diferentes organismos para 

prevenir e interceptar a formação de oxiradicais e ainda reparar moléculas oxidadas 

(LI et al., 2003; SEVGILER et al., 2007). A peroxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados (LPO) e o aumento da carbonilação de proteínas induzida por 

poluentes ambientais são algumas das principais causas de doenças que ocorrem 

em peixes, como distrofias musculares nutricionais e hemólises (LI et al., 2003; 

PARVEZ & RAISUDDIN, 2005).  

Além dos parâmetros citados, a análise da composição do muco dos peixes 

pode ser utilizada como uma medida complementar para avaliar a toxicidade de 

herbicidas. A pele do peixe é constituída pela derme e epiderme. A última é formada 

por células que excretam um muco viscoso que o ajuda a escorregar na água 

(diminuir o atrito), além de protegê-lo do ataque de certos micróbios, fungos, 

bactérias e parasitas (HINTON et al., 2001). Possíveis alterações na composição do 

muco poderão ser observadas devido às alterações induzidas pelo herbicida. As 

exposições ao herbicida e alterações no muco podem reduzir a imunidade e os 

processos de defesa do peixe. 
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Portanto, considerando a importância regional destas espécies de peixes e o 

uso crescente de herbicidas nas culturas agrícolas, pretende-se verificar se a 

exposição a uma formulação comercial glyphosate causa efeitos adversos nos 

parâmetros acima citados. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 
O objetivo geral deste trabalho foi verificar se a exposição a uma formulação 

comercial do herbicida glyphosate altera parâmetros enzimáticos, hematológicos e 

metabólicos em piavas (Leporinus obtusidens) e jundiás (Rhamdia quelen).  

 
2.2 Objetivos Específicos 

 

Verificar os efeitos da exposição a uma formulação comercial de glyphosate 

em piavas e jundiás através da determinação dos seguintes parâmetros: 

• Atividade da enzima acetilcolinesterase de cerébro e músculo; 

• índices hematológicos no sangue de piavas e dosagem de metabólitos em 

fígado e músculo de ambas espécies; 

• atividade da enzima antioxidante catalase em fígado; 

• formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em 

diferentes tecidos de ambas espécies e níveis de carbonilação de proteínas em 

fígado de piavas; 

• determinação da composição do muco de piava, medindo-se a concentração 

de açúcares solúveis e proteína. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Piava (Leporinus obtusidens) 
 

 

A piava (Leporinus obtusidens) (Figura 1) está presente nos estados do 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil (HAYASHI et al., 1996). O cultivo do 

Leporinus obtusidens é de grande interesse por tratar-se de uma espécie nativa do 

RS, também por sua rusticidade e boa aceitação comercial. Segundo Hayashi et al. 

(1996) as espécies do gênero Leporinus apresentam grande potencial para a 

piscicultura, pois são significativamente importantes na pesca extrativista, atingindo 

porte médio a grande, um bom valor comercial e ocorrendo em grande número nos 

rios e reservatórios de hidrelétricas.  

A piava pertence à família dos Anostomídeos, dentro dos Characiformes é 

uma das mais complexas, pois abrange uma ampla quantidade de espécies. O 

gênero Leporinus inclui peixes conhecidos popularmente como piau, piauçu, piapara 

e piava (BALDISSEROTTO et al., 2005). Esse gênero encontra-se amplamente 

distribuído na Colômbia, nas Guianas, na Amazônia e nos rios Araguaia, São 

Francisco, Paraguai, Paraná, Grande, Pardo, Parnaíba, Tietê, Mogi-Guaçu, da Prata 

e Uruguai (NOMURA, 1984; GODOY, 1987). 

Essas espécies são essencialmente omnívoras, alimentando-se 

preferencialmente de vegetais, insetos e briozoários (ANDRIAN et al., 1994; 

BALDISSEROTTO et al., 2005). Sua maturação sexual ocorre quando o peixe atinge 

cerca de 199 mm de comprimento total. Nos meses de dezembro e janeiro se 

concentra o período reprodutivo, apresentando desova total. Segundo Júnior & 

Mourgués-Schurter (2001) esta espécie mantém seu consumo de alimentos, 

independente do horário de fornecimento da ração podendo ser alimentadas a 

qualquer hora do dia, adaptando-se bem às condições de cativeiro. Além disso, o 

comportamento observado nesse peixe demonstrou uma formação de hierarquia 

logo após o fornecimento da ração.  



 
 
 

23

Dentre as espécies nativas do Rio Grande do Sul, a piava (Leporinus 

obtusidens) está se destacando como uma das mais promissoras para o cultivo, pois 

foi escolhida como o peixe bioindicador das bacias do Vacacaí e Vacacaí-Mirim. São 

muito conhecidas pelos pescadores comerciais, esportivos e colecionadores de 

peixes ornamentais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Exemplar de piava (Leporinus obtusidens) adulto. 

 

 

3.2 Jundiá (Rhamdia quelen) 
 
 

No Brasil, o jundiá (Rhamdia quelen) (Figura 2) está presente na região da 

Depressão Central do Rio Grande do Sul, sendo também encontrado desde o centro 

da Argentina até o sul do México (GUEDES, 1980). 

O jundiá é uma das espécies mais promissoras para o cultivo no Rio Grande 

do Sul, pois apresenta crescimento rápido com fácil adaptação a temperaturas 

variáveis e ao manejo de criações intensivas. Pelo fato dos alevinos serem 

aclimatados a 31°C e suportarem temperaturas de 15 a 34°C, podem ser 

considerados euritérmicos. O crescimento do jundiá aumenta com a elevação da 

temperatura, logo nos primeiros anos de vida. Os machos possuem taxa de 

crescimento maior que as fêmeas até o terceiro ou quarto ano de vida, porém após 

esse período a situação se inverte (comprimento teórico máximo: 52,0 cm para os 

machos e 66,5 cm para as fêmeas). As fêmeas apresentam maior comprimento e 
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idade que os machos (21 anos e 11 anos, respectivamente). A maturidade sexual é 

atingida em torno de um ano de vida em ambos os sexos. Ele possui dois picos 

reprodutivos por ano (um no verão e outro na primavera). A coloração do Rhamdia 

quelen varia de marrom-avermelhado claro a cinza ardósia. Um melhoramento 

genético deste peixe produziu o chamado jundiá-cinza, o qual, segundo alguns 

criadores, teria melhor rendimento para a piscicultura. Uma outra variação é o jundiá-

albino ou branco, podendo ser “rosa”. No Brasil, ele é conhecido também como 

jundiá-tinga, jandiá, jandiá-tinga, mandi e sapipoca. Já na Argentina, é conhecido 

como bagre, bagre-negro, bagre-sapo e bagre-sul-americano. Em inglês, seu nome 

comum é silver catfish (GOMES et al., 2000; BALDISSEROTTO et al., 2005).  

O jundiá (Rhamdia quelen) vive em lagos e poços fundos dos rios junto às 

margens e vegetação. Esconde-se entre troncos apodrecidos e pedras, saindo à 

noite, principalmente depois das chuvas, à procura de alimento. O alimento artificial 

mais recomendado para larvas de jundiá está baseado em lecitina de soja, fígado 

bovino e levedura (PIAIA & RADÜNZ NETO, 1997a). Possui hábito omnívoro, 

alimentando-se preferencialmente de crustáceos, insetos, restos vegetais e detritos 

orgânicos (GUEDES, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Exemplar de jundiá (Rhamdia quelen) adulto. 
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3.3 Herbicida Glyphosate 

 

 

O uso de agrotóxicos na piscicultura e na agricultura serve para o controle de 

parasitas. No entanto, o uso intensivo e inadequado desses produtos pode aumentar 

a poluição ambiental, já que esses químicos podem causar a contaminação da água 

por serem usados no solo ou próximo deles. O uso indiscriminado desses 

agrotóxicos pode afetar também organismos aquáticos, incluindo os peixes 

(JIRAUNGKOORSKUL et al., 2002; TSUI & CHU, 2003; MIRON et al., 2005; 

CRESTANI et al., 2006; MORAES et al., 2007; FONSECA et al., 2008).  

As propriedades herbicidas do glyphosate foram descobertas em 1970, e a 

formulação comercial foi primeiramente introduzida em 1974 (GIESY et al., 2000). Há 

inúmeras formulações de herbicidas baseados em glyphosate, todas contêm os 

mesmos ingredientes básicos: sal de isopropilamina (IPA) do ácido N-

fosfonometilglicina, um surfactante e a água. No entanto, o Rodeo® é uma 

formulação do herbicida glyphosate que não contêm surfactante. No Brasil, o 

Roundup® possui o mesmo nome comercial na América do Norte, porém em outros 

países existem vários nomes como: Sting, Alphee, Azural e Faena. Freqüentemente 

a concentração de glyphosate dessas formulações é o ácido equivalente (e.a.) 360 

g/L. Entretanto não é assim em todos os casos. Certas formulações possuem uma 

base diluída com água a fim de obter produtos mais diluídos que contêm 240, 160, 

120 ou 9 g/L de ácido equivalente. Nesse estudo foi utilizada uma formulação 

comercial de glyphosate 480 g/L de ácido equivalente e 692 g/L de ingredientes 

inertes (Monsanto Company, St Louis MO, EUA). A classe toxicológica deste 

herbicida é a IV (quatro), o que indica baixa toxicidade (RODRIGUES & ALMEIDA, 

2005). Segundo estudos, para registrar um produto nos Estados Unidos são 

realizados em torno de 20 testes, mas somente 7 testes são feitos para os 

ingredientes inertes (curto período), o restante é feito apenas com o ingrediente ativo 

(longa duração) (COX & SURGAN, 2006).  

