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1. RESUMO 

 

Ecossistemas de águas doces possuem maior relevância para a 

sociedade, pois quando devidamente monitorado e funcionalmente intacto 

trazem benefícios como água potável, alimentos, atividades culturais, além de 

ser fonte de nutrientes para outros organismos presentes. 

Os ecossistemas aquáticos estão sendo cada vez mais contaminados 

através da ação antropogênica, o que vem acarretando danos ao meio ambiente 

e aos organismos em que nele habitam. Contudo muitas vezes a poluição é 

causada despercebidamente, como é o caso da utilização errônea de 

agrotóxicos. Este trabalho relaciona a prática do uso inadequado de agrotóxico 

glifosato em culturas agrícolas e seus impactos aos animais, causando também 

resíduos ambientais em solos e águas. Foram analisadas diferentes 

concentrações do herbicida sob peixes lambari Astyanax bimaculatus, 

determinou-se a Dose Letal, bem como avaliou-se a morfologia anatômica e o 

comportamento dos animais expostos. Com isso, pode-se obter resultados que 

colaborem para implantação de dosagens adequadas que não causará prejuízos 

aos organismos não alvos e irá preservar a biologia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O termo ecotoxicologia foi proposto pela primeira vez em 1969 pelo 

toxicologista René Truhaut. Sua definição é dada como a ciência que estuda os 

efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, 

populações e comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que 

constituem a biosfera. (TRUHAUT, 1977 apud MAGALHÃES,2008). 

Os ambientes aquáticos, marinhos e continentais abrigam grande 

diversidade de seres, incluindo algas, bactérias, macrófitas, artrópodes 

(crustáceos e insetos) e vertebrados. (Nelson, 1994 apud DPPB, 2013).  

Ecossistemas de águas doces possuem maior relevância para a 

sociedade, pois quando devidamente monitorado e funcionalmente intacto 

trazem benefícios como água potável, alimentos, atividades culturais, além de 

ser fonte de nutrientes para outros organismos presentes. 



Segundo (AURELIO, 2009) “ictiofauna: é o agrupamento dos peixes que 

vivem em determinado ambiente e/ou região”. Através de estudos sobre a 

ictiofauna é possível analisar a biologia de todos os organismos e determinar 

quais os tipos de resíduos que podem alterar o equilíbrio ambiental.  

Embora a agricultura seja apenas uma das inúmeras fontes não-pontuais 

de poluição aquática, geralmente é apontada como a maior contribuinte de todas 

as categorias dos poluentes (EDWIN, 1996 apud Tomita, 2002). 

A utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos na agricultura tem 

modificado drasticamente as características dos ecossistemas aquáticos 

continentais, esses eventos acabam introduzindo substâncias tóxicas na água, 

inviabilizando a utilização desse recurso, ou causando o fenômeno da 

eutrofização artificial, que além de diminuir a qualidade da água, produz 

alterações em todo o ecossistema (Esteves, 1998 apud PEREIRA, 2011). 

Com intuito de preservar a qualidade das águas e efluentes naturais do 

país, o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), instituiu a resolução 

n°344/2004- "Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para 

a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e dá 

outras providências". E a resolução nº357/2005 - "Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências”. Segundo a bula, o glifosato, “é um dos produtos químicos 

mais utilizados na agricultura prevenindo infestações de plantas daninhas na 

cultura do algodão, milho, cana-de-açúcar, café, citros e arroz-irrigado”. Tendo 

isso em mente a grande quantidade disposta a plantações é evidente, e sua 

exposição ao meio ambiente em grandes quantidades pode causar impactos 

ambientais. Por ser um herbicida não-seletivo e altamente eficiente, se utilizado 

de forma inadequada poderá ocasionar fitotoxicidade ou mesmo levar à morte 

as plantas de interesse econômico. (EMBRAPA, 2005). 

