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RESUMO 

O uso de herbicidas que utilizam o glifosato como princípio ativo, os denominados 

herbicidas à base de glifosato (HBG), aumentou drasticamente nos últimos anos, sendo 

atualmente dos mais utilizados em todo o mundo. Como consequência, resíduos de 

glifosato têm sido detetados em água e solos perto dos locais de aplicação. A Agência de 

Proteção Ambiental classifica as formulações de glifosato como pouco ou não tóxicas para 

aves e mamíferos e, como praticamente não tóxicas a moderadamente tóxicas para os 

invertebrados aquáticos. No entanto, estudos recentes sugerem que o glifosato pode 

causar efeitos adversos nos vertebrados, embora os mecanismos biológicos subjacentes 

ainda sejam desconhecidos. Assim, a avaliação dos efeitos do glifosato no meio ambiente 

e na saúde humana é uma prioridade. O embrião de peixe-zebra, Danio rerio é um modelo 

prometedor para estudos de desenvolvimento in vivo. De acordo com o exposto, este 

trabalho teve como principal objetivo avaliar o efeito de um HBG nas fases iniciais de 

desenvolvimento do peixe-zebra. Para tal, após a determinação da concentração média 

letal (LC50; 8,53 μg/mL de glifosato), embriões de peixe-zebra, foram expostos, durante 72 

h pós-fertilização, a 3 concentrações de HBG (Roundup Ultra Max®), equivalentes a 2, 5, 

e 8,5 μg/mL de glifosato. Ao longo do período de exposição, foram analisados diferentes 

parâmetros de desenvolvimento, tais como taxa de mortalidade, taxa de eclosão e 

frequência cardíaca. Após o período de exposição, foram avaliadas alterações 

morfológicas e histológicas assim como vários parâmetros relacionados com o stresse 

oxidativo. Os resultados demonstraram que a exposição ao HBG durante o 

desenvolvimento embrionário do peixe-zebra induziu mortalidade crescente, em função da 

concentração, diminuição na taxa de eclosão, uma ligeira diminuição na frequência 

cardíaca e alterações morfológicas. Adicionalmente, a dose de 5 μg/mL provocou inibição 

significativa na atividade da superóxido dismutase, enquanto os restantes biomarcadores 

de stresse oxidativo foram ligeiramente afetados. Assim, os resultados sugerem que os 

danos oxidativos previamente atribuídos à ação do glifosato, poderão estar relacionados 

com a alteração no funcionamento desta enzima. Porém, é necessária a realização de 

estudos adicionais para confirmar se a inibição da atividade desta enzima é o principal 

mecanismo da ação tóxica dos HBG e qual a potencial relação com as alterações na 

eclosão e frequência cardíaca, na indução de malformações e aumento da mortalidade. 

Esta informação é fundamental para que no futuro se possam obter alvos para intervenção 

terapêutica, preventiva ou diagnóstica em prol da melhoria da qualidade de vida dos 

animais e do homem, quando expostos aos HBG, e na diminuição dos riscos de 

desenvolvimento de patologias supostamente associadas à exposição crónica a pesticidas. 

Palavras-chave: Glifosato, peixe-zebra, embriões, stresse oxidativo, toxicidade. 
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ABSTRACT 

The use of herbicides that use glyphosate as an active ingredient, the so-called 

glyphosate herbicides (HBG), has dramatically increased in recent years, being currently 

the most widely used herbicides in the world. As consequence, glyphosate residues have 

been detected in water and soils near the application sites. The Environmental Protection 

Agency classifies glyphosate formulations as low or non-toxic to birds and mammals and 

as nearly non-toxic to moderately toxic to aquatic invertebrates. However, recent studies 

suggest that glyphosate may cause adverse effects on vertebrates, although the 

underlying biological mechanisms are still unknown. Therefore, the assessment of the 

effects of glyphosate on the environment and human health is a priority. The Danio rerio, 

embryos constitute a promising model for in vivo development studies. According to the 

above, the main objective of this work was to evaluate the effect of a HBG in the early 

stages of zebrafish development. After determination of the median lethal concentration 

(LC50, 8.53 μg / mL glyphosate), zebrafish embryos were exposed, for 72 h post-

fertilization, to concentrations of the 3 HBG (Roundup Ultra Max®) , equivalent to 2, 5, 

and 8.5 μg / mL of glyphosate. Throughout the exposure period, different development 

parameters, such as mortality, hatching rate and heart rate, were evaluated. After the 

exposure period, morphological alterations and histological changes were also analyzed, 

as well as several oxidative stress parameters. The results showed that exposure to 

HBG during the zebrafish embryo development caused increased mortality, in a 

concentration dependent manner, decreased hatch rate, a slight decrease in heart rate 

and morphological changes. In addition, the dose of 5 μg / mL induced an inhibition of 

superoxide dismutase activity, while the remaining biomarkers of oxidative stress were 

slightly affected. Thus, the results suggest that the oxidative damages previously 

attributed to the glyphosate action, may be related with the alteration in the functioning 

of this enzyme. However, additional studies should be performed to confirm whether the 

inhibition of the activity of this enzyme is the main mechanism of the toxic action of HBG 

and its putative relationship with changes in hatching and heart rate, induction of 

malformations and increased mortality. In future, this knowledge will allow the 

development of therapeutic, preventive and diagnostic interventions in favor of improving 

the quality of life of animals and humans when exposed to HBG, and reduce the risk of 

developing pathologies supposedly associated with chronic exposure to pesticides. 

Key words: Glyphosate, zebrafish, embryos, oxidative stress, toxicity.
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O Glifosato, N-(fosfonometil)glicina, é a substancia ativa herbicidas de largo espectro, 

utilizados em todo o mundo na proteção de culturas agrícolas e hortícolas. O uso de 

herbicidas à base de glifosato (HBG) aumentou drasticamente nos últimos anos sendo, 

atualmente, dos mais utilizados em todo o mundo. Consequentemente, resíduos de 

glifosato foram detetados na água e solo, perto dos seus locais de aplicação. Apesar da 

sua meia-vida longa, entre 7 e 140 dias na água (Annett et al., 2014), a Agência de 

Proteção Ambiental (EPA) classifica as formulações de glifosato como pouco ou não 

tóxicas para aves e mamíferos e, como praticamente não tóxicas ou moderadamente 

tóxicas para os invertebrados aquáticos (Benbrook, 2016). No entanto, estudos mais 

recentes indicam que o glifosato pode alterar mecanismos fisiológicos, causando 

transtornos no desenvolvimento de vertebrados (Myers et al., 2016). Na realidade, 

alguns estudos demonstram que a exposição ao glifosato está associada a danos 

oxidativos e a neurotoxicidade (Paganelli et al., 2010), embora esses trabalhos não 

sejam suficientes para elucidar os mecanismos biológicos subjacentes. Assim, a 

avaliação dos efeitos do glifosato no meio ambiente e na saúde humana é uma 

prioridade e o mecanismo de ação tóxica induzida pelo glifosato necessita ser 

determinado.  

O embrião de peixe-zebra é um modelo vertebrado promissor para avaliação da 

ecotoxicidade durante as fases iniciais de desenvolvimento in vivo, com várias 

vantagens na avaliação dos efeitos de contaminantes em organismos aquáticos. Este 

modelo apresenta mecanismos de desenvolvimento semelhantes aos mamíferos em 

termos de estrutura, função e sequências genéticas (Hu et al., 2011). Adicionalmente, 

estudos prévios sugerem que o peixe-zebra é sensível à ação do glifosato (Uren 

Webster et al., 2014). 

1.1 HERBICIDAS À BASE DE GLIFOSATO 

1.1.1 UTILIZAÇÃO DE HERBICIDAS À BASE DE GLIFOSATO 

Os HBG possuem um amplo espectro de ação sendo, por isso, dos mais utilizados 

em todo mundo e estando presentes em mais de 750 apresentações comerciais 

diferentes. A sua aplicação é realizada para fins agrícolas, florestais, mas também em 

meios urbanos e domésticos (Hanke et al., 2010). Normalmente, é utilizado no controlo 

de ervas daninhas, com aplicação direta sobre as culturas, particularmente, nas 

geneticamente modificadas com resistência ao glifosato, como por exemplo, a soja, o 

milho e o algodão (Dill, 2005; Griffin et al., 2010). A importância da sua utilização reside 

no facto das ervas daninhas poderem reduzir entre 20 a 40% da produção agrícola 

mundial se não forem controladas (Kniss, 2017). 
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Entre os anos de 2005 e 2014 o uso do glifosato aumentou mais de 12 vezes 

(Figura 1), tanto em áreas agrícolas como não agrícolas, passando de 67 para 826 

milhões de Kg de glifosato utilizados. No ano de 2014, a nível mundial, o glifosato esteve 

presente em 71,6% das áreas em que foi utilizado algum tipo de herbicida (Benbrook, 

2016). 

 

Figura 1: Utilização mundial total do glifosato, em percentagem por década, entre 1974 e 

2014. Adaptado de Benbrook (2016). 

 

1.1.2 OCORRÊNCIA NO MEIO AMBIENTE 

O glifosato e os seus resíduos têm sido detetados em lugares próximos à sua 

pulverização, quer no solo, ar e água, como também a nível de alimentos (Guyton et al., 

2015). Apesar disso, a sua monitorização não é feita com regularidade. Sendo 

relativamente volátil, a contaminação atmosférica tem sido considerada relevante. No 

que diz respeito à poluição terrestre, sabe-se que, no solo, o glifosato sofre degradação 

por microrganismos (Tsui e Chu, 2003; Duke e Powles, 2008), tendo um período de 

meia-vida de 76-240 dias. No meio aquático apresenta elevada solubilidade 

(12.000 µg/mL) e uma meia-vida de 7-142 dias. As maiores concentrações de glifosato 

encontradas na água variaram entre 1,7 e 5,2 µg/mL, possivelmente, devido a derrames 

acidentais ou pela sua aplicação direta (Annett et al., 2014). Em águas superficiais de 

lagos e rios, foram registados níveis de glifosato de 0,01 a 0,015 µg/mL, em várias 

regiões do mundo (Glozier et al., 2012). Em águas europeias, na bacia de Rouffach, na 

França, região ocupada por vinhedos, foram encontradas concentrações de glifosato 

entre 0,0001 a 0,086 µg/mL (Coupe et al., 2012). 
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1.2 MECANISMO DE AÇÃO EM PLANTAS 

A atividade do glifosato como herbicida é realizada pela inibição competitiva da 

enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato (EPSP) (Holländer e Amrhein, 1980). Esta 

enzima tem um papel fundamental na biossíntese do ácido corismíco, necessário para 

as plantas produzirem aminoácidos essenciais, como a fenilalanina, tirosina e triptofano. 

Por sua vez, estes aminoácidos são responsáveis pela formação de proteínas e 

produção de metabolitos secundários, sendo também precursores de hormonas. Assim, 

a inibição da EPSP tem como consequências uma redução na síntese de proteínas, o 

que provoca a paragem do crescimento e morte celular. Segundo dados do fabricante, 

esta via de biossíntese é encontrada apenas em plantas, fungos e bactérias, mas não 

em insetos, aves, peixes, mamíferos e seres humanos, proporcionando uma toxicidade 

específica e seletiva para espécies de plantas (Tzin e Galili, 2010).  

 

1.3 TOXICICIDADE NO HOMEM E OUTROS ORGANISMOS ANIMAIS 

Atualmente ainda são poucos os estudos epidemiológicos que determinam o impacto 

do uso de herbicidas à base de glifosato no desenvolvimento de doenças nos seres 

humanos. Contudo, vários trabalhos questionam a inocuidade atribuída pelos seus 

fabricantes, quer para as células como para a saúde humana (Vandenberg et al., 2017). 