Vale ressaltar que adjuvantes são ingredientes que facilitam ou modificam a 

ação do ingrediente ativo principal, enquanto ingredientes inertes são corantes ou 
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outros químicos que não afetam o alvo ou modificam a ação do pesticida (BRAUSCH 

& SMITH, 2007). Os ingredientes inertes atuam como solventes, surfactantes, 

conservantes e possuem outras funções. Estes, por sua vez, são raramente 

identificados nos rótulos dos produtos químicos, pois são informações confidenciais. 

Um único produto químico pode ter vários ingredientes inertes. A utilização desses 

ingredientes inertes pode aumentar a persistência do pesticida no ambiente, 

podendo afetar o comportamento dos ingredientes ativos e em algumas vezes a sua 

volatilização. Pesquisas indicam que muitos ingredientes inertes podem afetar a 

saúde humana e o meio ambiente (COX & SURGAN, 2006).  

   Diferentes formulações do herbicida glyphosate são utilizadas em lavouras 

de arroz e soja no sul do Brasil, possuindo alta eficiência contra 90 tipos de 

gramíneas emergidas e ervas daninhas de folha larga (SMITH & OEHME, 1992). É 

um herbicida de amplo-espectro, servindo também para o controle da erva daninha 

aquática em lagos, canais e água corrente. Esse produto (glyphosate) possui grande 

solubilidade em água (15,700 mg/L a 25ºC e pH 7) e meia-vida de 30 a 90 dias, 

dependendo do tipo de solo e do nível de matéria orgânica (RODRIGUES & 

ALMEIDA, 2005). 

O POEA (polioxietilenoamino) é adicionado nas formulações para facilitar a 

penetração do ingrediente ativo glyphosate nas cutículas das plantas. De acordo 

com alguns estudos, o glyphosate não apresenta perigo em exposição aguda. No 

entanto, o componente POEA, freqüentemente usado na composição deste, 

potencializa sua ação e chega a ser de duas a três vezes mais tóxico que o 

glyphosate em si (GIESY et al., 2000). Muitos surfactantes têm valores para a CL50 

de organismos aquáticos na faixa de 1 a > 100 mg/L, os quais podem ser 

classificados como praticamente não tóxicos (GIESY et al., 2000). Roundup® possui 

valores de CL50 de 4,2 a 52 mg/L comparado aos valores do glyphosate que são de 

22 a >1000 mg/L. A grande toxicidade aquática do Roundup® comparada ao seu 

ingrediente ativo glyphosate é atribuída ao POEA. Alguns estudos revelaram que o 

valor de CL50 do Roundup® em 96 h para truta arco-íris foi de 8,3 mg/L (2,6 mg 

e.a./L), enquanto que a CL50 do glyphosate, no mesmo estudo, foi de 140 mg e.a./L. 

Martinez & Langiano (2008) realizaram trabalhos com Prochilodus lineatus e 
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obtiveram a CL50 de 13,69 mg/L após exposição (96 h) a uma formulação de 

Roundup contendo 41% de glyphosate. Já Soso et al. (2007) trabalharam com 

jundiás (Rhamdia quelen) e obtiveram a CL50 de 3,6 mg/L após exposição de 96 h ao 

herbicida  Roundup®WG  contendo 64% de glyphosate. 

O glyphosate (Figura 3) pertence ao grupo químico das glicinas e apresenta a 

estrutura abaixo. 

 

 
Figura 3 - Estrutura do composto glyphosate (ácido N-fosfonometilglicina) (adaptado de 

RODRIGUES & ALMEIDA, 2005). 

 

 

Este composto é encontrado na fórmula comercial de concentrado solúvel 

(ROUNDUP®;TROP®). Para simples aplicações, a taxa entre 840 – 2520 g/e.a. são 

as mais comuns, tendo uma aplicação máxima de 4.200 g/e.a., dependendo da 

espécie e do estágio de desenvolvimento das plantas a serem controladas. Esse 

herbicida pertence ao grupo de inibidores da enzima enol-piruvil-shiquimato-fosfato 

sintase – EPSPs – a qual é responsável por uma das etapas da síntese dos 

aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano. Conseqüentemente ocorre 

a elevação dos níveis de amônia fitotóxica, assim como de glutamina e glutamato. O 

glyphosate também inibe a fotossíntese, a síntese dos ácidos nucléicos e estimula a 

produção de etileno, provocando o amarelecimento progressivo das folhas, 

murchamento e posterior necrose e morte das plantas, o que demora cerca de 4 - 20 

dias. Ele é metabolizado lentamente a ácido aminometilfosfônico (GIESY et al., 2000; 

RODRIGUES & ALMEIDA, 2005). As culturas podem ser plantadas logo após a sua 

aplicação, pelo fato da forte adsorção ao solo (TOMLIN, 2000; RODRIGUES & 

ALMEIDA, 2005; CARVALHO, 2007). Os peixes são suscetíveis à exposição de 

contaminantes através da sua dieta, mas a captação direta desses químicos 

presentes na água é através das brânquias e superfície do corpo. Entretanto, 
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existem poucos estudos na literatura relacionados a aspectos toxicológicos de 

pesticidas em peixes, bem como de seus efeitos no meio ambiente. 

 

 

3.4 Enzima Acetilcolinesterase 
 
 

As colinesterases são enzimas que estão amplamente distribuídas entre os 

mamíferos. Elas dividem-se em duas famílias principais: acetilcolinesterase (AChE; 

E.C. 3.1.1.7) (Figura 4) e butirilcolinesterase (BChE; E.C.3.1.1.8). Cada uma possui 

características e propriedades particulares que permitem distingui-las uma da outra 

(MASSOULIE et al., 1993; CHUIKO et al., 2000). Dependendo da colinesterase 

considerada, a concentração do substrato pode influenciar a atividade enzimática, já 

que a AChE é inibida por excesso de substrato enquanto a BChE não apresenta tal 

efeito (NUNES-TAVARES et al., 2002).  

As colinesterases desempenham papéis importantes na neurotransmissão 

colinérgica central e periférica, hidrolisando ésteres de colina (BRETAUD et al., 

2000; FERNÁNDEZ–VEGA et al., 2002; CHUIKO et al., 2003; ROEX et al., 2003). 

Além de hidrolizar ésteres de colina, as colinesterases auxiliam na detoxificação de 

alguns xenobióticos (BRETAUD et al., 2000; ROEX et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Hidrólise da acetilcolina (ACh) pela enzima acetilcolinesterase (AChE) (adaptado de 

SOREQ & SEIDMAN, 2001). 
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A atividade da AChE cerebral pode ser afetada por alguns fatores como, por 

exemplo, a temperatura ambiental, espécie, ciclo reprodutivo, sexo, idade, etc (YI et 

al., 2006). Se a atividade da AChE estiver diminuída pela presença de um inibidor, a 

acetilcolina liberada será acumulada na sinapse colinérgica central e junções 

neuromusculares, levando a uma super estimulação das células-alvo. Como 

conseqüência, esses distúrbios podem afetar a locomoção e equilíbrio dos 

organismos expostos (PAN et al., 1998; SAGLIO & TRIJASSE, 1998; SANCHO et 

al., 2000; FERNÁNDEZ-VEGA et al., 2002; MIRON et al., 2005). Em geral, os peixes 

intoxicados com inseticidas anticolinesterásicos mostram sinais de paralisia 

muscular, hiperatividade e perda de equilíbrio (CERÓN et al.,1996). Sabe-se que 

agentes pesticidas, tais como os organofosforados (malation e paration) são 

inibidores potentes de colinesterases (MASSOULIÉ et al., 1993). Além disso, a 

atividade da AChE cerebral tem sido modificada por outras classes de pesticidas, 

como o organoclorado endosulfan (DUTTA & ARENDS, 2003) e a isoxazolidinona 

clomazone (MIRON et al., 2005; CRESTANI et al., 2007). Recentes estudos têm 

demonstrado a correlação entre o comportamento dos peixes e a inibição da 

atividade da acetilcolinesterase em determinadas espécies, sugerindo assim, que a 

medida da atividade da AChE pode fornecer informações úteis sobre o impacto de 

substâncias tóxicas presentes no meio aquático (CHANDRASEKARA et al., 2007).  

