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Resumo 

 
SANTOS, R. L. O uso de praguicidas nas atividades aqüícolas : destino e 

efeitos após aplicações em tanques experimentais e avaliação nas 
pisciculturas e pesqueiros da bacia do rio Mogi-Guaçu. 2007. 142p. Tese 
(Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, SP, 2007. 

 
O uso de praguicidas vem sendo a principal forma de combater os 

ectoparasitas dos viveiros de peixes, sendo que os mais utilizados na bacia do rio 
Mogi-Guaçu são o diflubenzuron (DFB), e os organofosforados paration metílico 
(PM) e triclorfon (TCF), cujo principal subproduto é o diclorvós (DDVP). O uso 
indiscriminado destas substâncias nos cultivos de peixes pode ocasionar danos aos 
ecossistemas aquáticos que recebem os efluentes dos tanques comprometendo a 
qualidade ambiental, além de representar risco aos consumidores destes pescados. 
Conhecer o padrão de acumulação destes praguicidas, bem como o efeito em 
espécies não-alvo são fundamentais para a correta gestão desta atividade. Foram 
analisadas quanto à presença de DFB (CLAE-DAD), PM e DDVP (CG-NPD), 
amostras de água, sedimentos e peixes (Oreochromis niloticus) coletadas em três 
pesqueiros do município de Socorro, SP (junho de 2005) e em 4 tanques 
experimentais (10.000 L de água, 10 cm de sedimento arenoso, localizados no 
CRHEA – USP, Itirapina, SP) os quais foram utilizados num experimento de 
simulação de tratamento contra ectoparasitas de peixes (junho a agosto de 2005). 
Neste caso, antes e após uma única aplicação das formulações Dimilin (1,0 g m-3 
DFB), Folisuper (0,25 g m-3 PM) e Neguvon (0,25 g m-3 TCF), amostras de água 
sedimentos, peixes e comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica e de 
macroinvertebrados bentônicos foram coletadas nos tempos zero, 5 horas, 1, 2, 5 e 
7 dias após as aplicações. Não foram detectados resíduos dos praguicidas em 
nenhuma das amostras coletadas nos três pesqueiros do município de Socorro, SP. 
Foram detectados resíduos nos compartimentos e efeitos nos grupos de organismos 
analisados nos tanques experimentais. O DFB é persistente nos compartimentos 
água e sedimentos, assim como o PM o qual possui menor persistência. O DDVP 
não é persistente nestes compartimentos. Houve acúmulo de DFB e PM nos filés de 
peixes submetidos ao tratamento com Dimilin e Folisuper, respectivamente, em 
todos os tempos amostrados. Estes valores excederam os limites máximos 
recomendados para alimentos segundo o Codex Alimentarius. As aplicações dos 
praguicidas causaram efeitos na composição e densidade das comunidades 
biológicas os quais variaram em função do produto aplicado e do tempo de 
exposição. De maneira geral, os macroinvertebrados bentônicos foram mais 
sensíveis aos organofosforados, enquanto que o zooplâncton foi mais sensível ao 
DFB. Os cladóceros mostraram alto grau de sensibilidade para todos os praguicidas 
aplicados. Com relação à comunidade fitoplanctônica, aparentemente os praguicidas 
causaram efeitos indiretos na composição e densidade deste grupo. 

 
Palavras-chave: Pesqueiros, Piscicultura, Praguicidas, Inseticidas, Pesticidas, 

Mogi-Guaçu. 
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Abstract 

SANTOS, R. L. The use of pesticides in aquaculture: fate and effects after 
applications in experimental ponds, and evaluation in fish farms and fee 
fishing enterprises of Mogi-Guaçu river catchments. 2007. 142 p. Thesis 
(Doctorate) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, SP, Brazil, 2007. 