Na realidade, têm crescido os relatos que indiciam o efeito de herbicidas à base de 

glifosato no desenvolvimento de problemas renais crónicos, problemas endócrinos e em 

determinadas formas de cancro (Myers et al., 2016). Foram registados níveis elevados 

de glifosato na urina de seres humanos, após estarem a aplicar o herbicida por 

pulverização ou por se encontrarem próximos da área pulverizada (1,5 Km), sugerindo 

a existência de absorção pela via inalatória ou dérmica (Mesnage et al., 2012). 

Estudos in vitro demonstraram que o glifosato, em concentrações distintas, pode 

induzir morte celular por apoptose em todos os tipos de células humanas testadas 

(Benachour e Séralini, 2008). Além disso, foi relatado que o Roundup 3 plus®, pode ser 

responsável por danos oxidativos em células epidérmicas humanas (Gehin et al., 2005). 

Outro estudo, também em culturas celulares, permitiu concluir que os efeitos tóxicos do 

glifosato são potenciados pelos compostos presentes nas formulações das 

apresentações comerciais dos herbicidas (Mesnage et al., 2014). A avaliação do efeito 

tóxico do glifosato puro e do produto original (Roundup®), mostrou que ambos induzem 

morte celular, provocando a rutura de membranas celulares e mitocondriais. A maior 

indução de apoptose foi provocada pelo Roundup®, o que demonstra que os adjuvantes 

presentes na sua formulação não são totalmente inertes (Benachour e Séralini, 2008). 
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Efeitos tóxicos do glifosato também foram relatados em células embrionárias, fetais e 

placentárias, provocando danos reprodutivos (Benachour e Séralini, 2008). 

Efetivamente, foi observada uma alteração hormonal e perda de fertilidade em homens 

que estiveram em contacto com glifosato (Walsh et al., 2000). Também foi confirmado 

que o glifosato, mesmo em concentrações baixas, pode promover a proliferação celular 

no cancro de mama (Thongprakaisang et al., 2013). 

Como já foi referido, o glifosato está classificado pela EPA como um substrato "pouco 

tóxico" (categoria IV) para animais. Esta classificação baseia-se principalmente em 

dados de toxicidade avaliados numa pequena variedade de organismos (Bai e 

Ogbourne, 2016). Sabe-se, porém, que os fitofármacos podem afetar a estrutura e a 

função dos sistemas biológicos, tendo impacto em diferentes níveis de organização, 

como molecular, subcelular, celular, tecido, órgão, organismo, população, comunidade 

e ecossistema (Hued et al., 2012). 

Um estudo realizado em ratos alimentados com milho geneticamente modificado, 

exposto ao Roundup® (0,1 ppb), revelou um aumento no número de lesões hepáticas 

nos machos, e maior incidência de tumores mamários nas fêmeas, tendo surgido 

problemas renais em ambos os sexos (Séralini et al., 2014). Resultados semelhantes a 

nível renal foram observados em ratos expostos ao mesmo produto, nos quais foram 

detetadas alterações histológicas de grande relevância, como a presença de células em 

apoptose, grande toxicidade a nível glomerular e necrose em túbulos contornados 

proximais e distais (Wunnapuk et al., 2014). O glifosato também mostrou exercer graves 

níveis de toxicidade e danos no fígado de espécies aquáticas, como a Piaractus 

mesopotamicus, afetando mecanismos de desintoxicação e outros processos de 

reparação dos tecidos, podendo conduzir à morte dos peixes (Shiogiri et al., 2012). Num 

estudo semelhante, em que peixes Neotropicalfish Jenynsia multidentata foram 

expostos a diferentes concentrações de Roundup Max Granular®, durante um período 

de 7 e 28 dias, foram observadas alterações nas brânquias e no fígado dos animais, 

das quais se destacam a hiperplasia e hipertrofia, entre outras alterações epiteliais. 

Concentrações de 60 e 100 µg/mL de Roundup Max Granular®, induziram mortalidade 

de 100 % dos peixes em 96 horas de exposição (Hued et al., 2012). De acordo com 

Guilherme e colaboradores (2012) a exposição ao Roundup® pode também induzir 

genotoxicidade, a qual foi detetada no DNA de células extraídas de brânquias e fígado 

do peixe Aguilla aguilla, tendo essa toxicidade aumentado com a concentração e com o 

período de exposição ao composto.  

Adicionalmente, na avaliação do estado oxidativo, no fígado e branquias de 

peixes-zebra (Danio rerio) adultos expostos à ação do Roundup® Velasques e 
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colaboradores (2016) demonstraram que pequenas quantidades do produto alteram o 

sistema de defesa antioxidante e a expressão génica do peixe. Relativamente à 

reprodução, um estudo também realizado em peixes-zebra adultos demonstrou que o 

glifosato pode provocar diminuição na produção de ovos, embora sem efeito 

significativo, sobre as taxas de fertilização. Também são conhecidos efeitos da 

exposição ao glifosato durante a gametogénese, induzindo eclosão prematura e 

mortalidade embrionária (Uren Webster et al., 2014). Este composto também 

apresentou efeitos a nível cardíaco, em embriões de peixe-zebra. A sua exposição 

desde a fase de gástrula até às 48 horas pós fertilização, a uma concentração de 

50 µg/mL de glifosato, provocou anomalias cardiovasculares na formação da aurícula e 

do ventrículo, os quais mostraram clara diminuição de tamanho (Roy et al., 2016b). 

A exposição ao glifosato levou a um aumento significativo na indução de morte celular 

por apoptose em embriões de peixe-zebra. No mesmo estudo foram confirmados um 

aumento na produção espécies reativas de oxigénio (ROS) e também da incidência de 

malformações como o edema pericárdico, edema no saco vitelino, malformações ao 

longo do corpo (incluindo malformação da cabeça, da cauda e cauda curta) e alterações 

na curvatura espinal (Sulukan et al., 2017). 

 

1.3.1 NEUROTOXICIDADE 

Os herbicidas à base de glifosato também parecem exercer ação neurotóxica. 

Efetivamente, concentrações elevadas de diferentes metabolitos de glifosato 

provocaram inibição da enzima acetilcolinesterase (AChE), in vitro, em eritrócitos 

humanos (Kwiatkowska et al., 2014). Além disso, filhos de agricultores que tiveram 

contacto com produtos à base de glifosato, apresentaram uma correlação positiva com 

a manifestação de anomalias a nível do desenvolvimento neurológico (Mesnage et al., 

2012). 

Correlacionando o efeito do glifosato com a biodisponibilidade do manganês (Mn) no 

corpo humano, Samsel e Seneff (2015) demonstraram estatisticamente, que o aumento 

do uso do pesticida está associado ao aumento de doenças como autismo, Alzheimer, 

Parkinson, ansiedade, doença renal e osteoporose. Os mesmos autores concluíram que 

a exposição ocupacional a pesticidas à base de glifosato pode conduzir a danos 

oxidativos ao nível do sistema nervoso, o que leva ao aumento de riscos na incidência 

de doenças como Parkinson e Alzheimer. 

Também em ratos, foi demonstrado que o Roundup® leva a excitotoxicidade 

glutamatérgica, com aumento do stresse oxidativo e défice de energia em células do 
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hipocampo em desenvolvimento. Estudos in vitro demonstraram também que o glifosato 

induz a morte celular por apoptose e autofagia em células neuronais de rato, fornecendo 

uma ligação entre o glifosato e a doença de Parkinson. Outros estudos, sobre alterações 

no desenvolvimento neuronal, causadas pela exposição ao glifosato, revelaram 

diferenciações no crescimento de neurónios, desenvolvendo axónios mais curtos, sem 

ramificação e corpos dendríticos menos complexos (Coullery et al., 2016). 

A avaliação do efeito do herbicida Roundup Transorb® em peixes da espécie 

Prochilodus lineatus, após 96 horas de exposição, mostrou uma diminuição na atividade 

da enzima acetilcolinesterase, tanto a nível cerebral, como muscular. A análise da 

atividade de enzimas antioxidantes no fígado revelou que, após um período de 6 a 24 

horas de exposição, ocorreu redução na atividade das enzimas superóxido dismutase e 

catalase e inibição na glutationa-S-transferase, com o concomitante aumento da 

peroxidação lipídica. Alterações hematológicas também foram observadas a partir de 

96 horas de exposição dos peixes ao Roundup Transorb® com aumento no hematócrito, 

em consequência do acréscimo tanto no número de glóbulos vermelhos como brancos 

(Modesto e Martinez, 2010a). 

Noutro estudo, realizado por Roy e colaboradores (2016a), em embriões de peixe 

zebra expostos ao Roundup®, em concentração de 50 µg/mL de glifosato, pelo período 

de 24 horas, foi avaliada anatomia neural, com o recurso a técnicas de hibridização in 

situ, com marcadores cefálicos e oculares, incluindo pax2, pax6, otx2, ephA4, hoxd1a, 

krox-20 e imuno-histoquímica com anticorpos contra a proteína zn-8 do nervo ótico. O 

estudo referido demonstrou a existência de alterações morfológicas na arquitetura 

cerebral (prosencéfalo, mesencéfalo) com redução na região dos olhos e regiões 

cefálicas e perda dos ventrículos cerebrais.  

Testes de comportamento, a avaliação de alterações morfológicas e biomecânicas e 

a realização de análises fisiológicas ao longo do desenvolvimento de peixes-zebra 

expostos ao glifosato, mostraram que em doses superiores à 10 µg/mL o herbicida 

promove alteração da locomoção, através de danos provocados nos neurónios motores 

primários e axónios, diminuindo a capacidade de resposta a situações de perigo (Zhang 

et al., 2017).  

 

1.4 MARCADORES PARA AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE  

Dada a complexidade e as funções desempenhadas pelo sistema nervoso, a 

utilização de indicadores na avaliação da ação neurotóxica de diferentes substâncias 

químicas é limitada. Além disso, os efeitos nefastos são detetados tardiamente, 
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geralmente após exposições de longo prazo. Neste sentido, é importante procurar 

parâmetros que permitam a deteção, com maior precocidade possível, da ação 

neurotóxica (Manzo et al., 1996). Neste sentido, a avaliação de respostas bioquímicas 

e histológicas podem fornecer, sinais de alerta e ajudar a perceber os mecanismos 

subjacentes ao aparecimento da morbilidade e mortalidade numa população (Dornelles 

and Oliveira, 2014). 

 

1.4.1 PARÂMETROS DE DESENVOLVIMENTO  

Estudos prévios sugerem que os HBG podem induzir alterações morfológicas ao 

longo do desenvolvimento do peixe-zebra, como por exemplo edema do pericárdio, 

alterações no saco vitelino, além de variadas malformações ao longo do corpo. 

Salientando que estas alterações são incompatíveis com a vida do animal. Assim, a 

avaliação de parâmetros relacionados com as malformações podem permitir a 

compreensão do mecanismo de toxicidade do glifosato no desenvolvimento do peixe-

zebra e revelando-se úteis para avaliação nos estudos toxicológicos (Sulukan et al., 

2017). 

 

1.4.2 AVALIAÇÕES MORFOLÓGICAS 

Das malformações encontradas em peixes expostos ao HBG, uma das mais 

frequentes é a alteração corporal (Sulukan et al., 2017). Mudanças na fisionomia do 

animal podem alterar fatores como o desempenho de natação nas espécies aquáticas. 

Um dos efeitos causados pela exposição a HBG em anfíbios foi a diminuição de 

tamanho durante seu desenvolvimento (Katzenberger et al., 2014). 