Estudos realizados confirmam que menos de 0,1% da concentração de 

agrotóxicos aplicados na agricultura atingem os organismos alvos, enquanto que 

99,9% tem potencial para alcançar outros aspectos ambientais, tais como águas 

superficiais e subterrâneas. (SILVA, 2013). Em áreas agrícolas, a lixiviação de 

águas superficiais e a infiltração da água intersticial em rios e lagos podem 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=445


introduzir nutrientes (a partir de fertilizantes) e agrotóxicos, em quantidades 

substanciais, nesses corpos d’água (MARTINEZ; CÓLUS, 2002). 

No Brasil, o consumo de agrotóxicos cresceu vertiginosamente nos 

últimos anos, sendo o país considerado o 4º maior consumidor mundial desse 

grupo.  (NOGUEIRA; ANDRADE, 2017). São capazes de intensificar produção e 

melhorar a qualidade dos alimentos pois matam as ervas daninhas fazendo com 

que a disponibilidade de nutrientes no solo seja única e exclusiva para a planta 

de foco produtivo, porém podem prejudicar o meio ambiente e organismos não-

alvos quando os resíduos ficam submersos em solo ou alcançam mananciais. 

Segundo Ninmo, (1985), Sankar et al., (2006) e Baptista et al, (2001), os 

resíduos do agrotóxico quando imersos em água podem se ligar ao material 

particulado em suspensão, se depositar no sedimento ou ser absorvido pelos 

organismos, sendo detoxicado ou acumulado.  

Os organismos mais utilizados em testes toxicológicos nas águas são os 

peixes. Podem acumular substâncias tóxicas em concentrações maiores do que 

as que estão presentes nas águas, de forma direta, por via dérmica e inalatória 

através das brânquias (HELFRICH et al., 1996 apud STECKERT, 2007); ou 

indiretamente, quando os resíduos se ligam ao material particulado em 

suspensão e são ingeridos por esses organismos (TOMITA; BEYRUTH, 2002 

apud STECKERT, 2007). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Avaliar a toxicidade aguda do herbicida glifosato utilizando peixe lambari 

Astyanax bimaculatus como organismo-teste. Estimar a CL50 (Concentração 

Letal necessária para provocar morte de 50% de um lote de animais submetidos 

ao protocolo experimental) por um período de 24 horas. Analisar o 

comportamento bem como comparar as alterações anatômica e morfológicas 

mediante as diferentes concentrações.  

 

4. METODOLOGIA  

 

Para realização dos testes foram utilizados peixes lambari Astyanax 

bimaculatus, adquiridos de uma fazenda comercial em Santa Cruz da Conceição 



-SP. Foram coletados 42 peixes no total para serem avaliados e estudados os 

respectivos itens: Mortalidade (DL50), ações comportamentais e modificações 

de coloração. Os animais foram mantidos previamente em um aquário de 40 

Litros (L) com sistema de filtração e com fornecimento de O2 através de uma 

bomba, obedecendo condições de foto período de 11 horas. A alimentação 

baseou-se em ração comercial duas vezes ao dia por um período de 7 dias antes 

do início do experimento. A alimentação foi suspensa 24 horas antes do início 

dos testes. Alguns parâmetros de qualidade da água foram aferidos tais como 

pH e temperatura antes de iniciar o experimento. 

O herbicida de escolha foi o glifosato, no qual o nome químico é o N-

(phosphonomethyl) glycine, e registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, sob número 00513.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O experimento foi realizado por um período de tempo de 3 horas, onde 

inicialmente avaliamos a taxa de mortalidade, modificação anatômica e/ou 

morfológica, e comportamental dos peixes a cada 10 minutos até completar 1 

hora e, em seguida a cada 1 hora até completar o total de um período de 3 horas. 