 
The use of pesticides has been the foremost course of action to combat the 

ectoparasites of farmed fee fishes, in which diflubenzuron (DFB) and the 
organophosphates methyl parathion (PM) and trichlorfon (TRC) (witch the main sub 
product is dichlorvos - DDVP) are the most widely used in the Mogi-Guaçu river 
catchments. The indiscriminate use of such compounds on aquaculture can cause 
damage to the aquatic ecosystems that receive the pond’s effluents, hence 
endangering environmental quality and consumer’s health. The knowledge of 
Understanding the environmental fate, accumulation rate, as well as their effect upon 
non-target species, is particularly important for the correct aquaculture management. 
Samples of water, sediments and fishes (Oreochromis niloticus) from three fee 
fishing enterprises from Socorro, SP, Brazil (June, 2005), were analyzed to verify 
residues of DFB (HPLC-DAD), PM and DDVP (GC-NPD). In addition, four 
experimental ponds (10.000 L, 10 cm of sediment, localized on CRHEA – USP, 
Itirapina, SP, Brazil) were used to simulate a treatment against fish ectoparasites 
(June to August, 2005). In this case, before and after a single application of Dimilin 
(1,0 g m-3 DFB), Folisuper (0,25 g m-3 PM) and Neguvon (0,25 g m-3 TCF), samples 
of water, sediments, fishes, phytoplankton, zooplankton and benthonic macro 
invertebrates were collected on zero, 5 hours, 1, 2, 5 and 7 days after contamination. 
No pesticides residues in the samples of the three fee fishing enterprises from 
Socorro were detected. Pesticides residues in the compartments and effects in all of 
the organism groups analyzed were detected on the experimental ponds. The DFB is 
persistent in water and sediments, as well as the PM, which was comparatively less 
persistent. However, DDVP is not persistent on those compartments. There was DFB 
and PM accumulation on fish filets subjected to treatment with Dimilin and Folisuper, 
respectively, which were detected in all sampled times. These values exceed 
maximal level limits proposed by the Codex Alimentarius. The pesticides applications 
caused effects on the biological community composition and density, which varied 
due to the formulation applied and time exposition. Overall, the benthonic macro 
invertebrates were more sensitive to organophosphorates, while zooplankton were 
more sensitive to DFB. The cladocerans indicated high degree of sensitivity to all 
pesticides applied. With respect to phytoplankton, apparently, pesticides caused only 
indirect effects upon the composition and density of this group. 

 
Key –words: aquaculture, fish farm, fee fishing enterprises, recreational fishing, 
pesticides, insecticides. 
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1. INTRODUÇÃO 

A piscicultura continental tem se desenvolvido intensamente no Brasil, 

principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Atualmente, a produção da aqüicultura 

brasileira gira em torno de 204.000 toneladas (ROUBACH et al., 2003). Na década 

de 1990 a piscicultura teve um momento de expansão impulsionada principalmente 

pelo surgimento de um grande número de pesqueiros, os quais, atualmente, são 

responsáveis pela grande demanda de diversas espécies, sustentando 

aproximadamente 90% da comercialização de peixes vivos (BOEGER, 1998; 

VENTURIERI, 2002; BORGHETTI et al., 2003). COELHO (1997) afirma que na 

época, os estados de São Paulo e Paraná contribuíram com mais de 60% da 

atividade, sendo que o Estado de São Paulo concentrou mais de 45% de toda a 

produção de peixes de água doce do país. 

CYRINO et al. (2004) consideram que a piscicultura é uma alternativa 

altamente viável para o meio rural, considerando o potencial de geração de 

empregos, as qualidades nutritivas do pescado, o baixo custo da produção de peixes 

comparados com outros cultivos, o aumento da demanda de alimentos em função do 

crescimento populacional e da depleção dos estoques naturais, além do fato da 

piscicultura poder ser praticada em áreas inadequadas à agricultura tradicional. 

Além de representar uma alternativa econômica para os produtores, fornecem uma 

importante fonte de lazer e turismo, principalmente em locais próximos aos grandes 

centros urbanos (ESTEVES e ISHIKAWA, 2006). 

EDWARDS (2000) vai além e discute a importância da aqüicultura na melhoria 

do meio de vida de populações de baixa renda. A construção de pequenos tanques 

de piscicultura, além de funcionar como reservatório de água, pode representar um 

incremento alimentar de alto valor nutricional, especialmente para grupos 
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vulneráveis como mulheres grávidas ou lactentes e crianças, além de constituir um 

“empreendimento próprio” gerador de renda e motivo de orgulho para o proprietário 

ou para a comunidade que gerencia. 

Entretanto, o aumento da atividade aqüícola tem despertado a atenção da 

comunidade científica e de órgãos de gestão quanto aos riscos potenciais 

geralmente associados a esta atividade (BOYD e MASSAUT, 1999), sobretudo os 

danos ao meio ambiente e à saúde de consumidores. Neste sentido, QUEIROZ et al. 