 

1.4.3 ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS 

As análises histopatológicas são métodos de grande importância que permitem a 

descoberta de alterações a nível de células e tecidos específicos contribuindo, 

possivelmente, para a precisão do diagnóstico no mecanismo de toxicidade causado 

pelo HBG. Estudos recentes têm demonstrado que a exposição de peixes a HBG pode 

provocar alterações em diferentes tipos de células, como as células do epitélio branquial 

(Rocha et al., 2015). Também foram encontrados efeitos tóxicos a nível de tecido 

hepático, braquial, renal e cerebral de peixes (Deivasigamani, 2015). 
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1.4.4 AVALIAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÉNIO 

Os pesticidas podem causar alguns efeitos secundários, induzindo toxicidade em 

organismos aquáticos por danos oxidativos decorrentes do aumento da produção de 

espécies reativas de oxigénio (ROS). O stresse oxidativo leva a danos em diversas 

células, desregulação de vias metabólicas, peroxidação de proteínas, ácidos nucleicos 

e lípidos (Schrader e Fahimi, 2006). As ROS são produzidas nas células como produtos 

ou subprodutos resultantes pela redução da molécula de oxigénio e podem funcionar na 

sinalização de alterações tóxicas (Kang et al., 2013). Após a indução de ROS o 

organismo responde promovendo a resposta antioxidante através da ativação das 

enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa S-tra nsferase (GST), 

e moléculas não-enzimáticas como vitamina A (ácido retinóico), E (α-tocoferol), C (ácido 

ascórbico) (Romero et al., 2011; dos Santos e Martinez, 2014; Birnie‐Gauvin et al., 

2017). Estas alterações podem ser induzidas pela exposição ao glifosato, observando-

se em primeiro lugar a alteração nestes parâmetros bioquímicos e na peroxidação 

lipídica (LPO) e só posteriormente alterações a nível morfológico (Dornelles e Oliveira, 

2014). 

 

1.4.5 DEFESAS ENZIMÁTICAS 

A superóxido dismutase (SOD) é uma enzima antioxidante com a função de converter 

o anião superóxido (O
2

-
) em peróxido de hidrogénio (H

2
O

2
) (Batinić-Haberle et al., 2010; 

Angulo et al., 2017). A SOD tem diferentes isoformas de acordo com a sua constituição 

e localização nas células (Zhang et al., 2016). O aumento na produção desta enzima 

acontece com intuito de diminuir a produção de ROS, ajudando na prevenção do stresse 

oxidativo (Moreno et al., 2005). 

A catalase (CAT) tem a função de catalisar a degradação de peróxido de hidrogénio 

em água e oxigénio, tentando combater o seu efeito tóxico nas células. A sua atividade, 

em níveis reduzidos, pode estar correlacionada com uma diminuição de NADPH, o qual 

é necessário para manutenção da atividade desta enzima. É encontrada em grande 

parte no citoplasma e em estruturas subcelulares conhecidas por peroxissomas. Se a 

CAT for inibida, as células não conseguem remover peróxido de hidrogénio (Weydert e 

Cullen, 2010). Sendo uma enzima da qual não existem substitutos, auxilia na 

neuroprotecção em momentos de hipoxia por poder ser uma fonte alternativa de 

oxigénio (Singhal et al., 2013). 
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A glutationa S-transferase (GST) é importante na defesa celular contra xenobióticos, 

no processo de desintoxicação, reduz os hidroperóxidos orgânicos e catalisa a 

conjugação da glutationa (GSH), proporcionando proteção contra radicais livres para 

todo o organismo. A atividade desta enzima, em modelos aquáticos, é considerada um 

biomarcador de poluição (Zhao et al., 2010; Liu et al., 2015). 

 

1.4.6 DEFESAS NÃO ENZIMÁTICAS 

A glutationa reduzida (GSH) é o principal antioxidante não-enzimático produzido 

pelas células, auxiliando na proteção contra processos inflamatórios e danos celulares. 

A GSH atua em tecidos expostos a poluentes contribuindo para a sua desintoxicação 

(Mather-Mihaich e Di Giulio, 1986). Na presença de stresse oxidativo ocorre a conversão 

da GSH na sua forma oxidada á glutationa oxidada (GSSG). A concentração intracelular 

de GSH e a razão GSH/GSSG são utilizadas como indicadores representativos de 

stresse oxidativo (Shim et al., 2017). 

 

1.4.7 DANOS OXIDATIVOS 

A peroxidação lipídica (LPO) é um dos parâmetros mais utilizadas como marcador 

de stresse oxidativo. Resulta da oxidação dos lípidos presentes nas células quando as 

defesas antioxidantes são incapazes de neutralizar as ROS. Um dos métodos de 

avaliação da peroxidação lipídica é pela determinação espectrofotométrica das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Hermes-Lima et al., 1995). 

 

1.4.8 NEUROTOXICIDADE 

A enzima acetilcolinesterase (AChE) tem a função de hidrolisar a acetilcolina (ACh) 

sendo, por isso, um componente de essencial importância no mecanismo da atividade 

colinérgica, nas sinapses dos vertebrados. Estando presente nos tecidos nervosos, 

musculares/junções neuromusculares e membrana eritrocitária (Massoulie e Bon, 1982; 

Rotundo, 2017). A sua inibição leva a um aumento das concentrações da ACh nas 

sinapses, com consequências graves, causando efeitos tóxicos como convulsões, 

depressão respiratória, entre outras neuropatologias. Os organofosforados são um 

exemplo de compostos que provocam toxicidade por inibição da AChE (Bertrand et al., 

2001). 
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1.4.9 METABOLISMO ENERGÉTICO  

A enzima Lactato Desidrogenase (LDH) é uma oxirredutase que transforma piruvato 

em lactato na presença de NADH (Nicotinamida adenina dinucleótido reduzido). É usada 

como um marcador de lise celular e também pode ser um marcador fidedigno de lesões 

neurais pois encontra-se em abundância no cérebro (Koh e Choi, 1987; Diop et al., 2016; 

Kristjansson et al., 2016). Tem também um papel fundamental no desenvolvimento 

embrionário devido a sua importância no metabolismo energético (Robles et al., 2004). 

 

1.5 EMBRIÕES DE PEIXE-ZEBRA (DANIO RERIO) COMO MODELO PARA 
ESTUDOS DE TOXICIDADE 

O peixe-zebra, Danio rerio, é um pequeno peixe teleósteo de água doce (3 a 4 cm), 

da família Cyprinidae. Na natureza, este peixe encontra-se no sul do continente Asiático, 

em países como a Índia, o Paquistão e o Butão (Van der Sar et al., 2004). Em 

laboratório, esta espécie tem sido crescentemente utilizada em estudos de 

desenvolvimento, tendo as fases de desenvolvimento embrionário sido divididas em 

sete etapas por Kimmel e colaboradores (1995), conforme descrito a seguir: 

 

a) Fertilização: (0 – 0,75 hpf) 

Recém fertilizado, o ovo está na fase de zigoto até que ocorra a primeira clivagem, 

40 minutos após a fecundação. O zigoto tem cerca de 0,7 mm de diâmetro e, nesta fase 

(Figura 2), ocorrem os primeiros movimentos citoplasmáticos. Formando-se o 

blastodisco no polo animal.  

 

 

Figura 2: Fase de zigoto no embrião (Gomez de la Torre Canny et al., 2009). 
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b) Clivagem: (0,75 – 2,25 hpf) 

No blastodisco as células começam a dividir-se de forma sincronizada, ocorrendo 6 

clivagens com orientações regulares, em intervalos de aproximadamente 15 minutos, 

até ser atingida uma fase de 64 células (Figura 3). 

 

Figura 3: Período de clivagem no desenvolvimento do embrião. A) 4 células (1 hpf); B) 8 células 

(1,25 hpf); C) 16 células (1,5 hpf); D) 32 células (1,75 hpf); E) 64 células (2 hpf) (Gomez 

de la Torre Canny et al., 2009). 

 

c) Blástula (2.25 – 5.25 hpf) 

Período caracterizado pela presença de 128 blastómeros (Figura 4). O ciclo celular 

começa a alongar-se, a movimentação das células já é visível marcando o início da 

transição para blástula intermediária com alguns núcleos facilmente visualizados 

enquanto outras células estão em mitose. Nos embriões, forma-se a camada sincicial 

do vitelo e tem início a epibolia. Observa-se também a expansão da camada sincicial e 

do blastodisco sobre as células do vitelo. 

 

Figura 4: Período de blástula no desenvolvimento do embrião. A) 256 células (2,5 hpf); embrião 

com 3,3 hpf; C) embrião com 4 hpf; D) embrião com 4,3 hpf; E) embrião em 30% 

epibolia (4,6 hpf)  (Gomez de la Torre Canny et al., 2009). 

 

d) Gástrula (5.25 – 10 hpf) 

Durante o período de gastrulação são formadas as camadas germinativas primárias 

(ectoderme, mesoderme, endoderme), as quais darão origem a diferentes tecidos e 
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órgãos. Nesta fase ocorrem os primeiros sinais da formação do sistema nervoso central 

(SNC) e define-se o eixo embrionário. O período de gástrula chega ao final quando a 

epibolia está concluída e começa a formação da cauda (Figura 5). 

 

Figura 5: Período de gástrula no desenvolvimento do embrião. A) 50% epibolia (5,25 hpf); B) 

embrião com 5,6 hpf; C) embrião com 6 hpf; D) 75% epibolia (8 hpf); E) 90% epibolia 

(9 hpf) (Gomez de la Torre Canny et al., 2009) 

 

e) Segmentação (10 – 24 hpf) 

Os órgãos iniciam a sua diferenciação e a cauda começa a ganhar forma ao longo 

do tronco, ocorrendo também o desenvolvimento dos sómitos (Figura 6). Neste período 

o embrião já faz alguns movimentos e o precursor do sistema nervoso central, a placa 

neural, já se encontra bem definido, devido à sua espessura proeminente. 

 

Figura 6: Período de segmentação no desenvolvimento do embrião. A) embrião às 10 hpf; B) 

embrião com 2 sómitos (10,6 hpf); C) 5 sómitos (11,6 hpf); D) 10 sómitos (14 hpf); E) 

15 sómitos (16,5 hpf); F) 20 sómitos (19 hpf) (Gomez de la Torre Canny et al., 2009). 

 

f) Faríngula (24 – 48 hpf) 

O embrião encontra-se praticamente formado (Figura 7). O cérebro está agora 

diferenciado em 5 lobos. No sistema circulatório, o coração começa a bater e o sangue 

a circular. Inicia-se a formação das barbatanas, assim como a diferenciação das células 

de pigmento. Os primeiros ritmos de natação começam a aparecer, os sómitos já estão 

bem desenvolvidos. 
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Figura 7: Período de faríngula no desenvolvimento do embrião. A) embrião às 24 hpf; B) 

embrião às 30 hpf; C) embrião às 36 hpf (Gomez de la Torre Canny et al., 2009). 

 

g) Eclosão (48 – 72 hpf)  

É um processo que ocorre entre as 48 e as 72 hpf. Grande parte dos órgãos estão 

formados, com exceção do intestino e órgãos anexos. (Figura 8) 

 

 

 

Figura 8: Período de eclosão no desenvolvimento do embrião. A) Embrião às 48 hpf; B) embrião 

às 60 hpf; C) embrião às 72 hpf (Gomez de la Torre Canny et al., 2009). 