Todas as alterações fisiológicas foram analisadas ao longo dos respectivos 

tempos. Após 24 horas do início do experimento verificou-se quais modificações 

os exemplares apresentaram comparado ao grupo controle. Para tal 

procedimento, foram utilizados 6 aquários de vidro com capacidade de 8 Litros 

de água declorada em sistema estático, sendo que 5 aquários foram submetidos 

aos testes com diferentes concentrações do herbicida, sendo 1 preservado para 

controle. Em cada aquário foram colocados 7 peixes. A concentração do produto 

provém de Sal de Di-amônio de Glifosato 445 g/L (370 g/L equivalente ácido), 

agindo na inibição da enzima acetilcolinesterase, e foram utilizadas as seguintes 

dosagens 50µl/L (+); 100µl/L (++); 250 µl/L (+++); 500 µl/L (++++); 1000 µl/L 

(+++++).  

 

6. RESULTADOS 

 



Os testes ecotoxicológicos são utilizados para entender se “as 

substâncias químicas – isoladas ou em misturas – são nocivas e como e onde 

se manifestam seus efeitos” (LOPES, 2004). Portanto, esta pesquisa tem como 

finalidade demonstrar a ação do herbicida no meio aquático, em ambiente natural 

devido a grandes quantidades de aplicações em culturas agrícolas que são de 

grande escala de produção no Brasil, como a cana-de-açúcar. Grandes 

concentrações desse herbicida causam acúmulo de partículas tóxicas em 

lençóis freáticos, lagos e rios através da lixiviação. Isso ocorre por uso errôneo 

ou por não seguir os protocolos de aplicação e armazenamento. Tratando-se do 

Lambari (Astyanax bimaculatus), temos DL50 > 0,5 ml/L água ambiente, pelo 

fato de ter morte em 100% dos peixes nos aquários (+++++, dose 1 ml/L) e 

(++++, dose 0,5 ml/L) e nenhuma morte nos demais aquários com doses 

menores. Pode-se então concluir que o glifosato é altamente tóxico para o 

Astyanax bimaculatus. 

Com isso doses significativas no lambari são menores do que os estudos 

feitos pela empresa fabricante do produto em ratos laboratoriais que tem como 

indicação as dosagens a seguir: I) DL50 oral: > 5000 mg/kg peso corporal (ratos 

fêmeas); II) DL50 dérmica: > 5000 mg/kg peso corporal (ratos machos e fêmeas); 

III) CL50 inalatória: > 2,17 mg/L (ratos machos e fêmeas).     

Com os dados da DL50 é possível alertar e conscientizar os produtores 

sobre os impactos ambientais e os danos que são causados aos organismos não 

alvos. Assim será possível manter a qualidade das águas e não alterar a 

fisiologia dos animais.  

Os dados obtidos dentre as características físicas e comportamentais dos 

peixes expostos ao experimento foram de grande importância para avaliar o 

bem-estar animal e o consumo do peixe na alimentação humana. 

Contudo, ainda há possibilidade de realizar análises mais complexas e 

aprofundar o experimento através de análises histológicas dos órgãos que mais 

foram afetados, e também análises bioquímicas sanguíneas para que haja 

resultados mais precisos sobre a intoxicação acidentalmente de agrotóxicos e os 

impactos ambientais que causam. 

Durante a exposição dos exemplares ao herbicida glifosato, verificamos 

alterações comportamentais nas concentrações de 500 µl/L (++++) e 1000 µl/L 

(+++++). Tais alterações foram evidenciadas logo nos primeiros minutos, entre 



10 a 50 minutos do teste. Cada observação com duração de 1 minuto. As 

manifestações comportamentais foram alterações motoras, distribuição no 

aquário e respiração. 

 

 

 
 AQUÁRIOS 

TEMPO 

 
Aquário 

+ 
Aquário 

++ 
Aquário 

+++ Aquário ++++ Aquário +++++ Controle 

00 
Min Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

10 
Min Normal Normal Normal Perda do sentido de 

direção 
Motilidade lenta, 

perda do sentido de 
direção, dispneia. 

Normal 

20 
Min Normal Normal Normal 

Motilidade lenta, 
perda do sentido de 
direção, dispneia. 