 

 

3.5 Hematologia  
 

 

 A análise do quadro hematológico em peixes facilita a compreensão da 

fisiologia comparativa, relação filogenética, condições alimentares e outros 

parâmetros ecológicos (ROCHE & BOGÉ, 2000; SANCHO et al., 2000).  
Diversas mudanças que ocorrem na circulação sangüínea e nos tecidos dos 

peixes são geradas pelo estresse ambiental (JYOTHI & NARAYAN, 1999; ROCHE & 

BOGÉ, 2000). Assim, parâmetros hematológicos do peixe estão sendo utilizados no 

estudo de toxicologia e das variações ambientais. Os parâmetros do sangue como 
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hematócrito, conteúdo de hemoglobina, número de leucócitos e eritrócitos podem 

indicar respostas ao estresse fisiológico. A redução nesses valores poderá acarretar 

um estado de anemia em peixes expostos ao herbicida. Há três tipos de anemia que 

podem ser diferenciadas de acordo com este mecanismo patofisiológico: anemia 

hemorrágica, hemolítica e não regenerativa (SANCHO et al., 2000).  

As análises hematológicas em peixes não são utilizadas com freqüência para 

diagnosticar doenças. O fator limitante dessas análises, em diferentes espécies de 

peixes, está na variação dos tipos, números e aparências dos leucócitos. Além disso, 

a considerável variação dos valores de leucócitos em peixes saudáveis, mesmo 

entre as mesmas espécies, é também causada pelas diferentes metodologias 

usadas, bem como pela interpretação subjetiva dos tipos de células pelo investigador 

(PIMPÃO et al., 2007).  

 

 

3.6 Parâmetros Metabólicos 

 

 

O metabolismo dos peixes é semelhante ao dos mamíferos, porém os peixes 

possuem uma maior quantidade de musculatura branca. O peixe utiliza com muita 

freqüência o metabolismo anaeróbico em situação de estresse. Esse é um 

mecanismo de compensação fisiológica que o organismo adapta em resposta a 

fatores físicos ou químicos que são agentes estressantes (CORNISH & MOON, 

1985). Geralmente, os organismos são expostos a baixas concentrações de 

herbicidas, o que pode provocar efeitos sub-letais a longo prazo, e raramente, efeitos 

letais (SANCHO et al., 1998). 

O fígado desempenha um papel central no metabolismo: processa, distribui e 

fornece uma mistura de nutrientes para todos os outros órgãos e tecidos através da 

circulação. É o orgão detoxificador, sendo o primeiro a reagir após estresse causado 

por substâncias tóxicas. Funciona como uma bomba de glicose nos organismos 

vertebrados, regulando seus níveis na corrente sangüínea (LEHNINGER et al., 

2002).  



 
 
 

31

O tecido hepático é um órgão envolvido nos processos metabólicos como 

glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese e glicólise (RAHAMI & ABDOLLAHI, 

2007). A glicogênese é o processo de síntese do glicogênio a partir de moléculas de 

glicose o qual envolve várias enzimas como a hexoquinase, glicoquinase e 

glicogênio sintase. Já a glicogenólise é o catabolismo do glicogênio, o qual resulta da 

quebra do glicogênio em moléculas de glicose e é catalisado pelas enzimas 

glicogênio fosforilase, fosfoglicomutase e glicose-6-fosfatase. A glicólise, por sua 

vez, envolve uma série de reações bioquímicas pelas quais uma molécula de glicose 

é oxidada por duas moléculas de ácido pirúvico e é catalisada pelas enzimas 

hexoquinase, fosfofrutoquinase e lactato desidrogenase. E por fim, a gliconeogênese 

gera moléculas de glicose por outras moléculas orgânicas como piruvato, lactato, 

glicerol e alguns aminoácidos (RAHAMI & ABDOLLAHI, 2007). 

Diversos estudos comprovam alterações fisiológicas observadas em peixes 

como resposta a exposição à contaminantes ambientais como agrotóxicos (JYOTHI 

& NARAYAN, 1999; ORUÇ & ÜNER, 1999; BEGUM, 2004). Segundo Bidinotto et al. 

(1997) o estresse ambiental pode afetar o conteúdo de glicogênio refletindo em uma 

adaptação bioquímica. Para suprir a demanda de energia elevada dos peixes após o 

estresse, o glicogênio é degradado, ocasionando perdas enormes dessa reserva de 

glicose (SANCHO et al., 1998).  

Alterações metabólicas são observadas nos níveis de lactato, glicose e 

proteína plasmática em peixes expostos a pesticidas (SANCHO et al., 1997, 1998; 

DAS & MUKHERJEE, 2003). Os níveis de lactato têm sido muito utilizados como 

medida do metabolismo anaeróbico após exposição a contaminantes. A 

hiperglicemia que geralmente ocorre, pode indicar mudanças no metabolismo dos 

carboidratos nos tecidos (SANCHO et al., 1998). O catabolismo de proteínas pode 

indicar uma adaptação fisiológica do peixe para compensar a situação de estresse 

(SANCHO et al., 1998).  

O estresse resulta em um aumento na secreção de hormônios como os 

glicocorticóides e as catecolaminas, os quais são ativos no metabolismo de 

carboidratos. A hiperglicemia pode ser vista como uma resposta fisiológica do peixe 

para manter a energia necessária após situação de estresse (JYOTHI & NARAYAN, 



 
 
 

32

1999). Provavelmente, essa hiperglicemia ocorre através dos efeitos das 

catecolaminas, as quais determinam a glicogenólise hepática (BARCELLOS et al., 

2003). Muitos pesticidas podem induzir condições de hipóxia tecidual nos peixes, 

favorecendo o metabolismo anaeróbico (ORUÇ & ÜNER, 1999). O aumento nos 

níveis de lactato como uma medida do metabolismo, pode indicar desordens 

metabólicas e uma resposta rápida contra a depleção de energia, já que a oxidação 

aeróbica vai estar reduzida (GIMENO et al., 1995; CRESTANI et al., 2006).   

São observadas alterações no metabolismo de proteínas em peixes após uma 

situação de estresse, como hipoproteinemia nos tecidos após exposição a 

agrotóxicos (SANCHO et al., 2000; FERNÁNDEZ-VEGA et al., 2002). Outra 

alteração observada foi o aumento da síntese de proteínas após exposição a 

substâncias tóxicas (SAHIB et al., 1984). Piavas expostas ao herbicida 2,4-D tiveram 

os níveis de proteína muscular aumentados, provavelmente essa síntese ocorre para 

compensar perdas protéicas devido ao estresse causado pela exposição ao 

herbicida (FONSECA et al., 2008).  

Como resultado de uma resposta fisiológica, poderá ocorrer elevação nos 

níveis de amônia devido à amoniogênese nos tecidos hepático e muscular. A amônia 

é um metabólito tóxico e seu excesso é conhecido por induzir a operação de 

detoxificação ou sistemas de utilização, principalmente pela via de formação de 

substâncias nitrogenadas menos tóxicas (BEGUM, 2004).  

 

 

3.7 Estresse Oxidativo 
 

 

O elemento oxigênio se encontra em 53,8 % da crosta terrestre e constitui 

cerca de 21% da composição do ar. Tal composto é indispensável para a produção 

de energia nos animais e nas plantas. No entanto, existe um paradoxo. Assim como 

o oxigênio é indispensável para a vida, pode resultar em danos reversíveis ou até 

irreversíveis quando seres vivos são expostos a ele em concentrações superiores às 
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encontradas na atmosfera, podendo, inclusive, levar à morte da célula (FRAGA et al., 

1996). 

Os mecanismos antioxidantes, os quais podem ser enzimáticos e não 

enzimáticos, surgiram para combater os efeitos deletérios das espécies reativas. O 

sistema enzimático é formado por diversas enzimas, destacando-se a catalase 

(CAT), a superóxido dismutase (SOD) e a glutationa peroxidase (GPx). O sistema 

não-enzimático divide-se em antioxidantes hidrofílicos (glutationa reduzida (GSH), 

vitamina C, carotenos) e lipofílicos (vitamina A, vitamina E), entre outros (WINSTON 

& DI GIULIO, 1991). 

 Os radicais livres são definidos como qualquer espécie química capaz de 

existência independente que contenha um ou mais elétrons desemparelhados, sendo 

assim, altamente reativos e capazes de atacar qualquer biomolécula, e de meia vida 

curta. Ele pode ser aniônico, catiônico ou neutro. Pela sua configuração eletrônica, o 

oxigênio tende a receber um elétron de cada vez, formando compostos 

intermediários altamente reativos, como o ânion radical superóxido, o peróxido de 

hidrogênio e o radical hidroxila. Então, o ânion radical superóxido é o primeiro 

intermediário da redução monovalente do oxigênio até água, sendo formado a partir 

dele os demais EROs (PERES, 1994).  

Nas células aeróbicas, essas espécies reativas de oxigênio (EROs) são 

geradas durante o metabolismo normal, como resultado do metabolismo oxidativo 

nas membranas. Devido à alta reatividade dessas espécies, pode ocorrer dano a 

componente de estrutura e função celular, como lipídios, carboidratos ou ácidos 

nucléicos, levando à modificação e/ou perda da função celular (Figura 5) (VAL et al., 

1996).  
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Figura 5 - Dano oxidativo a macromoléculas biológicas (adaptado de TORRES, 2003). 

