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INTRODUÇÃO 

Os piretróides são utilizados em diversos setores como na agricultura e veterinária, 
assim como uso doméstico e saúde pública, aumentando assim o risco de 
contaminação dos corpos hídricos. A presença do piretróide cipermetrina nos corpos 
hídricos e seus efeitos tóxicos nos organismos aquáticos têm sido relatados, porém 
ainda não existem trabalhos com o tambaqui, espécie nativa mais cultivada no Brasil 
(KIME et al., 1995; BRADBERRY et al., 2005; SHARMA et al., 2010; KOÇ et al., 
2012). Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda da 
cipermetrina em alevinos de tambaquis bem como os efeitos histopatológicos. 

METODOLOGIA 

Para o teste de toxicidade aguda utilizou-se 75 alevinos de tambaqui, distribuídos 
em 15 recipientes de 5 litros, e com biomassa média de 24,18±0.935g. Para esse 
teste, foram utilizadas 4 diferentes concentrações de cipermetrina (T1– 0,0035 mg.L-

1, T2– 0,007 mg.L-1, T3– 0,0105 mg.L-1 e T4–0,014 mg.L-1), mais o controle (0,0 
mg.L-1), em triplicata. Durante o experimento os parâmetros de água (temperatura, 
oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH) foram monitorados a cada 24 horas. 
A mortalidade foi avaliada a cada 6 horas e os peixes considerados moribundos, 
foram anestesiados e eutanasiados. Posteriormente foram retirados fígados para a 
análise histológica. Os órgãos foram fixados em formol a 10% tamponado e 
posteriormente conservados em álcool 70%, desidratados em séries gradativas de 
álcool, embebidos em xilol 100%, emblocados em parafina, cortados a 5 µm e então 
corados com hematoxilina e eosina (BEHMER et al., 1976). Os danos histológicos 
encontrados foram então classificados quanto sua severidade. Para determinação 
da Concentração Letal Média foi utilizado o método de Trimmed Sperman Karber e 
seu grau de toxicidade foi classificado de acordo com a USEPA (2006). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os Tambaquis, quando expostos à cipermetrina, apresentaram 100% de mortalidade 
nas concentrações mais altas (T3 e T4) nas primeiras 3 horas de experimento; 80% 
na concentração 0,007mg.L-1 após 6 horas e 0% de mortalidade na concentração 
0,0035 mg.L-1 e controle. Com base nestes resultados foi possível observar que a 
cipermetrina se apresentou altamente tóxica ao Colossoma macropomum, visto que 
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a CL 50 – 96h determinada foi de 0,005 mg.L-1 , com limite inferior de 0,0 mg.L-1 e 
limite superior de 0,01 mg.L-1, e a seguinte equação de regressão y= 1285,7x – 0,6 
(R2= 0,8396). Os tambaquis se apresentam mais sensíveis ao produto que as 
tilápias (CL50 de 0,0062 mg.L-1), e uma maior resistência quando comparados à 
Cyprinus carpio (0,00291mg.L-1) (DOBSIKOVA et al., 2006; HAQUE e MONDAL, 
2016). Em relação aos parâmetros de água, estes permaneceram dentro da faixa 
adequada para a criação da espécie sendo observados valores médios de 
temperatura de 27,8°C±0,1; pH 8,0±0,1, oxigênio dissolvido 6,2mg.L-1 ±0,3 e 
condutividade elétrica 166 µS.cm-1±0,007, não comprometendo assim, os resultados 
avaliados. Em relação às histopatologias hepáticas, foram identificados vacúolos no 
citoplasma, congestão, esteatose e picnose. Estas patologias apresentaram 
diferentes graus de severidade nos tratamentos, exceto a congestão, que 
apresentou uma severidade média em todos tratamentos, indicando uma inflamação 
no fígado, possivelmente em decorrência da metabolização da cipermetrina. O T4 
em que os peixes morreram mais rápido apresentaram graus menos severos de 
patologias, pois possivelmente não tiveram tempo suficiente para metabolizar no 
fígado esse piretróide, supondo assim que a causa da morte foi uma lesão branquial 
como já reportado em estudos anteriores (CUNHA et al., 2018). Já na concentração 
mais baixa, em que os peixes ficaram expostos por um maior tempo a cipermetrina 
(96 h), os peixes desenvolverem vacúolos no citoplasma, diferentemente das demais 
concentrações, corroborando com outros trabalhos em que o tempo de exposição 
influencia tanto nos graus de severidade quanto aos tipos de patologias (FREITAS et 
al., 2013). 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, foi possível observar que a 
cipermetrina é altamente tóxica aos alevinos de tambaquis (Colossoma 
macropomum), causando alterações comportamentais (natação errática, batimento 
acelerado do opérculo e letargia) e patologias hepáticas (vacúolos no citoplasma, 
congestão, esteatose e picnose). Assim, estudos desta temática são de grande 
importância para embasar novas pesquisas que mitiguem a ação dos piretróides 
durante o ciclo produtivo dos organismos aquáticos cultiváveis. 
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