 

Ao longo das diferentes fases de desenvolvimento os embriões de peixe-zebra são 

transparentes, permitindo o estudo de alterações morfológicas (Hill et al., 2005) e a 
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observação direta dos seus órgãos, que estão plenamente funcionais entre os 3 e 5 dias 

pós-fertilização (dpf) (Gerlach, 2006; Barros et al., 2008). Naturalmente, diferencia-se 

dos mamíferos pela ausência de pulmões, próstata e glândulas mamárias. Contudo, e 

principalmente durante o desenvolvimento, a grande maioria dos seus órgãos e tecidos 

é semelhante aos mamíferos, a nível fisiológico, anatómico e molecular, o que o torna 

um modelo vertebrado muito promissor. O seu genoma está sequenciado por completo, 

partilhando cerca de 60-80% de homologia com humanos (De Esch et al., 2012).  

Na realidade, dadas as inúmeras vantagens, a utilização do peixe-zebra como 

espécie modelo em estudos de toxicidade tem vindo a aumentar. Além das já referidas, 

outras vantagens da sua utilização como modelo biológico estão relacionadas com o 

seu tamanho, facilidade de reprodução em laboratório e morfologia precoce. O tamanho 

reduzido minimiza os custos, podendo utilizar-se quantidades mínimas de compostos 

químicos (fármacos, poluentes), criando também volumes reduzidos de resíduos 

químicos destinados a eliminação. A sua elevada fecundidade é justificada pela postura 

de um número considerável de ovos (até 200 ovos/ fêmea/ desova), atingindo a 

maturidade sexual em cerca de 3 meses (De Esch et al., 2012; Kimmel et al., 1995). 

Por todos os motivos expostos, o peixe-zebra tem sido muito usado em estudos de 

desenvolvimento do sistema nervoso. Na realidade, o tubo neural desenvolve-se num 

período de tempo relativamente curto, dentro de 24 hpf (Linney et al., 2004). 

Adicionalmente, conseguem-se visualizar facilmente e em tempo real neurónios e os 

seus axónios, sendo bastante adequado para estudos de neurotoxicidade. 

Relativamente ao efeito dos HBG no peixe-zebra (Danio rerio), existe pouca literatura a 

nível de neurotoxicidade e stresse oxidativo (Roy et al., 2016b).  
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A exposição a pesticidas pode representar um risco para diversas espécies, 

provocando distúrbios degenerativos. No que diz respeito aos herbicidas à base de 

glifosato (HBG), ainda não estão totalmente esclarecidos os mecanismos de ação 

subjacentes à sua toxicidade. Em particular, no peixe-zebra, o conhecimento sobre o 

efeito da exposição aos HBG ainda é escasso. 

Assim, o presente estudo tem como principal objetivo avaliar o efeito da exposição a 

um HBG durante o período inicial de desenvolvimento, utilizando como modelo o 

peixe-zebra. Para além disso, pretende-se contribuir para clarificar os mecanismos 

envolvidos na sua toxicidade, através da avaliação de parâmetros fisiológicos, 

morfológicos e bioquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 REAGENTES 

O produto químico utilizado neste estudo foi obtido através de uma apresentação 

comercial, Roundup Ultra Max®, uma solução concentrada de 360 g/L ou 28,85% (p/p) 

de glifosato (sob a forma de sal de potássio), contendo eteramina etoxilada 7,5 g/L, 

fabricada pela Monsanto Europe, S.A. Bruxelas, Bélgica. As concentrações teste 

utilizadas nos ensaios foram calculadas com base na quantidade do princípio ativo 

constante na formulação do produto comercial. As soluções foram preparadas e diluídas 

diariamente com água filtrada da torneira da cidade de Vila Real. Todos os outros 

produtos químicos foram obtidos da Sigma (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany).  

 

3.2 MANUTENÇÃO DE PEIXES-ZEBRA ADULTOS 

Os peixes-zebras (Danio rerio) de estirpe wild-type AB, foram mantidos no biotério 

de peixes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real). Os 

procedimentos foram realizados no cumprimento da Diretiva Europeia n.º 2010/63/UE e 

legislação portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei nº 113/2013 em relação ao bem-

estar animal, de forma a garantir a saúde e evitar condições de desconforto. Os peixes-

zebra foram alojados em sistema aberto, com um ciclo de luz 14:10 horas 

(diurno/noturno). Os peixes foram alimentados duas vezes por dia com uma combinação 

de artémia (Artemia spp.) e dieta comercial (Sera Vipan). A qualidade da água foi 

garantida através de filtração mecânica e biológica e a temperatura mantida a 28 ± 1 ºC. 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O trabalho experimental desenvolvido ao longo desta dissertação está representado 

esquematicamente na figura 9. 
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Figura 9: Visão geral do delineamento experimental. 

 

3.4 OBTENÇÃO DOS EMBRIÕES 

Os embriões foram obtidos através da reprodução de peixes adultos, machos e 

fêmeas numa proporção de 2:1, em aquários de 50 Litros durante o período da noite. 

Os aquários utilizados impedem os peixes adultos de terem contato com os ovos após 

a desova, que é induzida pela manhã, pelo início do período da luz (8h00). Os ovos 

recém-fertilizados foram recolhidos, desinfetados com lixivia (0,06%) e lavados várias 

vezes em água do sistema (28 ± 0,5 ºC, contendo 200 mg/L de sal marinho e 100 mg/L 

bicarbonato de sódio e filtrada através de filtros UV). De seguida, e de forma aleatória, 

50 embriões foram distribuídos por goblets de 50 mL e mantidos à temperatura de 28 ± 

1 ºC. 
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3.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MÉDIA LETAL (LC50) 

A realização de testes preliminares permitiu determinar a menor concentração que 

provoca 100% de mortalidade e a maior concentração que não induz mortalidade. Entre 

estas foram, posteriormente, escolhidas cinco concentrações diferentes do HBG que 

serão referidas, a partir de agora, em função da concentração de glifosato presente: 2; 

5; 6,5; 8,5 e 15 µg/mL de glifosato. Para o controlo, os embriões foram dispostos em 

recipientes com volume de água semelhante e sem adição do herbicida. Os testes foram 

realizados em triplicado para aumentar a precisão da determinação, sendo as 

concentrações escolhidas semelhantes a algumas encontradas no meio ambiente 

(Annett et al., 2014). A mortalidade foi registada a cada 24 horas. O valor de LC50 do 

HBG para 72 horas, foi determinado para os embriões de peixe-zebra através do 

software GraphPad Prism (Versão 7.00) com base no método de análise de Probit 

descrito por Vincent (2008). 

 

3.6 EXPOSIÇÃO DOS EMBRIÕES  

Após a determinação do valor de LC50 para o HBG (8,53 µg/mL), foram escolhidas 3 

concentrações subletais para estudar o efeito do composto no desenvolvimento 

embrionário do peixe-zebra. Às 3 hpf, aproximadamente, os embriões foram expostos 

às concentrações de 2, 5 e 8,5 µg/mL de glifosato (obtidas por diluição do Roundup 

Ultra Max®). Os embriões do grupo controlo foram expostos a água sem HBG 

adicionado. Os ensaios foram realizados em triplicado (150 embriões por tratamento), 

com a renovação diária das soluções de cada tratamento. O pH das soluções a que os 

embriões foram expostos, assim como a temperatura (28 ± 1 ºC) e o fotoperíodo (14h 

luz: 10h obscuridade) foram mantidos constantes ao longo do período de exposição. 

 

3.7 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DESENVOLVIMENTO  

A taxa de mortalidade embrionária foi analisada às 5, 8, 24, 48 e 72 hpf, sendo 

registados como mortos os embriões que apresentavam alguma alteração tecidual de 

aparência branca, ausência de mobilidade ou de batimento cardíaco das larvas. Todos 

os embriões/larvas mortos, foram removidos de seus respetivos recipientes. 

A taxa de eclosão foi analisada nos períodos de 48 e 72 hpf, sendo consideradas 

eclodidas as larvas que já tivessem emergido dos ovos. 
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A frequência cardíaca foi analisada às 48 e 72 hpf. Os embriões/larvas foram 

transportados para sala de microscopia, colocados em lâminas com depressão e 

imobilizadas em metilcelulose a 4% para auxiliar no seu posicionamento, de forma que 

fosse claramente possível visualizar seu batimento cardíaco com recurso ao 

microscópio Nikon SMZ 800 (Muntean et al., 2010). Foram recolhidos 15 

embriões/larvas e registados 3 vídeos de cada embrião com cerca de 30 segundos, 

utilizando os programas Debut Video Capture Software 4.00 e ProgRes CapturePro 

v2.8.8 (Jenoptik AG, Jena, Germany). Posteriormente, foi registada a frequência 

cardíaca durante 15 segundos para cada embrião, fazendo a conversão para batimentos 

por minuto. 

 

3.8 ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS  

Após o período de 72 hpf, as larvas (n= 30) foram recolhidas e transportadas para 

sala de microscopia, onde foram colocadas em lâminas com depressão e mobilizadas 

em metilcelulose a 4%, para auxiliar no seu posicionamento e realizar a captura de 

imagens, utilizando um microscópio invertido (IX 51, Olympus, Antwerp, Belgium), com 

uma lente objetiva 4X Olympus UIS-2 (Olympus Co. Ltd., Toquio, Japão). Os dados 

foram adquiridos usando o software Cell A (Olympus, Antwerp, Belgium). As imagens 

foram processadas com Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems, San Jose, USA). 

Estas imagens foram utilizadas para realização das medições morfométricas e 

malformações. 

Para avaliar de forma menos subjetiva alguns parâmetros de desenvolvimento, foram 

efetuadas análises morfométricas das larvas dos diferentes tratamentos. As medições 

foram realizadas utilizando o programa Digimizer Imagen (MedCalc Software, Ostend, 

Bélgica) conforme figura 10. Os parâmetros avaliados foram: 

1) Comprimento total; 

2) Comprimento das vesículas cefálicas: (telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, 

rombencéfalo); 

3) Diâmetro do olho; 
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Figura 10: Imagem microscópica ilustrativa da larva de peixe-zebra (Danio rerio). Medições 

externas 1): Comprimento total (azul). 2): Vesículas cefálicas (vermelho). 3): 

Diâmetro do olho (amarelo). Barra de escala 500 µm. 

 

As malformações foram avaliadas em larvas com 72 hpf (n= 30), após o período de 

exposição ao HBG. As larvas foram analisadas por inspeção visual e prestando especial 

atenção às estruturas da espinha, das barbatanas, craniais/faciais, anomalias do tórax 

e abdómen. As malformações foram marcadas como presentes ou ausentes. 

 

3.9 TÉCNICA HISTOLÓGICA 

A avaliação histológica, foi realizada em larvas com 72 hpf (n= 10), no grupo controlo 

e após exposição a concentrações de HBG equivalentes a 2 e 5 µg/mL de glifosato. 

Estas concentrações foram escolhidas na tentativa de igualar as maiores concentrações 

de glifosato encontradas no meio ambiente e também devido ao facto de as 

concentrações superiores, anteriormente testadas, já apresentarem elevado valor de 

mortalidade.  

Para a avaliação histológica a fixação é o primeiro passo e o mais crítico. Este passo 

tem como objetivo preservar os tecidos e órgãos, evitando a ocorrência de putrefação e 

autólise, tentando manter as suas características morfológicas e químicas (Al-Maaini e 

Bryant, 2006; Carriel et al., 2014). Após a colheita, as larvas (72 hpf) foram submersas 

em formol a 10 % durante 24 horas. Após a fixação as amostras foram lavadas em água, 

durante cerca de 15-30 minutos. De seguida as larvas foram desidratadas em banhos 

de álcool com concentrações crescentes e clareadas em xilol (1 hora em cada banho). 