 

 

A vida na aerobiose é caracterizada por uma constante produção de radicais 

livres, a qual é contrabalanceada com uma produção equivalente de mecanismos 

antioxidantes visando neutralizar seus efeitos deletérios (AHMAD et al., 2000). 

Quando essa neutralização não é possível devido a uma sobrecarga do mecanismo 

antioxidante, diz-se que há uma situação de estresse oxidativo. Frente a isso, 

ocorrem os seguintes processos: adaptação, dano tecidual e morte celular (AHMAD 

et al., 2000; SEVGILER et al., 2004).  Os poluentes ambientais podem provocar 

estresse oxidativo em um grande número de organismos aquáticos, como os peixes 

(WINSTON, 1991).  

 A medida da atividade da enzima antioxidante catalase tem sido usada como 

um indicador de estresse oxidativo, uma vez que um aumento na sua atividade 

poderia indicar uma resposta antioxidante. A catalase está localizada principalmente 

nos peroxissomas e é responsável pela redução de peróxido de hidrogênio e pela 

proteção contra a oxidação de ácidos graxos insaturados das membranas celulares 

(ZHANG et al., 2004; LIU et al., 2007). Uma reação típica induzida por EROs envolve 

a peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados (LPO). A formação de LPO induzida 
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por poluentes ambientais é uma das principais causas de doenças que ocorrem em 

peixes, entre elas as distrofias musculares nutricionais e hemólises (LI et al., 2003; 

SAYEED et al., 2003). 

As enzimas antioxidantes são encontradas em todos os tecidos de 

vertebrados, mas mostram, geralmente, maior atividade no fígado, órgão de 

captação e transformação enzimática de EROs (ZHANG et al., 2004). Foram 

observadas alterações nas atividades de enzimas antioxidantes em diversos 

trabalhos com organismos aquáticos expostos a poluentes ambientais (LI et al., 

2003; LIONETTO et al., 2003; SAYEED et al., 2003; ÜNER et al., 2006). Essas 

alterações enzimáticas podem ser provocadas por um estresse oxidativo devido a 

uma resposta compensatória ou ainda, dependendo da severidade do estresse, pode 

suprimir as suas atividades devido ao dano oxidativo e perda de mecanismos 

compensatórios (LIONETTO et al., 2003; ZHANG et al., 2004; CRESTANI et al., 

2006; MORAES et al., 2007).  

  EROs podem atacar as enzimas e proteínas estruturais das células, levando 

a uma modificação oxidativa e, conseqüentemente, a diversos processos fisiológicos 

e/ou patológicos. Essas modificações podem ser de dois tipos: primárias ou 

secundárias. As modificações primárias podem ser oxidações catalisadas por um 

metal, mediadas por radiação e oxidação por ozônio ou óxidos de nitrogênio. Já nas 

oxidações secundárias as proteínas são modificadas por moléculas geradas pela 

oxidação de outras moléculas (STEHBENS, 2003). Os grupamentos da cadeia lateral 

de proteínas são alvos para o ataque de radicais livres. Estes, por sua vez, podem 

atacar os resíduos de aminoácidos (especialmente arginina, lisina, prolina e treonina) 

para produzir grupos carbonila. A modificação oxidativa das proteínas por espécies 

reativas faz com que tais proteínas percam sua função tornando-se mais 

susceptíveis à degradação proteolítica. Muitos estudos têm sugerido que o aumento 

do conteúdo de carbonilação de proteínas pode servir como um biomarcador 

complementar de estresse oxidativo em humanos e vertebrados (PEY et al., 2003). 
Entretanto, poucos estudos foram realizados com peixes (ALMROTH et al., 2005; 

PARVEZ & RAISUDDIN, 2005). 
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3.8 Muco  
 

 

A epiderme do peixe está em contato direto com o meio ambiente e o muco é 

considerado a primeira linha de defesa contra doenças infecciosas. O muco pode 

não agir apenas como uma barreira física, mas contem muitos componentes como 

as imunoglobulinas, lisozimas, complemento, proteína-C-reativa e enzimas 

proteolíticas que podem fazer a prevenção contra infecções microbianas 

(SHEPHARD, 1994; QUINIOU et al., 1998). A secreção mucosa age também na 

regulação osmótica (MARSHALL, 1978; TROMEUR et al., 1992). 

A maior parte do muco contém mucina, uma glicoproteína que é excelente 

substrato para o desenvolvimento de bactérias (TROMEUR et al., 1992). O principal 

componente dessas mucinas são as glicoproteínas macromoleculares, que contém 

ácido siálico e resíduos de sulfato, antibióticos, bem como metabólitos secundários 

bioativos (GOTTSCHALK & BHARGAVA, 1972; CAMERON & ENDEAN, 1973; 

OURTH, 1980).  

As baixas temperaturas, assim como outros agentes estressores, reduzem o 

número de células mucosas da epiderme. A estimulação da secreção mucosa é uma 

típica resposta de estresse em peixes e tem sido reportada por outros contaminantes 

como o petróleo bruto, metais pesados incluindo o chumbo, o mercúrio, o cobre e o 

cromo (KHANGAROT & TRIPATHI, 1992; IGER et al., 1994a). Estudo realizado com 

filé de peixe (Carpa capim) demonstrou alterações no conteúdo de proteína e de 

carboidrato da camada mucosa em peixes para consumo, indicando assim um 

possível desenvolvimento microbiano (SCHERER et al., 2006). Apesar de sua 

importância para a proteção do peixe contra agentes externos, o estudo do muco em 

peixes expostos a contaminantes ainda é escasso na literatura. 
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4 ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

Os resultados inseridos nesta tese apresentam-se sob a forma de artigos e 

manuscrito científicos, os quais se encontram aqui estruturados. Os itens Materiais e 

Métodos, Resultados, Discussão dos Resultados e Referências Bibliográficas, 

encontram-se nos próprios artigos e manuscrito. Os artigos estão dispostos da 

mesma forma que foram publicados na edição das revistas científicas (Artigos I e II). 
No caso do Manuscrito, está disposto da mesma maneira que foi submetido. 
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4.1 Efeito de uma formulação comercial do herbicida glyphosate após exposição 
aguda de piavas (Leporinus obtusidens).  
 
4.1.1 Artigo I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effect of glyphosate herbicide on acetylcholinesterase activity and metabolic 
and hematological parameters in piava 

 (Leporinus obtusidens) 

 
 

  Lissandra Glusczak, Denise dos Santos Miron, Márcia Crestani, Milene Braga 
da Fonseca, Fábio de Araújo Pedron, Marta Frescura Duarte, Vânia Lúcia 
Pimentel Vieira 
 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 65: 237-241, 2006 
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4.2 Avaliação de parâmetros oxidativos após exposição aguda de piavas (Leporinus 

obtusidens) a uma formulação comercial do herbicida glyphosate.    

 
4.2.1 Manuscrito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acute exposure to glyphosate herbicide affects oxidative parameters in 
piava (Leporinus obtusidens)   

 
 

Lissandra Glusczak, Vânia Lúcia Loro*, Bibiana Silveira Moraes, Alice Raabe, 
Marta Frescura Duarte, Alexandra Pretto, Milene Braga da Fonseca and 
Charlene Cavalheiro de Menezes 
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Abstract 
 

In recent years, the commercial formulations of glyphosate herbicide have been 

widely used in agriculture for controlling aquatic weeds. The pesticides may produce a 

disruption in the ecological balance causing damage to non-target organisms including 

fish (Oruç and Üner, 1999; Bretaud et al., 2000). Teleostean fish (Leporinus obtusidens) 

were exposed to commercial formulation glyphosate herbicide: 0 (control), 3, 6, 10 or 20 

mg/L for 96 h. The effects of herbicide on plasmatic metabolic parameters, TBARS, 

catalase activity, protein carbonyl and mucus layer parameters were studied. Plasmatic 

glucose and lactate levels increase but protein levels showed reduction after herbicide 

exposure. TBARS levels in brain showed a reduction at all concentrations tested. 

However, liver demonstrated TBARS increase levels at all concentrations and in white 

muscle TBARS production did not change after exposure to herbicide. Fish exposed to 

all concentrations of glyphosate showed an increase in liver catalase activity and protein 

carbonyl. Herbicide exposure increase protein and carbohydrate levels of the mucus 

layer at all concentrations tested. The present results showed that in 96 h, glyphosate 

changed toxicological parameters analyzed in piava. These parameters measured in 

this study may be useful in environmental biomonitoring.  

 

Keywords: glyphosate, oxidative stress, plasmatic metabolic, mucus, piava. 
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1. Introduction 
 

The increased in herbicides use in agriculture can affect the aquatic ecosystems 

and cause an ecological imbalance. In aquatic toxicology studies, fish are important 

indicators of the effects of toxic compounds. The commercial formulation glyphosate, 

which is the acid equivalent of the isopropylamine salt of glyphosate, contains in its 

formulation the polyethoxylated tallow amine (POEA) as its predominant surfactant 

(Jiraungkoorskul et al., 2002). This surfactant (POEA) is more acutely toxic than the 

active ingredient itself (Giesy et al., 2000). This herbicide is non-selective and has been 

used for controlling aquatic weeds (Abdullah et al., 1995; Jiraungkoorskul et al., 2002). 

