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INTRODUÇÃO 

Dentre os defensivos agrícolas, se destacam os piretróides, que são utilizados no 
controle de pragas, porém são altamente tóxicos para organismos aquáticos, o que 
ocasiona preocupação com relação ao impacto de seus resíduos sobre os peixes e 
meio ambiente (SARAIVA et al., 2013). Os peixes são sensíveis à essa 
contaminação devido ao caráter lipofílico desse composto (BRITTO et al., 2015). 
Assim biomarcadores são importantes para biomonitoramento de ambientes 
susceptíveis como é o caso de pisciculturas próximas a áreas agrícolas. O objetivo 
foi avaliar a contaminação por piretróides e os biomarcadores de efeito nos 
tambaquis da região do baixo São Francisco. 

METODOLOGIA 

Inicialmente foram realizados 2 testes de toxicidade aguda com deltametrina e 
cipermetrina e avaliados biomarcadores de efeito. Após a seleção dos 
biomarcadores, 10 pisciculturas foram amostradas em duas estações do ano 
coletando água e peixes. A água foi analisada em HPLC para determinação dos 
piretróides e mensurados seus parâmetros de qualidade. Em cada piscicultura 10 
peixes foram coletados e transportados até o laboratório. Após eutanásia, 
fragmentos de cérebro, músculo, fígado e brânquias foram coletados. O fígado foi 
processado histologicamente, com cortes de 5µm de espessura e corados com 
Hematoxilina e Eosina. Os cortes foram analisados e o grau de severidade 
histopatológica classificado de acordo com Cengiz e Unlu (2006). Os tecidos 
também foram armazenados a -80ºC para a análise da atividade da catalase nas 
brânquias e da acetilcolinesterase no cérebro e músculo. Posteriormente foram 
homogeneizados em solução tampão Tris-HCl pH 8,0, 1M e centrifugados em 4ºC a 
15000 rpm, durante 20 min. O sobrenadante foi separado para determinação da 
atividade das enzimas. Os dados das pisciculturas e das variáveis abióticas 
(concentração de piretróides e demais parâmetros) e bióticas (alterações 
histopatológicas e enzimáticas) foram submetidos às analises univariadas e 
multivariadas como exemplo a Análise de Correlação Canônica (LEGENDRE e 
LEGENDRE, 1998). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos testes de toxicidade água determinou-se a Cl50 de 13,2 µg.L-1 e 5 µg.L-1 
para deltametrina e cipermetrina, respectivamente, sendo que nos ensaios em 
condições controladas a acetilcolinesterase do cérebro apresentou correlação 
negativa significativa com as concentrações dos produtos. A catalase apresentou 
diferença entre os tratamentos expostos a deltametrina no ensaio de Cl50 sendo que 
a concentração 10 µg.L-1 apresentou maior redução da catalase nas brânquias, 
porém não se observando uma correlação significativa. Alterações histológicas 
irreversíveis (como picnose) foram observadas nas maiores concentrações. Foram 
identificadas concentrações residuais de piretróides nas águas das pisciculturas no 
perímetro do município de Propriá, que compõe a parte baixa da bacia hidrográfica 
do rio São Francisco. Das 10 pisciculturas avaliadas, 90% e 70% apresentavam 
resíduos de cipermetrina e deltametrina na época seca com valores de 0,56 e 0,1 
µg.L-1, respectivamente e na estação chuvosa a proporção é reduzida para 42,8% e 
28,5%. O período chuvoso dilui ou renova a água dos viveiros que reduz a 
contaminação na região. Pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na 
resolução 357, de 18 março de 2005, não se tem limites de piretróide em nenhuma 
classe de águas. Porém, essa presença da deltametrina na Região do Baixo São 
Francisco Sergipano está acima do nível indicado (0,4 µg/L) pelo conselho 
canadense para os recursos hídricos (CANADIAN COUNCIL OF RESOURCE AND 
ENVIRONMENT MINISTERS, 1999) que poderia causar algum dano para os peixes 
da região. Os piretróides causam alterações endógenas, comportamentais, 
hematológicas e na reprodução dos peixes (MOORE e WARING, 2000). No 
presente trabalho os biomarcadores de efeito que foram selecionados no teste de 
Cl50 apresentaram-se viáveis para a identificação da contaminação por resíduos de 
piretróides sendo que a acetilcolinesterase no cérebro apresentou redução de 
atividade nas pisciculturas que apresentaram maior concentração de piretróide. Pela 
correlação canônica 99% da variação é explicada pelos eixos 1 e 2, e observamos 
que o índice acetilcolinesterase no cérebro e picnose estão correlacionados com as 
concentrações de cipermetrina e a alteração histológica de vacúolos citoplasmáticos 
no fígado está relacionado a deltametrina. Porém não foi significativa a regressão 
múltipla entre os biomarcadores e as concentrações de piretróides encontradas. O 
objetivo de biomarcadores é a indicação de concentrações não letais e que 
determine de forma antecipada um possível efeito danoso nos animais que compõe 
os ecossistemas antes dessas alterações se tornarem irreversíveis, assim os 
marcadores apresentaram eficiência em demonstrar essa contaminação. 

CONCLUSÃO 

O biomarcador acetilcolinesterase do presente trabalho apresentou-se mais eficiente 
em evidenciar a contaminação por piretróides nos peixes tambaquis cultivados na 
região do baixo São Francisco. A correlação alta com a concentração dos piretróides 
demonstra que esse biomarcador pode ser utilizado para registrar de forma rápida a 
contaminação e assim subsidiar decisões sobre os processos de mitigação da 
contaminação. A determinação de biomarcadores pelo teste de Cl50 e validação a 
campo apresentou-se viável, porém devido a contaminação mista que pode ocorrer 
a campo, regressões múltiplas que poderiam estimar essa contaminação ainda 
precisam ser melhor avaliadas. 
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