A impregnação foi realizada com parafina líquida a temperatura de 60 ± 1 ºC, pelo 

período mínimo de 12 horas. O material foi, posteriormente, retirado dos globet e 

incluído, obtendo-se um bloco de parafina sólida. 



Material e Métodos 

 

28 
 

Após a realização dos blocos, foram feitos cortes com 3 µm de espessura ao longo 

do plano sagital da larva, utilizando um micrótomo rotativo manual (Leica RM2135). 

Estes cortes foram distendidos em banho aquecido a 54 ± 1 ºC, facilitando assim a sua 

colagem nas lâminas, as quais foram colocadas na estufa a uma temperatura de 40 ± 

1ºC, durante o período de 24 horas. 

Para realizar a coloração as lâminas foram desparafinadas em xilol e hidratadas em 

banhos álcool etílico com concentrações decrescentes: 100%, 95%, 90%, 80%, 70%. 

Lavando no final em água corrente. 

Para a coloração foi utilizada a hematoxilina (corante básico), por um período de 15 

minutos, e a eosina (corante ácido) durante 5 minutos. Previamente à montagem dos 

cortes, as lâminas foram passadas por concentrações crescentes de álcool etílico (70%, 

80% 90%, 95% e 100%). Após esta desidratação o material foi clareado em xilol, tendo-

se procedido à montagem com Entellan®. 

Utilizando um microscópio invertido (IX 51, Olympus, Antwerp, Belgium), as 

preparações foram observadas com objetiva 10X Olympus UIS-2 (Olympus Co. Ltd., 

Toquio, Japão). Obtiveram-se imagens utilizando o software Cell A (Olympus, Antwerp, 

Belgium). As imagens foram tratadas com Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems, San 

Jose, USA). 

Para avaliar o grau de alterações histológicas foram realizadas análises histológicas 

convencionais, aplicando uma escala gradativa de 3 graus: 

Grau 1 = Sem alterações patológicas  

Grau 2 = Alterações pontuais ligeiras a moderadas 

Grau 3 = Alterações patológicas severas e amplamente distribuídas. 

 

3.10 BIOQUÍMICA 

Para as análises bioquímicas, após o período de 72 hpf foram recolhidas 50 larvas 

dos grupos controlo e expostos a 2 e 5 µg/mL de glifosato, em triplicado. Estas foram 

homogeneizadas em 400 µL de tampão frio (0,32 mM de sacarose, 20 mM de HEPES, 

1 mM de MgCl2, e 0,5 mM de Sulfonilfluoreto de fenilmetilo (PMSF), pH 7,4) usando um 

homogeneizador manual (VWR – Pellet Mixer). O homogeneizado foi centrifugado por 

20 minutos a 15.000 xg (12,517 RPM) a 4ºC sendo posteriormente recolhido o 

sobrenadante e guardado em temperatura de -80ºC para análise futura. 
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3.10.1 DETERMINAÇÃO DA PROTEÍNA PELO MÉTODO DE BRADFORD 

Em primeiro lugar, a partir de uma solução padrão de 4 mg/mL de albumina sérica 

bovina (BSA), preparam-se seis diluições com o tampão da amostra nas seguintes 

concentrações: 1mg/mL, 0,5mg/mL, 0,25mg/mL, 0,125mg/mL, 0,0625mg/mL. Na 

microplaca, 200 µL do reagente Bradford foram misturados com 5 µL de cada uma das 

diluições da solução de BSA ou amostra. Após 5 minutos de incubação, a quantificação 

foi determinada em duplicado em espectrofotómetro PowerWave Xs2 da (BioteK®) à 

absorbância de 595 nm a uma temperatura de 25ºC e utilizando água para o branco 

(Bradford, 1976). A quantidade de proteína nas amostras foi calculada utilizando a reta 

padrão obtida e expressa em mg/mL.  

 

3.10.2 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÉNIO 

A determinação quantitativa das ROS presentes nas amostras foi realizada utilizando 

a sonda Diclorofluoresceína-diacetato (DCFH-DA) seguindo o método descrito por Deng 

e colaboradores (2009). Na microplaca, foram adicionados 10 µL de amostra, mais 188 

µL de tampão PBS (pH 7,4), mais 12 µL de solução mãe de 10 mg/mL de DCFH-DA 

(dissolvida em dimetilsulfóxido; DMSO). A microplaca com as amostras manteve-se em 

incubação a 37˚C durante 30 minutos, sendo realizada a avaliação a um comprimento 

de onda com a excitação de 488 nm e um comprimento de onda de emissão de 522 nm, 

no aparelho de espectrofotometria de fluorescência (Cary Eclipse®). A concentração de 

ROS foi expressa em nmol DCF mg-1 de proteína com base numa reta padrão de DCF 

(0- 62,5 µM).  

 

3.10.3 SUPERÓXIDO DISMUTASE  

A atividade da superóxido dismutase foi medida como descrito por Durak e 

colaboradores (1993), com algumas modificações, através da inibição da redução 

fotoquímica do azul de nitro-tetrazolio (NBT). Na microplaca, foi colocado 130 µL de 

tampão KH
2
PO

4
 50 mM, EDTA 1 mM, pH 7,4 e adicionado 20 µL de NBT 5 mM, 20 µL 

de Hipoxantina 5 mM e mais 10 µL de amostra. A reação iniciou-se pela adição de 20 

µL de Xantina Oxidase 40x diluída no tampão. A leitura foi realizada a 560 nm a uma 

temperatura de 30ºC num leitor de microplacas PowerWave Xs2 da (BioteK®) durante 

5 minutos. Posteriormente foi feita a quantificação com base numa reta padrão de SOD 

(0 - 7,5 U/mL). Os resultados foram expressos como U mg-1 de proteína. 
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3.10.4 CATALASE  

A atividade da CAT foi medida de acordo com uma versão ligeiramente modificada 

do método previamente descrito por Aebi e colaboradores (1976). Na microplaca foi 

adicionado 170 µL de tampão Na
2
PO4 50 mM, EDTA 0.1 mM, pH 7,4 e 10 µL de 

amostra. Em seguida, através da adição de 20 µL de H
2
O

2
 30 mM iniciou-se a reação, 

uma vez que o H
2
O

2 
é degradado pela CAT, podendo assim avaliar sua atividade pela 

diminuição da absorção ao longo do tempo. A leitura foi realizada a 240 nm, a uma 

temperatura de 30ºC, no aparelho de espectrofotometria, PowerWave Xs2 da (BioteK®) 

durante 5 minutos. A atividade foi normalizada com base na concentração de proteína 

e na reta padrão de CAT (0 – 2 U/mL). Os valores foram expressos como U mg-1 de 

proteína. 

 

3.10.5 GLUTATIONA S-TRANSFERASE  

A atividade da GST foi medida como descrito por Vessey e Boyer (1984), com 

algumas alterações, através da conjugação do 2,4 dinitroclorobenzeno (CDNB), com a 

glutationa reduzida.  Na microplaca, foram colocados 150 µL de tampão KH
2
PO

4
 100 

mM, EDTA 1 mM, pH 7,4, e adicionados 10 µL de glutationa reduzida (GSH) 20 mM, e 

20 µL de CDNB 0,25 mM. A reação iniciou-se pela adição de 20 µL da amostra. A leitura 

foi realizada a 340 nm a uma temperatura de 30ºC no aparelho de espectrofotometria 

PowerWave Xs2 da (BioteK®) durante 5 minutos. A atividade enzimática foi expressa 

em U mg-1 de proteína. 

 

3.10.6 NÍVEIS DE GLUTATIONA E RAZÃO GSH/GSSG 

A quantificação da GSH foi realizada através do método ligeiramente modificado de 

Gartaganis e colaboradores (2007), com base na reação de OPA (Ortoftaldeído) com 

GSH. Na microplaca, foram adicionados 10 µL de amostra, 40 µL de TCA 25%, 170 µL 

tampão Tris HCL 0,26 M pH 7,8 mais 115 µL NaOH 0,56 N e 15 µL OPA 1 mg/mL 

(preparado em metanol absoluto). Foi feita a incubação no escuro durante 15 minutos, 

sendo realizada a leitura a um comprimento de onda com a excitação de 320 nm e um 

comprimento de onda de emissão de 420 nm, no aparelho de espectrofotometria de 

fluorescência (Cary Eclipse®). A fluorescência foi convertida em concentração de GSH 

(nmol mg-1 de proteína) através de uma curva padrão de GSH puro (0 - 500 µM). 
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Para determinação da GSSG foram seguidos os passos do método descrito por 

Gartaganis e colaboradores (2007), com ligeira modificação. Na microplaca, foram 

adicionados, 10 µL de amostra, 40 µL TCA 25%, 20 µL de NEM 40 mM, levando a 

incubação durante 30 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente foram 

adicionados 150 µL de tampão fosfato 0,23 mM pH 12, 105 µL NaOH 0,71 N, 25 µL de 

OPA 1 mg/mL (MeOH). Foi feita a incubação no escuro durante 15 minutos e a 

determinação realizou-se a um comprimento de onda de excitação de 350 nm e um 

comprimento de onda de emissão de 420 nm, no aparelho de espectrofotometria de 

fluorescência (Cary Eclipse®). A fluorescência foi convertida em concentração de GSSG 

(nmol mg-1 de proteína) através de uma curva padrão de GSSG puro (0 - 1.000 µM). Por 

último, foi determinada a razão GSH/GSSG. 

 

3.10.7 PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

A análise de peroxidação lipídica, foi quantificada seguindo o método de Gartaganis 

e colaboradores (2007), com ligeiras modificações. Este método utiliza o ácido 

tiobarbitúrico (TBA) para medir a decomposição da peroxidação lipídica e os seus 

derivados malondialdeído (MDA), que formam produtos fluorescentes após reagir com 

o TBA. Na microplaca, adicionou-se 20 µL de amostra, a 130 µL de tampão de 

homogeneização, 150 µL de reagente ácido tiobarbitúrico (TBA) (0.5% TBA, 20% TCA 

e 0,33N HCL) e 2 µL hidroxitolueno butilado (BHT) 2% (EtOH) e efetuou-se uma 

incubação durante 15 minutos a 100 ºC, em banho-maria. Depois de arrefecido em gelo, 

a solução foi transferida para eppendorfs e foram adicionados 300 µL de butanol. De 

seguida foi feita uma centrifugação a 13.000 xg durante 3 minutos e o sobrenadante 

retirado, transferido novamente para microplaca e realizando a determinação a um 

comprimento de onda de excitação de 535 nm e um comprimento de onda de emissão 

de 550 nm, no aparelho de espectrofotometria de fluorescência (Cary Eclipse®). As 

unidades de fluorescência foram calculadas de acordo com a reta padrão de MDA (0 – 

62,5 µM). A peroxidação lipídica foi expressa em nmol MDA mg-1 de proteína. 

 

3.10.8 ACETILCOLINESTERASE 

A atividade da enzima acetilcolinesterase foi medida, seguindo os procedimentos 

realizados por Rodríguez-Fuentes e colaboradores (2015), com algumas modificações. 

Na microplaca, foi colocado 10 µL de amostra, em 180 µL tampão Tris 0,05 M pH 7,4 

com DTNB (Ácido 5,5-ditiobis[2-nitrobenzóico]). A reação iniciou-se pela adição de 10 
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µL de Iodeto de acetilcolina 20 mM. A leitura foi realizada durante 5 minutos num 

comprimento de onda de 405 nm, a uma temperatura de 30ºC, no aparelho de 

espectrofotometria, PowerWave Xs2 da (BioteK®) sendo os valores expressos em nmol 

TNB por min-1 mg-1 de proteína.  