Glyphosate does not bioaccumulate in terrestrial or aquatic animals and presents low 

toxicity. The glyphosate formulation rapidly dissipates in surface waters and soil 

microflora biodegrade it into AMPA and CO2. It is widely used in the world due to its high 

efficiency and cost effectiveness (Giesy et al., 2000; Tomlin, 2000).  

The effect of herbicides used in agriculture on native fish species in Southern 

region of Brazil is little studied. The response of some aquatic organisms to 

environmental contaminants has been studied through the measurement of general 

physiological parameters such as glucose, lactate and protein (Gimeno et al., 1995; 

Sancho et al., 2000). 

 It is known that contaminants such as pesticides may induce the formation of 

reactive oxygen species (ROS) resulting in an imbalance between pro-oxidant and 

antioxidant defense mechanisms. Lipid peroxidation (LPO) induced by pollutants such 

as pesticides have been observed in fish species (Schlenk et al., 1997; Üner et al., 

2005, 2006). Reactive oxygen species (ROS) produced in biological systems is 
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detoxified by antioxidant defenses. Variations in the activities of antioxidant enzymes 

such as catalase have been proposed as indicators of pollutant mediated oxidative 

stress (Ahmad et al., 2000; Sayeed et al., 2003; Üner et al., 2005). It has been 

established in mammalians that protein damage or chemical modification of its amino 

acids during the oxidative stress process can produce high levels of protein carbonyls 

(Parvez and Raisuddin, 2005). Many studies have suggested that the protein carbonyl 

content may be used as a complementary biomarker of oxidative stress in humans and 

other vertebrates (Pey et al., 2003). However, few studies in fish have been reported 

(Almroth et al., 2005; Parvez and Raisuddin, 2005). The mucus layer that covers 

exposed surfaces of fish is important not only for its effective role as a protective barrier, 

but is also a hydrodynamic lubrificant, as well as an active anti-parasitic and anti-

bacterial agent (Tromeur et al., 1992; Sabóia-Moraes et al., 1996).  

Considering that there is no information available on the changes in plasmatic 

metabolic, oxidative stress and mucus layer parameters in piava exposed to herbicides, 

the present study aimed to investigate the effects of the commercial formulation 

glyphosate on the oxidative stress parameters in piava (Leporinus obtusidens) as a 

complementary study concerning the toxicity of this herbicide. 

 

2. Materials and methods 
 

The piava (Leporinus obtusidens) species was chosen for this study because it is 

a native freshwater fish of Southern Brazil with good acceptance in the consumer market 

(Andrian et al., 1994; Baldisserotto et al., 2005). Piava of both sexes were obtained from 

the Santa Maria Federal University (UFSM) fish farm (RS- Brazil). Fish (weight, 12.0 ± 
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1.0 g; length, 8.0 ± 1.0 cm) were acclimated to laboratory conditions for 10 days. They 

were kept in continuously aerated tanks (250 L) with a static system and with a natural 

photoperiod (12 h light -12 h dark).  Throughout the experimental period, the water 

quality was as follows: temperature 23 ± 0.5 oC, pH 7.5 ± 0.05 units, dissolved oxygen 

7.1 ± 0.2 mg/L. Fish were fed once a day with commercial fish pellets (42% crude 

protein, Supra, Brazil). Feces and pellet residues were removed daily by suction. Acute 

toxicity assays were made in a static way for 96 h, according to Ánton et al. (1994). 

Previous experiments carried out in our laboratory were not able to obtain a lethal 

concentration (LC50) of glyphosate at 96 h, because all the fish survived even at the 

highest concentration tested (100 mg/L) and showed normal swimming and feeding 

behavior. Therefore, experimental glyphosate concentrations were chosen considering 

the nominal sub-lethal concentrations. This study was approved by the Ethics and 

Animal Welfare Committee of the Federal University of Santa Maria (nº 

23081.016049/2005-40). After the acclimation, groups of 8 fish were placed in 45 L 

continuously aerated glass tanks and exposed for 96 h to: 0 (control), 3, 6, 10 or 20 

mg/L of commercial formulation glyphosate (480 g/L acid equivalent, 692 g/L inert 

ingredients, Monsanto Company, St Louis MO, USA). All tests were carried out in 

triplicate. The herbicide was added to the water only at the beginning of the experiment. 

Water quality did not change throughout the experimental period. 

At the end of the exposure period (96 h), the mucus was carefully scraped from 

dorsal body surface (total area 6 cm2) using a cotton-tipped swab. After scraping, the 

cotton was immersed in 2 mL of distilled water, and the sample was used to determine 

soluble sugar (Duboie et al., 1956) and protein (Lowry et al., 1951). All fish were 
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sampled and blood was collected from the caudal vein with a 1 mL heparinized syringe. 

One blood aliquot was centrifuged at 1500 X g for 10 min and plasma was separated. 

Plasma glucose was measured by the glucose oxidase method with Bioclin test kit. 

Plasma was dissolved in 10% trichloroacetic acid (1:20 dilution) and lactate was 

estimated according to Harrower and Brown (1972). Plasma total protein levels were 

measured according to Lowry et al. (1951) using bovine serum albumin (Sigma) as 

standard. Brain, white muscle and liver samples were quickly removed, washed with 150 

mM saline solution, packed in Teflon tubes and kept at -20°C for posteriors analyses.  

 

2.1. TBARS determination 

 

Lipid peroxides produced from oxidative stress was quantified by a TBARS 

assay; this is performed by a malondialdehyde (MDA) reaction with 2-thiobarbituric acid 

(TBA), which is optically measured. Tissues samples (brain, white muscle and liver) 

were homogenized in a Potter-Elvejhem glass/Teflon homogenizer with 20 mM 

potassium phosphate buffer, pH 7.4 (with 0.1% Triton X100 and 150 mM NaCl) (1:20 

dilution), centrifuged at 10000 X g for 10 min at 4°C. Brain, white muscle and liver 

homogenates (100-400 µl) were added to 8.1% sodium dodecyl sulfate (SDS), 2.5 M 

acetic acid (pH 3.4), 0.8% thiobarbituric acid were added to adjust to a final volume of 

2.0 mL. The reaction mixture was placed in a microcentrifuge tube and incubated for 90 

min at 95°C. After cooling, it was centrifuged at 5000 X g for 10 min and the optical 

density at 532 nm was determined. TBARS levels are expressed as nmols MDA mg/L of 

protein according to Ohkawa et al. (1979).  
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2.2. Catalase activity assay 

 

Catalase (EC 1.11.1.6) activity was assayed by ultraviolet spectrophotometry 

(Nelson and Kiesov, 1972). Liver samples were prepared as reported for TBARS assay. 

Briefly, the assay mixture consisted of 2.0 mL potassium phosphate buffer (50mM, pH 

7.0), 0.05 mL H2O2 (0.3 M) and 0.05 mL homogenate. Catalase (CAT) activity was 

determined by following the H2O2 decrease in 240 nm of absorbance. The enzyme 

activity was expressed as micromoles of H2O2 reduced per milligram of protein per 

minute (µmol/mg protein/ min).  

 

2.3. Carbonyl protein determination 

 

The liver tissue was homogenized in 10 volumes (w/v) of 10 mM Tris-HCl buffer 

pH 7.4 using a glass homogenizer. The protein carbonyl content was determined by the 

method described by Yan et al. (1995), with some modifications.  Briefly, homogenates 

were diluted to 0.7 – 0.8 mg/mL of protein in each sample, and 1 mL aliquots were 

mixed with 0.2 mL of 2,4-dinitrophenylhidrazine (10 mM DNPH) or 0.2 mL HCl 2M . After 

incubation at room temperature  for 1 hour in dark, 0.5 mL of denaturing buffer (150 mM 

sodium phosphate buffer, pH 6.8, containing SDS 3%), 2.0 mL of heptane (99.5%) and 

2.0 mL of ethanol (99.8%) were added sequentially, vortexed agitation for 40s and 

centrifuged for 15 min. Next, the protein isolated from the interface was washed two 

times with 1 mL of ethyl acetate:ethanol 1:1 (v/v), and suspended in 1mL of denaturing 

buffer. Each DNPH sample was read at 370 nm in Femto Scan spectrophotometer 
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against the corresponding sample (blank), and total carbonylation calculated using a 

molar extinction coefficient of 22000 M-1cm-1.  

 

2.4. Protein determination 

 

Protein levels for oxidative stress parameters were spectrophotometrically 

estimated by the method of Bradford (1976), using bovine serum albumin as standard.  

 

2.5. Statistical Analysis 

One-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan’s multiple range tests were 

used. Data (n=3), that represent the mean of each triplicate (8); were expressed as 

mean ± standard deviation (SD) and mean differences were considered significant at P< 

0.05.  