Motilidade lenta, 
perda do sentido de 
direção, dispneia, 

distribuição na 
superfície do aquário 

Normal 

30 
Min Normal Normal Normal 

Motilidade lenta, 
perda do sentido de 
direção, dispneia, 

distribuição na 
superfície do aquário 

Motilidade lenta, 
perda do sentido de 
direção, dispneia, 

distribuição na 
superfície do aquário 

Normal 

40 
Min Normal Normal Normal 

Motilidade lenta, 
perda do sentido de 
direção, dispneia, 

distribuição na 
superfície do aquário 

Motilidade lenta, 
perda do sentido de 
direção, dispneia, 

distribuição na 
superfície do aquário 

Normal 

50 
Min Normal Normal Normal Óbito Óbito Normal 

60 
Min Normal Normal Normal Óbito Óbito Normal 

120 
Min Normal Normal Normal Óbito Óbito Normal 

180 
Min Normal Normal Normal Óbito Óbito Normal 

Tabela 1: Comportamento dos peixes em cada aquário em determinado período de tempo. 
 

A partir dos 10 minutos da aplicação algumas alterações anatômicas e 
morfológicas foram notáveis, tais como coloração anormal em suas nadadeira e 
movimentos descoordenados. Em concentrações maiores, nos próximos 
minutos, os peixes foram apresentando dispneia, tendo disfunção na bexiga 
natatória sendo incapazes de se manterem no fundo do aquário além da 
presença de espasmos evoluindo para o óbito. 

O gráfico abaixo (Taxa de Mortalidade) mostra a relação Quantidade de 
peixes (%) versus Tempo, no qual pode-se analisar a quantidade de óbitos que 
ocorreram, nas dosagens de 1000 µl/L e 500 µl/L ocorreu morte de 100% dos 
exemplares após 50 minutos de exposição. Já nos demais aquários (250 µl/L, 
100 µl/L e 50 µl/L) nenhum peixe sobreviveu. Com isso podemos determinar que 
a DL50 (dose letal em pelo menos 50% dos organismos testados), é entre as 



dosagens de 500 µl/L e de 250 µl/L. O glifosato é classificado como não-seletivo, 
amplo espectro e de ação sistêmica, desenvolvido para matar ervas-daninhas, 
principalmente em culturas perenes, agindo tanto em folhas largas quanto 
estreitas do grupo químico glicina substituída. Está enquadrado na classe 
toxicológica II - alta toxicidade.  

 
Gráfico 1. Taxa de mortalidade em peixes Astyanax bimaculatus durante um período de 

24 horas. 

 
A variação de coloração ocorreu após alguns minutos em concentrações 

maiores (Gráfico 2), surgindo pontos hemorrágicos na inserção da nadadeira 
pélvica, anal e peitoral. (Figura 1) e (Figura 2). 

 
Gráfico 2. Alterações nas colorações externas do peixe Astyanax bimaculatus sob 

determinado período de tempo. 
               



                 

  

 
Alterações involuntárias foram observadas, tais como espasmos 

musculares (Gráfico 3), o que sugere desequilíbrio hidroeletrolítico ou por conta 
da neurotoxicidade.  O mecanismo de ação do glifosato não é bem esclarecido, 
porém estudos sugerem que o glifosato esteja interligado ao desacoplamento da 
fosforilação oxidativa mitocondrial. 

 
Gráfico 3. Incidência de espasmos musculares em peixes Astyanax bimaculatus após 

determinado período de tempo. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados obtidos após a aplicação são fundamentais para 

compreensão do método de ação do glifosato em outras espécies, diferentes de 

plantas daninhas e assim compreender onde o herbicida irá agir.  

Figura 1. As setas indicam as 
alterações da coloração na 
inserção das nadadeiras anal e 
pélvica. 

Figura 2.  As setas indicam as 
alterações da coloração na 
inserção das nadadeiras peitorais. 



Os dados obtidos dentre as características físicas e comportamentais dos 

peixes expostos ao experimento tiveram grande relevância para avaliar o bem-

estar animal e o consumo do peixe na alimentação humana.  
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