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INTRODUÇÃO:
Os peixes podem encontrar muitas situações que perturbam a sua homeostase, esses fatores são geralmente chamados
de "estresse", e a resposta dos peixes para reverter esses fatores é chamada de "resposta ao estresse". O herbicida
Glifosato é utilizado para controlar o crescimento de ervas daninhas em massa, das plantas e algas, em corpos de água;
tem sido mostrado que o mesmo pode interferir e perturbar o funcionamento do eixo Hipotálamo-Hipófise-Interrenal (eixo
HHI) em peixes como Rhamdia quelen. A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma espécie bem conhecida, ciclídeo,
cultivada em regiões quentes e em todo o mundo. Assim, visou se avaliar a concentração letal (CL50-48h) do herbicida
Glifosato na resposta ao estresse agudo de alevinos de tilápia do Nilo.
METODOLOGIA:
Nos experimentos foram utilizados 400 tilápias (1,45±0,15g), em tanques contendo 95 litros água (cada tanque com 10
alevinos, na densidade de 0,15 g/L), com aeração constante, temperatura (26 ± 1°C), oxigênio dissolvido (5,6-7,5 mg/L), pH
(6,6-7,0) amônia (0,5 mg/L), alcalinidade total (60 mg CaCO3/L), dureza (65 mg CaCO3/L). No experimento para determinar
a CL50 de Roundup Ready ¿ em 48 horas utilizou se o método de Trimmed Spearman-Karber, realizado com oito
diferentes concentrações nominais do herbicida (20, 10, 4,5, 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 0 mg/L como controle); e o outro com os
grupos estresse (est.), est.+20%CL50, est.+10%CL50 est.+2%CL50 e est.+1%CL50; em três séries de testes. Os níveis de
cortisol corporais foram utilizados como um indicador da resposta ao estresse, cortisol corporal extraído utilizando o método
descrito por Sink et al. (2007) e medidos em amostras em ensaio imunoenzimático kit ELISA (EIAgen teste CORTISOL ¿,
BioChem ImmunoSystems).

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os peixes expostos a concentrações mais elevadas de Glifosato (4,0 e 4,5 mg/L) apresentaram mortalidade de 100%
durante o período de exposição de 48 horas, enquanto que os peixes expostos a concentração mais baixa (2,5 mg/L)
apresentaram mortalidade de 0%. A CL50 48-h para o herbicida Glifosato em tilápias determinou se como sendo 2,94 mg/L
(intervalo de confiança 2,77-3,13 mg/L). Os níveis de corporais de cortisol em alevinos de tilápia do Nilo foram 32,09±2,99
ng/g de tecido no grupo controle e 60,57±8,52 ng/g de tecido no grupo estressado. A CL50-48h para o herbicida Glifosato
em tilápia calculado neste estudo (2,94 mg/L) é muito mais baixa do que foi anteriormente relatado, por exemplo,
Jiraungkoorskul et al. (2002) calculou um CL50-48h de 16,8 mg/L para jovens de tilápia. Também descobriu se que o
herbicida Glifosato desencadeou um aumento nos níveis de cortisol na tilápia, quando aplicado por si só, em concentrações
de 10% e 20% da CL50-48h. Curiosamente, apesar do fato do herbicida Glifosato causar elevação de cortisol, quando
aplicado por si só, quando aplicado a concentrações de 1%, 2%, 10% e 20% da CL50-48h em combinação com um
estressor agudo acarreta em uma inibição de estresse. Pesquisas anteriores mostraram que o Glifosato podem atuar como
desregulador endócrino no eixo HHI, em R. quelen. A possibilidade de que o Glifosato prejudica o eixo HHI em tilápia
atuando diretamente sobre o tecido interrenal foi descartado visto que as concentrações de 10 e 20% da CL50-48h
provocou uma elevação do cortisol, que mostra que a capacidade de síntese de tecido interrenal foi preservada. Esta
atenuação pode reduzir a capacidade do organismo para promover ajustes metabólicos e iónica necessários para a
resposta de estresse, sendo assim, susceptíveis a ter uma menor capacidade de responder aos desafios contínuos
impostos em seus sistemas homeostáticos, nas práticas de aquicultura ou alterações ambientais.

CONCLUSÃO:
Nos estudos conclui se que, se entrar em contato 10% a 20% da CL50 de Glifosato, já pode desencadear um aumento do
cortisol; além de que se associado a estresse, já com 1% da CL50 acarretara em inibição do estresse. Dessa forma, devem
ser tomadas medidas para impedir que estes produtos químicos entrem em contato com as tilápias.
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