 

3. Results and discussion 

 

Plasma glucose and lactate levels increased after exposure to glyphosate (Table 

2). The hyperglycemia present in fish exposed to the herbicide may partially be a 

consequence of brain cholinesterase inhibition shown in this fish species (Glusczak et 

al., 2006). The blockage of the neuroeffector in the adrenal medulla favors the glycogen 

breakdown and glucose export due to the hypersecretion of adrenaline (Aguiar et al., 

2004; Crestani et al., 2006). The changes in lactate levels also indicate metabolic 

disorders. Lactate has been widely used as a measure of anaerobic metabolism, and 
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this increase has been demonstrated to be a rapid and clear response against the 

depletion of energy caused by a lack of oxygen (Gimeno et al., 1995). Decreased 

plasma protein in Leporinus obtusidens at all concentrations tested may indicate the use 

of plasmatic protein to supply energy metabolism disrupting of any tissue. In addition, 

these results may indicate a physiological adaptability of fish to compensate for 

oxidative damage caused by this herbicide. Hypoproteinemia is usually associated with 

fish exposure to pesticide and has been correlated with a disturbance in 

osmorregulation (Sancho et al., 2000; Begum, 2004).    

The measurement of lipid peroxidation through the quantification of TBARS has 

been used as an indicator of oxidative stress in fish. In this work, TBARS levels were 

altered after fish exposure to glyphosate. TBARS levels in the brain tissue showed a 

reduction at all concentrations tested when compared with the control group (P<0.05). 

Similar results were observed in our laboratory (unpublished data) concerning brain 

TBARS levels where L. obtusidens exposed to clomazone (0.5 mg/L) or propanil 

herbicides (3.6 mg/L) showed a decrease in TBARS levels in this tissue. Hepatic tissues 

showed an increase in TBARS levels at all concentrations tested. In the liver, an 

elevation in TBARS suggests the participation of free-radical induced oxidative cell injury 

caused by glyphosate toxicity. In muscle tissues, the TBARS production did not change 

at any concentration tested (Fig. 1). Apparently, glyphosate caused lipid peroxidation 

only in liver tissues and changes in TBARS varied depending on the tissue considered.  

As in this study, Leporinus obtusidens exposed to herbicides clomazone (0.5 

mg/L) or propanil (3.6 mg/L) exhibited a TBARS increase in the liver (Moraes et al., 

2007). The level of lipid peroxidation may differ among the fish species and tissues 

considered. For example, TBARS levels in Leporinus obtusidens poisoned with 
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herbicides at rice field conditions showed reduced TBARS levels observed in white 

muscle after exposure to herbicides quinclorac (0.375 mg/L), propanil (3.6 mg/L) and 

metsulfuron methyl (0.002 mg/L). However, another fish species, Rhamdia quelen, 

exposed to clomazone (0.5 or 1.0 mg/L) showed an increase in TBARS levels, 

particularly in the liver, after 12, 24, 48, 96 or 192 h of exposure (Crestani et al., 2007). 

Li et al. (2003) also observed elevated TBARS levels in the liver of Carassius auratus 

after exposure of 3,4-Dichloroaniline. The differences in peroxide levels have also been 

attributed to the variation in antioxidant mechanisms of fish species (Radi et al., 1985; 

Ahmad et al., 2000).  

The antioxidant enzyme catalase showed an increase in activity in the liver with 

the increase in the herbicide concentration (Fig. 2). This enzyme seems to be important 

as an antioxidant defense against possible lipid damage generated by glyphosate. 

Catalase activity showed an increase in the hepatic tissue after exposure to herbicide  

(Fig. 2). According to previous experiments (Moraes et al., 2007), an elevation in 

catalase activity was observed in the liver of Leporinus obtusidens exposed to 

commercial formulations herbicides clomazone (0.5 mg/L) or propanil (3.6 mg/L). 

However, Crestani et al. (2006), showed a reduction in catalase activity in the hepatic 

tissue of silver catfish exposed to clomazone (0.5 or 1.0 mg/L) after 12, 24 and 96 h. 

Sayeed et al. (2003), also observed a decrease of 45% in hepatic catalase activity as 

well as high levels of TBARS in freshwater fish (Channa punctatus) exposed to the 

insecticide deltamethrin. Thus, oxidative stress generated by water containing 

glyphosate-based herbicides may suppress the antioxidant defense represented by 

catalase and consequently a loss of this compensatory mechanism.  
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Fish exposed to glyphosate concentrations showed an increase in protein 

carbonyls in the liver tissue (Fig. 3). Parvez and Raisuddin (2005) also observed an 

increase in protein carbonyls after 48 h of exposure to deltamethrin, endosulfan or 

paraquat. Few studies have been carried out using protein carbonyl formation in teleost 

fish. The presence of carbonyl groups in protein has been used as a marker of ROS 

mediated protein oxidation (Madhusudhanan et al., 2004; Parvez and Raisuddin, 2005). 

The reduction of TBARS formation shown in our study may affect protein oxidation. In 

addition, this increase in protein carbonyl levels would indicate that the normal protein 

metabolism is disrupted, resulting in an accumulation of damaged molecules. The 

relationship between TBARS, catalase activity and protein carbonylation in this study 

may indicate a response of the fish to survive after herbicide toxicity. 

In this study, Leporinus obtusidens exposed to glyphosate showed an increase in 

protein and carbohydrate levels and of the mucus layer when compared to the controls 

(Table 1). Glycoproteins represent the major component of the mucus coating the fish 

skin. The changes in carbohydrate and protein content in the fish surface observed in L. 

obtusidens could be a mechanism to protect against external agents and microbial 

development. The suggested functional significance of the fish epidermal mucus 

includes osmorregulation, protection from abrasions, entanglement of particulate 

materials, defense against pathogens and parasites, reduction of swimming drag or 

friction and protection against environmental contaminants (Tromeur et al., 1992; Hinton, 

2001).  In this context our results can represent a protective mechanism against 

glyphosate toxicity. 

In summary, the present work demonstrated that the glyphosate-based herbicide 

concentrations used in agricultural fields cause changes in the oxidative stress 
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parameters in piava (Leporinus obtusidens). It is evident that, from an eco-physiological 

point of view, the use of this herbicide formulation in the agriculture and aquaculture 

must be carefully evaluated. In conclusion, the health of this fish species may be 

affected by the presence of glyphosate in the water and the alterations of the 

parameters analyzed could be used to monitor herbicide toxicity in Leporinus 

obtusidens. 
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FIGURE CAPTIONS 

 

Fig.1. TBARS levels (nmol MDA/mg protein) in brain, liver and white muscle of 

Leporinus obtusidens exposed to glyphosate for 96 h. Data represent the mean ± SD 

(n=3).  *Indicates difference between groups and control values (P<0.05).  

 

 

Fig.2. Catalase activity (µmol/mg protein/min) in liver of Leporinus obtusidens 

exposed to glyphosate (96h). Data are reported as mean ± SD (n=3). *Indicates 

significant difference from control (P< 0.05). 

 

 

Fig.3. Protein carbonyl (nmol carbonyl/mg protein) in liver of Leporinus 

obtusidens exposed to glyphosate for 96 h. Data are reported as mean ± SD (n=3). 

*Indicates significant difference from control (P< 0.05). 
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Table 1.  Protein and glucose levels of the mucus layer of Leporinus obtusidens 

after glyphosate exposure (96 h). Data represent the mean ± SD, (n=3). *Indicates 

significant difference from control (P< 0.05). 

 

Glyphosate (mg/L)  

Mucus layer     Control         3       6       10       20 
                             
Protein 
(µg protein cm2)  

    
0.018+0.002    

 

0.025+0.001*   
 
0.046+0.001* 

 
0.051+0.001* 

 
0.053±0.001* 

Glucose 
(µg sugar cm2) 
 

0.011±0.0006   0.020±0.0005* 

 

0.023±0.0008* 0.022±0.0007* 0.033±0.0001*

 

 

 

Table 2.  Plasma metabolic parameters in Leporinus obtusidens after glyphosate 

exposure (96 h). Data represent the mean ± SD, (n=3). *Indicates significant difference 

from control (P< 0.05). 

 

Glyphosate (mg/L) 

Plasma      Control         3       6       10       20 
Protein (mg/mL)    
 

26.3±2.02 23.6±0.50* 24.0±0.44* 23.9±0.53* 24.3±0.64* 

Glucose (mg/dL)           
 

32.0±5.90 45.5±0.54* 40.5±1.36* 41.3±1.36* 39.3±1.36* 

Lactate (µmol/mL) 
  

2.67±0.07 3.05±0.14* 3.09±0.23* 3.24±0.14* 3.55±0.34* 
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4.3 Efeito de uma formulação comercial do herbicida glyphosate após exposição 
aguda de jundiás (Rhamdia quelen).  
 