 

3.10.9 LACTATO DESIDROGENASE  

A atividade da enzima lactato desidrogenase foi determinada de acordo com o 

descrito por Domingues e colaboradores (2010), com algumas alterações. Na 

microplaca, 10 µL de amostra, foi adicionado 200 µL de NADH 0.24 mM e 40 µl de 

piruvato de sódio 10 mM. A leitura foi realizada durante 5 minutos a 340 nm a uma 

temperatura de 30ºC, num aparelho de espectrofotometria, PowerWave Xs2 da 

(BioteK®) e a atividade de LDH expressa em nmol NADH por min-1 mg-1 de proteína. 

 

3.11 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

Para análise estatística de todos os ensaios realizados, foi utilizado o software 

GraphPad Prism® (versão 7.00, GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Após testar 

os critérios de normalidade (Teste de Shapiro-Wilk) e de homogeneidade de variâncias 

(Teste de Bartlett's), as comparações entre os diferentes grupos experimentais foram 

realizadas através de ANOVA de uma via, seguida do teste de comparação de médias 

(Teste de Tukey`s). Cada valor experimental foi comparado ao seu controlo 

correspondente. A significância estatística foi aceite quando a probabilidade do 

resultado assumindo a hipótese nula (p) foi inferior a 0,05. 

No GraphPad Prism também foi calculado o valor de LC50 com limites de confiança 

de 95%.
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Neste trabalho, embriões de peixe-zebra foram expostos, ao longo do seu 

desenvolvimento (72 hpf), a um herbicida à base de glifosato (Roundup Ultra Max®). 

Durante o período de exposição foram avaliados possíveis efeitos tóxicos deste 

composto, nomeadamente ao nível da taxa de mortalidade e de eclosão e da frequência 

cardíaca. No final do período de exposição ao composto foram analisados parâmetros 

de desenvolvimento como o comprimento total, diâmetro do olho e dimensão das 

vesículas cefálicas e malformações físicas. Por fim, foram estudadas, alterações 

histológicas e parâmetros bioquímicos. 

 

4.1 CONCENTRAÇÃO MÉDIA LETAL (LC50) 

Com base nos ensaios de letalidade, foi determinada concentração média letal, LC50, 

para 72 h, do HBG (figura 11). O valor de LC50 desta formulação, para os embriões de 

peixe-zebra foi o correspondente a 8,53 µg/mL de glifosato. 

 

 

Figura 11: Curva da concentração letal média observada em embriões de peixe-zebra (Danio 

rerio) após exposição ao HBG, durante um período de 72h. Valores apresentados 

correspondem à média ± desvio padrão. 

 

4.2 TAXA DE MORTALIDADE CUMULATIVA 

Para cada grupo experimental foram registados o numero de embriões mortos, ao 

longo do desenvolvimento embrionário: 5, 8, 24, 48 e 72 hpf. Na figura 12, encontra-se 
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representada a taxa de mortalidade cumulativa dos embriões nos grupos controlo e 

expostos ao HBG. 

 

 

Figura 12: Taxa de mortalidade cumulativa em embriões de peixe-zebra (Danio rerio) expostos 

a 0, 2, 5, 8,5 e 15 µg/mL de glifosato (HBG) às 5, 8, 24, 48 e 72 hpf. Valores 

apresentados como média ± desvio padrão. Os asteriscos representam às diferenças 

significativas em relação ao controlo p<0,01 (**), p<0,0001 (****). 

 

A partir das 48 hpf a dose de 15 µg/mL de glifosato, induziu 100% de mortalidade 

nos embriões. Relativamente aos restantes tratamentos, apenas a concentração de 8,5 

µg/mL de glifosato provocou um aumento muito significativo da mortalidade, 

comparativamente ao grupo controlo e somente a partir das 24 hpf (p<0,0001). As 

concentrações inferiores, 2 e 5 µg/mL, não induziram mortalidade significativa sugerindo 

que, nestas concentrações, o HBG não interfere com a sobrevivência natural da espécie 

dentro do período estudado.  

 

4.3 TAXA DE ECLOSÃO 

A partir do momento em que a larva se liberta do córion, ocorre a eclosão. Esta fase 

tem início por volta das 48 hpf e estende-se até às 72 hpf. Durante este período de 

tempo foi quantificado o número de embriões eclodidos e determinada a taxa de 

eclosão, como apresentado na figura 13. 

 



Resultados 

37 
 

 

Figura 13: Taxa de eclosão em embriões de peixe-zebra (Danio rerio) expostos a 0, 2, 5, 8,5 

µg/mL de glifosato (HBG) às 48 e 72 hpf. Os valores são apresentados como média 

± desvio padrão. Os asteriscos representam diferenças significativas em relação ao 

controlo p<0,0001 (****). 

 

A taxa de eclosão aumentou significativamente entre as 48 e 72 hpf, como esperado. 

No inicio do período de eclosão (48 hpf) não foram observadas diferenças significativas 

entre as taxas de eclosão dos animais expostos às diferentes concentrações de HBG, 

sendo que neste período nenhum embrião eclodiu na concentração 8,5 µg/mL. Na fase 

final do período de eclosão (72 hpf), a concentração de 8,5 µg/mL de glifosato provocou 

uma diminuição significativa na taxa de eclosão em relação ao controlo (p<0,0001). As 

restantes concentrações não apresentaram diferenças na taxa de eclosão. 

 

4.4 FREQUÊNCIA CARDÍACA  

Nos períodos de 48 hpf e 72 hpf foi avaliada a frequência cardíaca (número de 

batimentos cardíacos por minuto) (Figura 14). 
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Figura 14: Frequência cardíaca (número médio de batimentos cardíacos por minuto), às 48 hpf 

e 72 hpf, em embriões de peixe-zebra (Danio rerio) expostos a 0, 2, 5, 8,5 µg/mL de 

glifosato (HBG). Os valores são apresentados como média ± desvio padrão. Os 

asteriscos representam diferenças significativas em relação ao controlo, p<0,01 (**), 

p<0,0001 (****). 

 

A frequência cardíaca média dos embriões no grupo controlo foi de 156 batimentos 

por minuto às 48 hpf e 175 batimentos por minuto às 72 hpf. Nos embriões expostos à 

concentração de 2 µg/mL a frequência cardíaca média foi de 148 batimentos por minuto 

às 48 hpf e 167 batimentos por minuto às 72 hpf, não diferindo, portanto, do grupo 

controlo. Nos embriões expostos à concentração de 5 µg/mL a frequência cardíaca 

média foi de 134 batimentos por minuto às 48 hpf e 154 batimentos por minuto às 72 

hpf. Nos embriões expostos à concentração de 8,5 µg/mL a frequência cardíaca média 

foi de 102 batimentos por minuto às 48 hpf e 114 batimentos por minuto às 72 hpf. 

 

4.5 ANÁLISE MORFOMÉTRICA 

A partir das 72 hpf, foram realizadas análises morfométricas nas larvas de peixe-

zebra, tendo sido feitas medições a nível de comprimento total, vesículas cefálicas e 

diâmetro do olho. Os resultados das medições estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1: Comprimento total, vesículas cefálicas e diâmetro do olho de larvas Danio rerio, 

controlo e expostas a 0, 2, 5 e 8,5 µg/mL de glifosato (HBG). 

 

Os valores são apresentados como média ± desvio padrão. Os asteriscos representam 
diferenças significativas em relação ao controlo p<0,05(*), p<0,01 (**). 

 

A análise estatística revelou que a concentração de 8,5 µg/mL provocou uma 

diminuição significativa nos três parâmetros morfométricos avaliados, em comparação 

com o grupo controlo. As concentrações de 2 µg/mL e 5 µg/mL, não apresentaram 

diferenças significativas em nenhum dos parâmetros morfométricos analisados. 

 

4.6 MALFORMAÇÕES EMBRIONÁRIAS 

Imagens exemplificativas de malformações são apresentadas na figura 15. O 

resultado das quantificações de alterações morfológicas de larvas de peixe-zebra, com 

72 hpf, estão ilustrados na figura 16. 
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Figura 15: Imagens ilustrativas de malformações em larvas de peixe-zebra (Danio rerio), após 

exposição a 0, 2, 5 e 8,5 µg/mL de glifosato (HBG). As anomalias tiveram maior 

ocorrência na maior dose do HBG. As principais anomalias observadas foram: 

Edema do saco vitelino (ESV), malformação da cauda (MC). Barra de escala 500 

µm.  

 

 

 

 

Figura 16: Percentagem de malformações em larvas de peixe-zebra (Danio rerio), expostas 

a 0, 2, 5 e 8,5 µg/mL de glifosato (HBG) às 72 hpf. Os valores são apresentados 

como média ± desvio padrão. Os asteriscos representam diferenças significativas 

em relação ao controlo p<0,0001 (****). 

 

Os resultados gerais das análises morfológicas das larvas, às 72 hpf, mostram que 

apenas a maior concentração (8,5 µg/mL) provocou um número significativo de 
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malformações (p<0,0001), sendo a principal anomalia observada a malformação da 

cauda. Relativamente às concentrações de 2, 5 µg/mL, não induziram um aumento 

significativo de malformações. 

 

4.7 ANÁLISE HISTOLÓGICA  

A análise histológica das larvas de peixe-zebra, com 72 hpf, não revelou a presença 

de alterações histopatológicas relevantes, em nenhum dos grupos expostos a HBG nas 

concentrações de 0, 2 e 5 µg/mL de glifosato, tal como exemplificado na figura 17. 

 

 

Figura 17: Imagens ilustrativas de cortes histológicos de larvas de peixe-zebra (Danio rerio), 

expostos a 0, 2 e 5 µg/mL de glifosato(HBG). Telencéfalo (Tel, diencéfalo (Di), 

mesencéfalo (Mes), rombencéfalo (Romb), Olho (Ol) e saco vitelino (SV). Barra de 

escala 200µm. 

 

4.8 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS  

Os resultados dos parâmetros bioquímicos em larvas de peixe-zebra expostas a 

HBG, nas concentrações de 0, 2, 5 µg/mL de glifosato, estão exemplificados a seguir: 
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4.8.1 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÉNIO 

Após o período de 72 hpf, foi avaliada a produção de ROS em embriões de peixe-

zebra expostos ao HBG, cujos resultados estão ilustrados na figura 18. 

 

Figura 18: Quantificação das ROS em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 

2 e 5 µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio 

padrão de 3 ensaios independentes. 

 

Após 72 hpf de exposição, o HBG, em qualquer das concentrações testadas, não 

parece ter provocado alterações significativas na quantidade de ROS produzida pelas 

larvas de peixe-zebra. 

 

4.8.2 SUPERÓXIDO DISMUTASE 

A avaliação da atividade da enzima SOD em embriões de peixe-zebra, expostos ao 

composto estudado estão apresentados na figura 19. 

A exposição de embriões de peixes-zebra, durante 72 hpf, ao HBG provocou uma 

diminuição significativa na atividade da enzima SOD. Porém, esta diminuição só foi 

evidente nos animais expostos à concentração equivalente a 5 µg/mL de glifosato, p= 

0.0185. 
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Figura 19: Atividade da enzima SOD em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 

0, 2 e 5 µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio 

padrão de 3 ensaios independentes. O asterisco representa à diferença 

significativa em relação ao controlo p<0,05(*). 

 

4.8.3 CATALASE 

Na figura 20, estão apresentados os resultados da atividade da enzima CAT, em 

embriões de peixe-zebra, expostos ao HBG e no grupo controlo. 

 

Figura 20: Atividade da enzima CAT em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 

0, 2 e 5 µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio 

padrão de 3 ensaios independentes 



Resultados 

 

44 
 

Apesar de uma evidente tendência para diminuir com a concentração, a exposição 

ao HBG não provocou diferenças significativas na atividade da enzima CAT, em 

embriões de peixe-zebra expostos ao composto. 

