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ESTUDO TOXICOLÓGICO DO HERBICIDA AMETRINA USANDO BIOENSAIO EM TILÁPIAS DO 

NILO (Oreochromis niloticus) EM DIFERENTES FASES DO DESENVOLVIMENTO. 

 
Resumo 

O estudo das interações de processos biogeoquímicos e atuações humanas são de fundamental 

importância para entender as ações e processos envolvidos na geração e preservação da 

biodiversidade. Sabendo disso, foi observado que o uso do solo na bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu 

tem uma intensa atividade agrícola, sendo que há uma vasta concentração na cultura de cana-de-

açúcar, e consequentemente, intensa utilização de herbicidas para controle de pragas, como por 

exemplo, ervas daninha. E dentre os herbicidas utilizados, a ametrina corresponde à substância 

química mais utilizada para tal processo. O produto agrotóxico em questão acaba entrando em 

contato com o solo e escoa com as águas das chuvas, atingindo os rios e assim contaminando a 

biota neste ambiente. Assim, torna-se essencial um estudo que determine a toxicidade da ametrina 

em tilápias, Oreochromis niloticus, espécie de peixe tropical de grande interesse para a aquicultura e 

processamento industrial, criadas em pisciculturas abastecidas com água dos rios que cortam a 

região canavieira. 
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Introdução 

Segundo dados da CETESB (2003), é observado que na região Sudeste, mais 

especificadamente na área que compreende a bacia do rio Mogi-Guaçu e os 38 municípios paulistas 

que o compõem, apresentam o predomínio de atividades agrícolas como cultura de milho, feijão, 

algodão, citros e extensas plantações de cana.  

O mercado brasileiro de defensivos agrícolas, segundo dados de junho de 2005 do Sindicato 

Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG), oferece ao agricultor uma gama 

de aproximadamente 673 produtos. Sabe-se também que os herbicidas são os que respondem pelo 

maior valor de vendas, já que são destinados às culturas de soja e cana-de-açúcar (FERREIRA, 

2000). 

Neste sentido, houve uma maior atenção ao volume de defensivos agrícolas utilizados na cultura 

de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo, devido à área ocupada e a expressividade da utilização 

de herbicidas, como sendo um risco potencial à contaminação do solo, das águas subterrâneas e 

das águas superficiais. O herbicida comercializado de maior destaque no Estado de São Paulo é a 

ametrina, um herbicida classificado como sendo triazínico utilizado com muita frequência em culturas 

de cana-de-açúcar (ROBERTS, 1998).  

Deste modo, a tilápia (Oreochromis niloticus), uma espécie tropical, cosmopolita, rústica, muito 

consumida no Brasil (CASTAGNOLLI, 1992) vem sendo muito utilizada em estudos de toxicidade por 

ser uma espécie frequentemente criada em tanques, açudes e reservatórios sujeitos ao aporte de 

agrotóxicos utilizados em atividades agrícolas (TOMITA & BEIRUTH, 2002), além disso, apresenta 



uma notável capacidade de adaptação às condições de laboratório e possui uma extensa literatura 

sobre seu comportamento, fisiologia e requerimentos ambientais, que os tornam relevantes como 

grupo de organismos testes para avaliar os efeitos biológicos de substâncias químicas tóxicas 

(ISHIKAWA et al., 2007; MOHAMMED E SAMBO, 2008; RAND, 2008; FRANÇA et al.; 2011). 

 
Objetivos 

O objetivo do presente trabalho será, através do teste de toxidade aguda, determinar a 

concentração letal média (CL50-96h) do herbicida ametrina em duas fases do desenvolvimento 

(crescimento e engorda) da tilápia (Oreochromis niloticus), e analisar os efeitos desse herbicida 

através de análises hematológicas e histopatológicas, determinando assim, os níveis aceitáveis 

desse herbicida para as tilápias destinadas ao consumo humano. 

 

Metodologia  

Serão utilizadas tilápias, Oreochromis niloticus (100% machos), em duas fases do 

desenvolvimento/crescimento, provenientes de uma piscicultura comercial da região. Antes do início 

dos experimentos, as tilápias serão mantidas em caixas d’ água onde serão observados quanto ao 

seu estado de higidez. 

A substância testada será o herbicida ametrina, Ametrina Agripec (Agripec®). A seleção das 

concentrações do teste definitivo será orientada pelo intervalo de concentração definido no teste 

preliminar, delimitado pela menor concentração na qual se observará alterações relacionadas à 

higidez dos alevinos e pela maior concentração. No teste definitivo, será utilizada a densidade de 0,8 

g peixe/L em cinco concentrações mais o controle, sendo realizados em duplicatas.  

Serão monitoradas a temperatura, pH e oxigênio dissolvido em períodos de 0, 2, 24, 48, 72 e 96 

horas. Nos períodos de 24, 48, 72 e 96 horas serão registradas as mortalidades, e os indivíduos 

mortos serão retirados do aquário e fragmentos de brânquias, gônadas e rim, para futuras análises 

juntamente com estudo das amostras sanguíneas. 

 
Desenvolvimento 

Devido a problemas burocráticos encontrados na UNIFIAN-Leme e o período climático não 

propício à experimentação, espera-se realizar o bioensaio no início da primavera 

 
Resultados Preliminares 

Espera-se, com a pesquisa determinar a concentração letal média (CL50-96h) do herbicida 

ametrina por meio deste bioensaio e assim, mostrar através de dados e análises que o uso do 

herbicida em questão, usado nas culturas de cana-de-açúcar, pode levar a processos impactantes 

principalmente para organismos aquáticos, destinados ao consumo humano. 
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