4.3.1 Artigo II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acute effects of glyphosate herbicide on metabolic and enzymatic parameters 

of silver catfish (Rhamdia quelen) 

 
 

Lissandra Glusczak, Denise dos Santos Miron, Bibiana Silveira Moraes, Róli 
Rodrigues Simões, Maria Rosa Chitolina Schetinger, Vera Maria Morsch, Vânia 

Lúcia Loro 
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5 DISCUSSÃO 

 

Devido ao grande cultivo de espécies nativas regionais como piavas e jundiás 

e o uso crescente de herbicidas nas lavouras agrícolas, tornou-se fundamental a 

realização deste estudo. O uso extensivo de agrotóxicos pode aumentar de forma 

grave a contaminação dos corpos d’água. O risco ambiental é maior com aplicações 

nas proximidades de rios ou em áreas alagáveis, resultando assim, na toxicidade de 

muitas espécies não-alvo, incluindo os peixes (CARR & CHAMBERS, 1996; ORUÇ & 

ÜNER, 1999, GIESY et al., 2000; JIRAUNGKOORSKUL et al., 2002). Existem 

poucas pesquisas abordando aspectos de toxicidade com herbicidas em peixes, 

porém os resultados obtidos neste trabalho podem ser comparados apenas com as 

condições de laboratório, já que em condições naturais outros fatores podem 

interferir na biodisponibilidade dos agroquímicos. Sendo assim, verificou-se, entre 

outros parâmetros, se a exposição a uma formulação comercial do herbicida 

glyphosate afeta a atividade da enzima acetilcolinesterase em cerébro e músculo de 

piavas e jundiás. 

 De acordo com os resultados obtidos, observou-se uma inibição da atividade 

da enzima acetilcolinesterase (AChE) em cérebros de piavas e jundiás após 

exposição ao herbicida glyphosate em diferentes concentrações. Entretanto, no 

tecido muscular das espécies expostas não ocorreram alterações significativas 

quando comparadas ao controle. Esses achados corroboram com outros 

encontrados em nosso laboratório onde obtiveram-se resultados semelhantes em 

jundiás expostos ao herbicida clomazone (0,5 ou 1,0 mg/L) (CRESTANI et al., 2007), 

em piavas expostas ao herbicida clomazone (0,5 mg/L) por 96 h (MORAES et al., 

2007) e em piavas expostas ao herbicida 2,4-D (1 ou 10 mg/L) (FONSECA et al., 

2008). Outras pesquisas realizadas com jundiás demonstraram inibição da atividade 

da AChE cerebral e muscular quando expostos ao herbicida clomazone (5, 10 ou 20 

mg/L) por 96 h (MIRON et al., 2005). Essa inibição da atividade da AChE pode estar 

relacionada com o aumento das catecolaminas, o que conduz a uma condição de 

hiperglicemia (ÜNER et al., 2006). Além disso, a inibição da acetilcolinesterase pode 
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estar relacionada com o grau de inervação do tecido considerado, uma vez que 

quanto maior a inervação mais elevada à suscetibilidade de inibição (ALMEIDA et al., 

2005). De acordo com Giesy et al. (2000), os efeitos tóxicos do glyphosate não se 

devem basicamente ao herbicida em si, mas ao surfactante POEA, o qual tem sido 

utilizado em sua formulação com o intuito de potencializar o efeito do ingrediente 

ativo, glyphosate. Nesse estudo, podemos inferir que a inibição da atividade da 

AChE em cérebros de piavas e jundiás pode ser mais atribuída ao surfactante da 

formulação comercial utilizada. Em estudos realizados com Rainbow trout a CL50 foi 

entre 8,2 e 27 mg/L para o Roundup® , entre 0,65 e 7,4 mg/L para o POEA e entre 

140 e 240 mg/L para o glyphosate sozinho (GIESY et al., 2000). A atividade da AChE 

cerebral pode ser influenciada por alguns fatores como a temperatura ambiental, 

espécies, ciclo reprodutivo, sexo, idade, etc (YI et al., 2006). E ainda, sua inibição 

provoca várias alterações fisiológicas, levando a diversos efeitos comportamentais, 

como tremores, letargia, nado errático, entre outros (SANCHO et al., 2000; 

FERNÁNDEZ-VEGA et al., 2002). Miron et al. (2005) observou alterações 

comportamentais, como nado errático e letargia após exposição de jundiás aos 

herbicidas clomazone (10 ou 20 mg/L) e quinclorac (100, 375 ou 400 mg/L) por 96 h. 

Entretanto, nesse estudo não foram avaliados parâmetros comportamentais após 

exposição de piavas e jundiás a diferentes concentrações do herbicida glyphosate. 

Outros parâmetros avaliados neste estudo foram os hematológicos. O sangue 

de peixes é muito sensível à exposição de poluentes ambientais. A exposição de 

piavas a uma formulação comercial glyphosate afetou os índices hematológicos no 

sangue. Ocorreu uma diminuição destes parâmetros, como hematócrito, 

hemoglobina e contagem de eritrócitos, indicando, com isso, um possível quadro de 

anemia leve nessa espécie. Outros trabalhos também demonstraram um decréscimo 

nos valores hematológicos após exposição de peixes a poluentes ambientais 

(SANCHO et al., 2000; SIANG et al., 2007).  

  Como o fígado é o principal órgão detoxificador do organismo e pode ser 

afetado por diferentes classes de agrotóxicos, é de suma importância o seu bom 

funcionamento. Após a exposição de piavas e jundiás ao herbicida glyphosate, 

observaram-se desordens metabólicas, como alterações no conteúdo de glicogênio, 
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glicose, lactato, proteína e amônia. Pode-se dizer que as piavas sofreram em um 

primeiro momento uma situação de estresse, ocasionando assim hipóxia tecidual e 

hiperglicemia. Não foram dosados os níveis de cortisol nessas espécies, no entanto, 

tal hormônio poderia estar elevado devido ao quadro de estresse demonstrado. De 

acordo com Soso et al. (2007) o aumento dos níveis do hormônio cortisol no plasma 

de jundiás após exposição a um agente estressante é a resposta primária frente a 

essa situação. Considerando a redução do glicogênio nos tecidos hepático e 

muscular em piavas e o aumento dos níveis de lactato muscular, pode-se dizer que o 

peixe estava utilizando uma estratégia fermentativa, pois o peixe utiliza muito o 

metabolismo anaeróbico quando se encontra em situações de estresse, a fim de 

obter energia rapidamente. 

No entanto, em jundiás ocorreram outras alterações, mas também com o 

intuito de manter a glicemia e armazenar glicose, garantindo o suprimento energético 

para os tecidos. No tecido muscular, os jundiás também utilizavam uma estratégia 

fermentativa e estavam degradando o glicogênio para manter o metabolismo do 

tecido. Foram observados resultados similares a este estudo por Sancho et al. 

(2000) após exposição de enguias ao pesticida fenitrotion. Além disso, essas 

respostas podem variar entre as espécies, pois outros trabalhos demonstraram um 

decréscimo do glicogênio muscular como em Clarias batrachus após exposição ao 

organofosfato rogor (BEGUM & VIJAYARAGHAVAN, 1999), porém nenhuma 

alteração foi observada nos seus níveis em fígado de Anguilla anguilla exposto ao 

fenitrotion (1/10 CL50) (SANCHO et al., 1997). Da mesma forma que neste estudo, 

jundiás expostos ao herbicida clomazone (0,5 ou 1,0 mg/L) demonstraram um 

aumento nos valores de glicogênio hepático (CRESTANI et al., 2006). O aumento da 

amônia observado em ambas as espécies e tecidos pode ser devido ao catabolismo 

das proteínas para obter energia utilizada nos processos metabólicos e de 

detoxificação do organismo. A amônia é o produto final do metabolismo das 

proteínas e os peixes excretam grandes quantidades deste metabólito na água. 

Begum (2004), também obteve resultados similares em Clarias batrachus após 

exposição à carbamato. Além disso, pode-se observar no nosso trabalho uma 

diminuição da proteína do plasma em piavas expostas ao herbicida glyphosate, 
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sendo essa, uma resposta compensatória à toxicidade do herbicida. Estes resultados 

estão de acordo com o aumento da amônia nos dois tecidos. Outros autores 

correlacionaram a hipoproteinemia com distúrbios na osmorregulação (GLUTH & 

HANKE, 1984; EI-SAYED et al., 2007). A osmorregulação é um mecanismo 

essencial para a sobrevivência do peixe, pois é a capacidade que alguns animais 

possuem em manter a pressão osmótica constante independentemente da do meio 

externo, dentro de certa faixa de variação.  