 

4.8.4 GLUTATIONA S-TRANSFERASE 

Relativamente à atividade da enzima GST, os resultados da exposição dos embriões 

de peixe-zebra ao HBG, após 72 hpf, estão expressos na figura 21. 

 

Figura 21: Atividade da enzima GST em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 

0, 2 e 5 µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio 

padrão de 3 ensaios independentes 

 

A atividade da enzima GST, observada em embriões de peixe-zebra expostos a 

ambas as concentrações (2 e 5 µg/mL de glifosato) de HBG, não apresentou alterações 

significativas, em comparação com o grupo controlo. Contudo, a tendência para diminuir 

com a concentração mantém-se, de forma análoga ao observado na atividade da CAT. 

 

4.8.5 GLUTATIONA REDUZIDA 

Na figura 22, estão demonstrados os resultados da avaliação dos níveis da GSH em 

embriões de peixe-zebra, controlo e expostos ao HBG, após 72 hpf. 
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Figura 22: Níveis da GSH em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 2 e 5 

µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio padrão de 

3 ensaios independentes 

 

No período de 72 hpf os níveis da GSH não apresentaram alterações significativas 

nos animais expostos ao HBG, tanto na concentração de 2 como na de 5 µg/mL de 

glifosato, em comparação ao grupo controlo. 

 

4.8.6 GLUTATIONA OXIDADA 

A avaliação nos níveis da GSSG em embriões de peixe-zebra, controlo e expostos 

ao HBG, após 72 hpf, está representada na figura 23. Os resultados demostram que, 

nas concentrações 2 e 5 µg/mL de glifosato, a exposição ao HBG não induz diferenças 

significativas nos níveis de GSSG em relação ao controlo. Apesar disso, a maior 

concentração (5 µg/mL) parece induzir uma diminuição, à semelhança do observado 

para a GSH. 
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Figura 23: Níveis da GSSG em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 2 e 

5 µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio padrão 

de 3 ensaios independentes. 

 

4.8.7 RAZÃO GSH/GSSG 

A relação GSH/GSSG em embriões de peixe-zebra do grupo controlo e expostos ao 

HBG, após 72 hpf, está apresentada na figura 24.  
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Figura 24: Razão GSH/GSSG em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 2 e 5 

µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio padrão de 

3 ensaios independentes 

Não foram observadas diferenças significativas na razão GSH/GSSG após 72 horas 

de exposição ao HBG, nas concentrações de 2 e 5 µg/mL de glifosato, quando 

comparado ao grupo controlo. 
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4.8.8 PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA  

A avaliação de peroxidação lipídica em embriões de peixe-zebra, expostos ao HBG, 

está representada na figura 25. Os resultados demonstram que a exposição ao HBG, 

tanto na concentração de 2 como de 5 µg/mL de glifosato, não provocou alterações 

significativas nos níveis de LPO, às 72 hpf. 

 

Figura 25: Avaliação da LPO em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 2 e 5 

µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio padrão de 

3 ensaios independentes 

 

4.8.9 ACETILCOLINESTERASE 

No período de 72 hpf, foi avaliada a atividade da AChE em embriões de peixe-zebra 

expostos ao HBG (Figura 26). Os resultados sugerem que nenhuma das concentrações 

de composto testadas (2 e 5 µg/mL de glifosato) provoca alterações significativas na 

atividade desta enzima. 
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Figura 26: Atividade da AChE, em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 2 e 

5 µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio padrão 

de 3 ensaios independentes. 

 

4.8.10 LACTATO DESIDROGENASE 

Na figura 27, estão demonstrados os resultados da avaliação da atividade da enzima 

LDH em embriões de peixe-zebra, após 72 horas de exposição ao HBG. 

 

 

Figura 27: Atividade da LDH em embriões de peixe-zebra (Danio rerio), expostos a 0, 2 e 5 

µg/mL de glifosato (HBG). Valores apresentados como média ± desvio padrão 

de 3 ensaios independentes. 
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A exposição ao HBG, nas concentrações 2 e 5 µg/mL de glifosato, não provocou 

diferenças significativas na atividade da enzima LDH, em embriões de peixe-zebra com 

72 hpf. 
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Estudos recentes referem a exposição a fitofármacos como possível causa da 

indução de cancro, distúrbios endócrinos e alterações a nível neurológico (Parrón et al., 

2011). Contudo, a aplicação destes compostos, em particular de HBG, tem vindo a 

aumentar, a nível mundial. Embora testes iniciais, realizados pelas indústrias, 

sugerissem baixo risco para espécies não alvo, as evidências de toxicidade são 

crescentes, em várias espécies (Tarazona et al., 2017). Mesmo estudos 

epidemiológicos, em humanos, sugerem que é necessária mais investigação sobre a 

toxicidade do glifosato (Myers et al., 2016; Portier e Clausing, 2017). A contaminação 

aquática por HBG pode ocorrer após pulverização de ambientes agrícolas, sendo 

recorrentemente encontrado em águas superficiais, por volta de 60 dias após a 

aplicação da formulação, indicando que estes compostos podem ser persistentes no 

meio ambiente, e assim atingir organismos não-alvo (Mercurio et al., 2014). 

No nosso estudo foram investigadas possíveis alterações ocasionadas pela 

exposição de um modelo animal aquático a um HBG, in vivo, com o objetivo de confirmar 

a sua toxicidade e esclarecer potenciais mecanismos da ação tóxica deste pesticida em 

embriões de peixe-zebra (Danio rerio). Esta tem sido uma das espécies de eleição em 

estudos de toxicidade, pelo facto dos seus embriões serem transparentes, permitindo a 

visualização de diversos parâmetros durante o desenvolvimento embrionário. Neste 

trabalho foi utilizada a formulação comercial Roundup Ultra Max®, em vez de se usar o 

principio ativo isoladamente, o glifosato. Na realidade, estudos prévios demonstraram 

que a sua formulação comercial pode apresentar maior toxicidade (Mesnage et al., 

2015). A nível mundial o glifosato dificilmente é encontrado sem a presença de 

adjuvantes. Existem relatos sobre a presença de polioxietilenoamina (POEA) que ajuda 

a estabilizar o agrotóxico, e pode potencializar o efeito tóxico do herbicida (Mesnage et 

al., 2013). No presente estudo, os resultados sugerem que nas menores concentrações 

o herbicida Roudup Ultra Max® não apresenta sinais evidentes de toxidade. 

Quando comparados com o grupo controlo, apenas as concentrações mais elevadas 

do composto (8,5 e 15 µg/mL) provocaram aumentos significativos na taxa de 

mortalidade, durante o período em análise. Dados semelhantes foram descritos por 

outros autores, Uren Webster e colaboradores (2014), após a exposição de Danio rerio 

a 10 µg/mL do composto Roundup® durante o período inicial de desenvolvimento 

embrionário. O facto de os níveis de significância apenas terem sido atingidos com a 

exposição a concentrações mais altas, pode estar associado ao pH. Efetivamente há 

registos de a água se tornar mais ácida com o aumento das concentrações do herbicida 

(Uren Webster et al., 2014). Porém, um estudo realizado em peixes adultos, demonstrou 

que o herbicida Roundup®, se torna mais tóxico a pH 7,5, não aumentando a toxicidade 
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a pH 8,5 ou 9,5 (Folmar et al., 1979). Nas concentrações mais reduzidas utilizadas no 

nosso estudo o valor de pH nas soluções manteve-se em torno de 8,0, o que pode 

justificar a baixa toxicidade observada nestas concentrações. 

O valor de LC50 determinado para o HBG foi equivalente a 8,53 µg/mL de glifosato. 

Este valor de toxicidade está de acordo com um trabalho recente, realizado com um 

composto com mesmo princípio activo, em que o valor de LC50 para embriões de peixe-

zebra às 72 hpf, foi de 10,80 µg/mL (Brito Rodrigues et al., 2017). 

A eclosão normal de um embrião de peixe-zebra ocorre entre as 48 e 72 hpf, como 

consequência da atividade de algumas enzimas e dos movimentos realizados pelo 

embrião. É neste período que termina o desenvolvimento das barbatanas e a formação 

da boca (Kimmel et al., 1995). Caso a eclosão ocorra precocemente, o embrião poderá 

ficar mais suscetível a uma situação de perigo no ambiente externo. Assim, a taxa de 

eclosão constitui um parâmetro sensível para avaliar o efeito de produtos químicos, 

antecipando ou acelerando o seu desenvolvimento (Kimmel et al., 1995; Osterauer e 

Köhler, 2008; Samaee et al., 2015). Nos embriões expostos ao HBG, apenas a 

concentração de 8,5 µg/mL provocou uma diminuição na taxa de eclosão, relativamente 

ao grupo controlo. As concentrações inferiores não provocaram alterações no processo 

de eclosão do embrião. Resultados semelhantes na taxa de eclosão foram encontrados 

após a exposição de embriões de peixe-zebra a concentrações elevadas de um HBG 

(100 µg/mL), durante 54 hpf, ocorrendo diminuição da eclosão (Uren Webster et al., 

2014). 

No período de faríngula, por volta das 28 hpf, no peixe-zebra inicia-se o batimento 

cardíaco (Kimmel et al., 1995). Segundo alguns estudos, a frequência cardíaca do peixe-

zebra, durante esta fase de desenvolvimento, varia entre 120 e 180 batimentos por 

minuto (bpm) (Bournele e Beis, 2016). Estes resultados são corroborados pelo presente 

estudo, no qual o grupo controlo apresentou uma média de 156 bpm, às 48 hpf, e 175 

bpm, às 72 hpf. No período de 48 hpf, a exposição às concentrações de 5 µg/mL (134 

bpm) e 8,5 µg/mL (102 bpm) provocou uma diminuição significativa na frequência 

cardíaca, relativamente aos animais do grupo controlo. Alterações semelhantes foram 

observadas também às 72 hpf, com diminuição na frequência cardíaca dos animais 

expostos a 5 µg/mL (154 bpm) e a 8,5 µg/mL (114 bpm). Estes resultados são 

suportados por um estudo prévio, no qual a concentração de 50 µg/mL de glifosato puro 

provocou uma diminuição da frequência cardíaca, bem como alterações ao nível da 

morfologia auricular, ventricular cardíaca e alterações no endocárdio (Roy et al., 2016b).  
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A avaliação das alterações morfológicas induzidas nas larvas de 72 hpf, pela 

exposição a doses crescentes de HBG, demonstrou que apenas doses iguais ou 

superiores a 8,5 µg/mL de glifosato induzem efeitos significativos no desenvolvimento 

do embrião. Na realidade, foram observadas diminuições no comprimento larvar, 

tamanho das vesiculas cefálicas e diâmetro do olho, bem como malformações nos 

embriões. A maior taxa de incidência foi registada para a malformação da cauda, 

embora também tenham sido observadas outras alterações como: edema do pericárdio 

e alteração do saco vitelino. Dados semelhantes foram descritos em larvas de 

peixe-zebra expostas a 10 µg/mL de glifosato (Zhang et al., 2017). Outros estudos, 

porém, revelam que mesmo pequenas doses de glifosato podem provocar alterações 

como por exemplo edema do pericárdio, edema do saco vitelino, deformações ao longo 

do corpo e alterações na curvatura espinal. (Sulukan et al., 2017). 