Parâmetros de estresse oxidativo são muito utilizados para avaliar a 

toxicidade de herbicidas em peixes. Neste trabalho houve alterações nos níveis de 

TBARS após a exposição de ambas as espécies ao glyphosate. Ocorreu 

lipoperoxidação no tecido muscular de jundiás, porém em piavas houve um aumento 

da formação de TBARS somente no tecido hepático. Outros trabalhos realizados em 

nosso laboratório demonstraram dados semelhantes quando piavas foram expostas 

ao herbicida clomazone (0,5 mg/L) e propanil (3,6 mg/L) (MORAES et al., 2007). No 

entanto, Crestani et al. (2006) encontrou um aumento dos níveis de TBARS no 

fígado de jundiás após exposição ao herbicida clomazone (0,5 mg/L) em 96 h. Além 

disso, Li et al. (2003) também encontrou um aumento dos níveis de TBARS no 

fígado de Carassius auratus após exposição à 3,4-dicloroanilina. Com base nesses 

resultados, pode-se dizer que essas respostas dependem basicamente de três 

fatores: do tecido considerado; das diferentes espécies e da variação dos 

mecanismos antioxidantes dessas espécies. Os resultados observados nos níveis de 

TBARS em fígados de jundiás pode ter sido a causa da ausência de resposta 

apresentada na atividade da enzima antioxidante catalase. A relação entre estes dois 

parâmetros (TBARS e catalase) pode resultar em uma resposta compensatória 

devido à toxicidade desse herbicida. Observaram-se alterações na atividade da 

catalase após exposição de piavas ao herbicida glyphosate. O aumento da atividade 

da enzima foi de acordo com a elevação da concentração do herbicida utilizado 

neste estudo (3, 6, 10 ou 20 mg/L de glyphosate). Martinez & Langiano (2008) 

observaram um aumento da atividade da catalase no tecido hepático de Prochilodus 

lineatus após exposição ao herbicida Roundup (10 mg/L). De acordo com outros 

estudos realizados em nosso laboratório, houve um aumento da atividade da enzima 
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catalase quando piavas foram expostas ao herbicida clomazone (0,5 mg/L) e 

propanil (3,6 mg/L) (MORAES et al., 2007). Sayeed et al. (2003) observou resultados 

similares quando expôs Channa punctatus ao inseticida deltametrina. Entretanto, 

Crestani et al. (2007) observou uma diminuição na atividade da enzima catalase 

após exposição de jundiás ao herbicida clomazone (0,5 mg/L). De acordo com esses 

resultados, pode-se dizer que outros mecanismos enzimáticos e não-enzimáticos do 

sistema de defesa antioxidante podem estar atuando na detoxificação do herbicida 

glyphosate nos peixes estudados. A presença dos grupos carbonila em proteínas 

tem sido usado como marcador de EROs. Observou-se que houve um aumento de 

formação de carbonilas de proteína no tecido hepático de piavas expostas ao 

herbicida glyphosate. Parvez & Raisuddin (2005), também observaram um aumento 

de carbonilação de proteínas em Channa punctatus expostos a diferentes pesticidas. 

Os resultados obtidos neste estudo, como o aumento dos grupos carbonila nas 

cadeias laterais dessas proteínas, pode indicar que estava ocorrendo um 

rompimento no metabolismo normal das proteínas, resultando em acumulação de 

moléculas danosas. Portanto, a relação entre os níveis de TBARS, atividade da 

catalase e o aumento da formação de grupos carbonila, indicou uma resposta 

adaptativa que o peixe estava apresentando devido à toxicidade do herbicida, 

ocorrendo dano oxidativo principalmente no tecido hepático.  

Alterações dos parâmetros da camada mucosa foram observadas após 

exposição das piavas a este herbicida. As glicoproteínas representam um dos 

maiores componentes da secreção mucosa que reveste a pele do peixe (TROMEUR 

et al., 1992; SABÓIA–MORAES et al., 1996). O aumento das proteínas e dos 

açúcares redutores observados neste estudo pode indicar um mecanismo de 

proteção que o peixe estava utilizando contra agentes externos e o desenvolvimento 

microbial, já que o muco atua na osmorregulação e na defesa contra patógenos e 

parasitas. Em resumo, esses resultados indicam que essa formulação comercial de 

glyphosate provocou alterações nos parâmetros analisados em piavas (Esquema 1) 

e jundiás (Esquema 2), sendo esses, indicadores primários de toxicidade a tal 

herbicida. Porém, outros estudos são necessários para esclarecer os mecanismos 

de toxicidade deste agrotóxico.  
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Músculo Plasma 

Glicogênio ↓↓ 
Proteína ↓↓ 
Glicose   ↑↑ 
Lactato ↓↓ 
Amônia ↑↑ 
 

Glicogênio ↓↓ 
Proteína ↑↑ 
Glicose ↓↓ 
Lactato ↑↑ 
Amônia ↑↑ 
 

Glicose ↑↑ 
Proteína ↓↓ 
Lactato ↑↑ 
 

Hipóxia tecidual  
      Estratégia fermentativa 

O figado consome muito O2 pelo processo de detoxificação, processo antioxidante 
agindo pelo ↑ da catalase, ↑ proteína carbonil. Além disso, está havendo lipoperoxidação hepática e 

as alterações no muco indicam um mecanismo de proteção contra patógenos e parasitas. 
 

Degrada glicose 
e glicogênio para a obtenção 

de energia→ produção de 
lactato 

 

Fígado 
Consome substratos para 
manter a produção de glicose 
e garantir o suprimento 
energético para os tecidos.  

 
Esquema 1 - Algumas alterações observadas em piavas (Leporinus obtusidens) após exposição a 

uma formulação comercial do herbicida glyphosate. 
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 Fígado 

Músculo 

Glicogênio ↑↑ 
Proteina ↑↑ 
Glicose ↓↓ 
Lactato ↑↑ 
Amônia ↑↑ 
 
 

Glicogênio ↓↓ 
Proteína ↓↓ 
Glicose ↑↑ 
Lactato ↑↑ 
Amônia ↑↑ 
 

 
Estratégia fermentativa e degrada 

o glicogênio para manter o metabolismo 
do tecido. 

 
 

 
Consome os substratos para manter 

os níveis de glicemia e armazenar 
glicose garantindo o suprimento de 

energia para os tecidos. 
 

Não houve alterações significativas na atividade da enzima antioxidante catalase, no entanto, o fígado está consumindo O2 
pelo processo de detoxificação através de outros mecanismos enzimáticos e não-enzimáticos. 

 

Esquema 2 - Algumas alterações observadas em jundiás (Rhamdia quelen) após exposição a uma 
formulação comercial do herbicida glyphosate. 
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6 CONCLUSÕES 
 
De acordo com os resultados apresentados pode-se concluir que:  

  

• A inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase de cerébro em piavas e 

jundiás pode estar relacionada com o grau de inervação desse tecido.  

• Os índices hematológicos no sangue de piavas apresentaram uma 

diminuição, acarretando, com isso, uma situação de anemia leve. Ambas espécies 

demonstraram desordens metabólicas e utilizaram uma estratégia fermentativa para 

manutenção do metabolismo devido a toxicidade deste agrotóxico.  

• As alterações observadas em piavas e jundiás na atividade da enzima 

antioxidante catalase demonstraram um possível dano oxidativo no tecido hepático 

gerado por esse herbicida. 

          •  As modificações na formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) em diferentes tecidos de ambas as espécies e o aumento dos níveis de 

carbonilação de proteínas em fígado de piavas, evidenciaram uma situação de 

estresse oxidativo. Esse composto químico acarretou um desequilíbrio entre a 

atividade antioxidante e a formação de espécies reativas de oxigênio. 

• A composição do muco de piavas demonstrou um aumento das 

concentrações de açúcares solúveis e proteínas após exposição ao herbicida, 

indicando um mecanismo de proteção contra patógenos e parasitas.   
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7 PERSPECTIVAS 
 
Tendo em vista os promissores resultados obtidos nesta tese, poderíamos 

aprofundar ainda mais os estudos relacionados ao aspecto toxicológico desse 

herbicida. Assim, poderíamos realizar estudos a partir da concretização dos 

seguintes objetivos: 

 
* Dosar os sub-produtos (POEA) deste herbicida na água e nos tecidos dos 

peixes. 

* Realizar testes em ambientes (a campo) que recebam resíduos deste 

produto.  

* Analisar outros parâmetros enzimáticos e não-enzimáticos de estresse 

oxidativo nessas espécies. 

* Comparar as diferentes formulações do herbicida glyphosate utilizando 

concentrações de relevância ambiental.  
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	4 ARTIGOS CIENTÍFICOS
	The increased in herbicides use in agriculture can affect the aquatic ecosystems and cause an ecological imbalance. In aquatic toxicology studies, fish are important indicators of the effects of toxic compounds. The commercial formulation glyphosate, which is the acid equivalent of the isopropylamine salt of glyphosate, contains in its formulation the polyethoxylated tallow amine (POEA) as its predominant surfactant (Jiraungkoorskul et al., 2002). This surfactant (POEA) is more acutely toxic than the active ingredient itself (Giesy et al., 2000). This herbicide is non-selective and has been used for controlling aquatic weeds (Abdullah et al., 1995; Jiraungkoorskul et al., 2002). Glyphosate does not bioaccumulate in terrestrial or aquatic animals and presents low toxicity. The glyphosate formulation rapidly dissipates in surface waters and soil microflora biodegrade it into AMPA and CO2. It is widely used in the world due to its high efficiency and cost effectiveness (Giesy et al., 2000; Tomlin, 2000). 
	Considering that there is no information available on the changes in plasmatic metabolic, oxidative stress and mucus layer parameters in piava exposed to herbicides, the present study aimed to investigate the effects of the commercial formulation glyphosate on the oxidative stress parameters in piava (Leporinus obtusidens) as a complementary study concerning the toxicity of this herbicide.
	2.4. Protein determination
	2.5. Statistical Analysis
	One-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan’s multiple range tests were used. Data (n=3), that represent the mean of each triplicate (8); were expressed as mean ( standard deviation (SD) and mean differences were considered significant at P< 0.05. 
	  