Devido aos resultados obtidos, principalmente na taxa de mortalidade, e tentando 

uma aproximação à realidade ecológica do meio ambiente, escolhemos as doses mais 

baixas para continuar o estudo. Assim foram utilizadas as concentrações de HBG 

equivalentes a 2 e 5 µg/mL de glifosato para avaliação das alterações histológicas e 

bioquímicas. Relativamente à avaliação histológica, a exposição a estas concentrações 

não provocou diferenças significativas relativamente aos animais do grupo controlo. 

Resultados diferentes foram encontrados num estudo com alevins de Cyprinus carpio, 

para avaliação da toxicidade de diferentes doses de glifosato. No referido trabalho foram 

relatadas alterações histológicas a nível das brânquias, cérebro, fígado e rim, após 

exposição a 86 µg/mL de glifosato, durante 96 horas (Deivasigamani, 2015). Alterações 

histopatológicas foram também encontradas em peixes Jenynsia multidentata adultos, 

expostos durante o período de 7 a 28 dias (Hued et al., 2012). 

Apesar de existirem diversos estudos nesta área, a toxicidade do glifosato para 

animais aquáticos está ainda pouco compreendida. Há evidências de que o stresse 

oxidativo pode ser um dos mecanismos da toxicidade induzida nos animais 

(Lukaszewicz-Hussain, 2010). A produção de ROS está normalmente associada a 

mecanismos de toxicidade, que podem ter uma variedade de efeitos prejudiciais nas 

células. Alterações nos níveis de ROS, podem indicar danos oxidativos em ácidos 

nucleicos, lípidos e proteínas, podendo levar a morte celular (Bagchi et al., 1995). No 

nosso estudo, a avaliação dos níveis de ROS em larvas de peixe-zebra com 72 hpf, 

demonstrou que as concentrações de 2 e 5 µg/mL de glifosato, não induzem diferenças 

significativas em relação ao controlo. Um aumento na produção de ROS, em embriões 

de peixes-zebra, ocorreu apenas em exposições a elevadas concentrações de glifosato 

(100 µg/mL) (Sulukan et al., 2017). 
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O efeito da exposição ao HBG na atividade de enzimas antioxidantes, foi avaliado a 

nível da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa S-transferase (GST). 

A SOD catalisa o radical superóxido a água e peróxido de hidrogénio que, por sua vez, 

é catalisado pela CAT. Esta enzima remove o peróxido de hidrogénio, que é 

metabolizado em água. Assim, alterações na atividade desta enzima podem ser 

indicadores de stresse oxidativo (de Menezes et al., 2011). Neste estudo observou-se 

uma diminuição significativa na atividade da enzima SOD, nos animais expostos à maior 

dose testada (5 µg/mL). Este resultado é semelhante ao obtido após exposição de 

peixes Carassius auratus adultos, durante um período de 96 horas, a concentrações 

entre 2,5 e 20 µg/mL de Roundup®. Na generalidade, estes resultados demonstram que 

os HBG podem conduzir ao aumento do stresse oxidativo através da inativação desta 

enzima (Lushchak et al., 2009). No presente estudo a exposição de larvas de 

peixe-zebra a HBG também induziu uma diminuição na atividade da enzima CAT, 

embora esta alteração não tenha sido estatisticamente significativa. Uma observação 

diferente foi realizada em peixes Leporinus obtusidens, quando expostos durante 96 

horas a concentrações de 3 a 20 µg/mL de um HBG, onde ocorreu um aumento na 

atividade da enzima CAT a nível hepático (Glusczak et al., 2011). 

Na avaliação da atividade da GST não se observaram alterações significativas 

induzidas pelas concentrações de HBG testadas, embora se tenha notado uma ligeira 

diminuição dependente da concentração. Uma diminuição na atividade de GST foi 

também observada em girinos expostos a um HBG (Lajmanovich et al., 2011). 

Concentrações similares induziram efeitos variáveis na atividade desta enzima, em 

diferentes espécies de peixes, fornecendo evidências de toxicidade dos HBG (Modesto 

e Martinez, 2010a; b).  

Os teores de glutationa reduzida (GSH), glutationa oxidada (GSSG) e 

particularmente o seu rácio são um indicador frequentemente utilizado na avaliação de 

stresse oxidativo. Durante o stresse oxidativo agudo, o teor de GSH tem tendência a 

diminuir, enquanto o teor de GSSG aumenta e, consequentemente, a razão GSH/GSSG 

diminui (Jones, 2002). Neste estudo, as concentrações testadas de HBG não induziram 

alterações significativas nos níveis de GSH e GSSG. Da mesma forma, a razão 

GSH/GSSG também não sofreu alterações nos embriões de peixe-zebra expostos ao 

HBG. Por outro lado, estudos prévios demonstraram a diminuição nos níveis de GSH, 

durante o inicio do desenvolvimento de peixes (24 h) expostos ao Roundup Transorb®, 

tendo, após 96 horas de exposição, ocorrido um aumento nos níveis de GSH. Estes 

resultados sugerem que após algum tempo de exposição poderá ocorrer uma 
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recuperação do organismo (Modesto e Martinez, 2010a). Resultados semelhantes 

foram observados após exposição a outros herbicidas (Zhang et al., 2004). 

A LPO é uma das principais consequências da presença de stresse oxidativo nos 

tecidos, podendo ser observada em diversos órgãos de peixes após exposição a 

herbicidas (dos Santos Miron et al., 2008). Existem indicações de que HBG pode estar 

associados a alterações na LPO, identificada através da elevação nos níveis de 

substâncias reativas como o ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Glusczak et al., 2011). 

Alterações nos níveis de LPO foram observadas em cérebro de peixes Cyprinus carpio 

expostos a um HBG, durante um período de 96 horas (Cattaneo et al., 2011). Em peixes-

zebra adultos foi detetada uma diminuição neste parâmetro no cérebro, após 24 horas 

de exposição a 10 µg/mL. Por outro lado, após 96 horas de exposição, apenas foram 

encontradas alterações no tecido muscular. Em doses inferiores (5 µg/mL) não foi 

observada nenhuma alteração neste parâmetro (Lopes et al., 2017). No nosso estudo 

foram encontrados resultados semelhantes a estes últimos, não se tendo registado 

alterações significativas nos níveis de LPO após a exposição ao HBG.  

A enzima acetilcolinesterase (AChE) é responsável pela catalisação do 

neurotransmissor acetilcolina em junções neuromusculares, um processo crítico para 

manter a função muscular e cerebral normal (Mercey et al., 2012). A inibição da AChE 

leva à acumulação de acetilcolina na fenda sináptica, conduzindo a uma 

superestimulação da membrana pós-sináptica, consequência que pode levar à morte 

(Musilek et al., 2011). A exposição a organofosforados e carbamatos tem sido associada 

à inibição da atividade da AChE. Assim, a monitoração da atividade da AChE provou 

ser um biomarcador útil para a exposição aquática a pesticidas. No entanto, foi sugerido 

que esses efeitos são observados somente quando a inibição da AChE cerebral está 

em níveis quase letais (Fulton e Key, 2001; Behra et al., 2002). Efetivamente, existem 

evidências que o glifosato exerce um efeito inibitório significativo na atividade da AChE 

(Menéndez-Helman et al., 2012). Diversos estudos têm associado a exposição a HBG 

com a inibição na atividade da AChE no cérebro ou músculos de organismos aquáticos 

(Modesto e Martinez, 2010a; Salbego et al., 2010; Cattaneo et al., 2011). 

A única enzima de clivagem da acetilcolina (ACh) existente no embrião do 

peixe-zebra é a AChE (Behra et al., 2002). Assim, a inibição desta enzima pode provocar 

uma acumulação progressiva de ACh na junção neuromuscular, conduzindo a defeitos 

na formação e inervação das fibras musculares, o que acarreta a ocorrência de paralisia 

nos embriões. Nalguns estudos realizados em peixes-zebras, o glifosato só foi capaz de 

inibir a atividade de AChE quando presente em elevadas concentrações (Sandrini et al., 
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2013). Com doses relativamente inferiores não foram encontradas alterações nos níveis 

da AChE (Lopes et al., 2017). No nosso trabalho observaram-se resultados 

semelhantes, pois a atividade da AChE não sofreu alterações significativas em larvas 

de peixes-zebra expostos a 5 µg/mL de glifosato (HBG) durante 72 hpf. 

A lactato desidrogenase (LDH) reduz o piruvato a lactato, oxidando NADH para NAD+ 

(Song et al., 2012). Trata-se de uma enzima glicolítica importante na via anaeróbica do 

metabolismo dos hidratos de carbono, quando o organismo tende a realizar uma ligeira 

resposta compensatória para substituir o piruvato, produto final da glicólise, por lactato 

que, por sua vez, pode ser usado em demandas rápidas de energia (El-Demerdash et 

al., 2001; Owolabi e Omotosho, 2017). 

A LDH é uma enzima citoplasmática estável, presente em todas as células, sendo 

rapidamente libertada para o sobrenadante da cultura celular após o dano da membrana 

ou a lise celular. Assim, a LDH pode ser usada como um indicador de danos celulares, 

na prática clinica e na avaliação de citotoxidade de pesticidas e metais pesados. Na 

realidade, a atividade da LDH tem sido utilizada como biomarcador geral de stresse em 

peixes (Domingues et al., 2010). Neste trabalho, não foram observadas alterações 

significativas na atividade da enzima LDH. Resultados diferentes foram encontrados em 

Cyprinus carpio expostos durante 16 dias a um HBG, onde ocorreu um aumento nos 

níveis de LDH (Zhydenko et al., 2010). Noutro estudo semelhante, utilizando Cyprinus 

carpio expostos ao Roundup®, também foram registados níveis consideravelmente 

aumentados na atividade da LDH plasmática (Gholami-Seyedkolaei et al., 2013). Porém 

informações sobre o efeito do herbicida na atividade da LDH em diferentes espécies de 

peixes é muito escassa.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Atualmente, não há consenso sobre os mecanismos de toxicidade dos HBG. Como 

o uso destes herbicidas tende a expandir-se globalmente, e com o aumento provável da 

exposição dos organismos aquáticos, continua a ser necessário identificar o mecanismo 

de ação da toxicidade de HBG. No presente trabalho, vários modos de ação foram 

investigados relativamente à toxicidade de HBG (2 a 15 µg/mL de glifosato) no 

desenvolvimento embrionário de peixe-zebra (até 72 hpf), como a indução de alterações 

morfológicas, histopatológicas, stresse oxidativo, inibição da acetilcolinesterase e danos 

celulares. No seu conjunto, os resultados permitem concluir que:  

• Em concentrações elevadas, o HBG pode ser considerado tóxico para o 

desenvolvimento do peixe-zebra, dado afetar a eclosão, a frequência cardíaca, 

provocar malformações e induzir um aumento da mortalidade. 

• Em concentrações inferiores, verificou-se uma diminuição na atividade da SOD, 

o que pode sugerir um ligeiro efeito no stresse oxidativo. 

No geral, as evidências disponíveis sugerem que os HBG, podem causar danos 

oxidativos em organismos aquáticos, dependendo das concentrações e da duração da 

exposição. As concentrações menores podem permitir uma resposta imunitária das 

células sem aumentar o stresse oxidativo e assim não ocorrer dano oxidativo de forma 

efetiva. 

Futuras avaliações são necessárias para esclarecer as consequências destas 

alterações e os mecanismos pelos quais o glifosato atua. O conhecimento dos alvos de 

ação para os fitofármacos e de suas vias de sinalização pode fornecer, futuramente, 

objetos de estudo para intervenção terapêutica, preventiva ou diagnóstica em prol da 

melhoria da qualidade de vida dos animais e do homem, quando expostos. A 

compreensão da sua forma de ação será também importante na diminuição dos riscos 

de desenvolvimento de patologias associadas à exposição crónica a pesticidas.
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