(2002) alertam para o fato de que o aproveitamento racional e otimizado do grande 

potencial aqüícola brasileiro é ainda incipiente, causando problemas de ordem 

técnica e ambiental. 

Segundo ARANA (1999), entre os impactos ambientais negativos causados 

pela aqüicultura em geral estão: 1) modificação da vazão e temperatura da água; 2) 

aumento de nutrientes e sólidos em suspensão; 3) aumento da demanda química e 

bioquímica de oxigênio e conseqüente diminuição da concentração de oxigênio 

dissolvido; 4) contaminação com substâncias químicas; 5) geração de sedimentos 

ricos em matéria orgânica; 6) floração de algas em águas eutrofizadas; 7) 

modificação do índice biótico (comunidade de invertebrados) e do índice da 

integridade biótica (população de peixes) e 8) aumento do risco de disseminação de 

doenças. Além desses impactos negativos, MUNDAY et al. (1992) ressaltam ainda a 

destruição de hábitats de espécies nativas, as interações entre espécies de cativeiro 

e espécies nativas, e impactos na biodiversidade pela introdução (acidental ou não) 

de espécies no ambiente. 

Os efluentes da piscicultura podem ser considerados como fontes pontuais de 

poluição e, freqüentemente, possuem mais sólidos em suspensão, materiais 

orgânicos e nutrientes do que as águas superficiais naturais onde são despejados. 
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Restos de alimento não consumido e os produtos da excreção dos peixes são os 

principais precursores destes poluentes (BOYD e QUEIROZ, 1997; TACON e 

FORSTER, 2003). 

CASTELLANI e BARRELLA (2006) após avaliarem 40 empreendimentos 

localizados na Bacia do Rio Ribeira de Iguape, SP, verificaram aumento dos valores 

de nitrogênio total, fósforo total, nitrato e amônia. Neste caso, as pisciculturas 

intensivas e semi-intensivas, que apresentaram maior produtividade (até 150 

toneladas por ano), foram as mais impactantes. 

Da mesma forma, MERCANTE et al. (2006) identificaram processos de 

eutrofização ao avaliarem 30 pesqueiros localizados na Região Metropolitana de 

São Paulo, sendo que o manejo alimentar (arraçoamento e ceva) foi apontado como 

a principal causa do enriquecimento dos nutrientes na água e sedimentos. 

ELER et al. (2006a), avaliando pisciculturas e pesqueiros da Bacia do Rio 

Mogi-Guaçu (MG e SP), encontraram valores elevados de compostos nitrogenados 

e fosfatados nas saídas dos tanques quando comparados aos valores das águas de 

abastecimento. Na maioria das propriedades as concentrações de nutrientes na 

saída dos viveiros, em pelo menos uma das formas, estiveram acima do 

recomendado pela legislação. 

Além do aumento da carga de nutrientes e sólidos em suspensão, dependendo 

do tipo de cultivo, deve-se considerar ainda o uso de certos compostos químicos que 

são empregados durante o manejo da atividade. Entre eles destacam-se os 

parasiticidas, antibióticos, corantes, anestésicos, desinfetantes, oxidantes, 

reguladores de pH, algicidas, anti-incrustantes, aditivos plásticos e hormônios 

(BEVERIDGE et al., 1991). GRÄSLUND et al. (2003) identificaram mais de 70 
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substâncias utilizadas nas fazendas de cultivo de camarão, sendo que os 

praguicidas e desinfetantes foram os mais freqüentes. 

A escassez de informações a respeito das dosagens requeridas, da 

estabilidade dos produtos na água e nos alimentos e das taxas de bioacumulação, 

representa um grande empecilho à adoção de medidas eficientes de controle desses 

produtos (MUNDAY et al., 1992; VILLEN et al., 1998). ZITKO (2000) alerta para a 

falta de laboratórios equipados e de pessoal qualificado que possam acompanhar a 

demanda da grande quantidade de produtos e diferentes padrões de uso. O mesmo 

autor alerta ainda para a falta de materiais de referência padronizados para analitos 

de interesse à aqüicultura, tanto em tecidos biológicos quanto em sedimentos. Além 

disso, MIDLEN e REDDING (2000) discutem a dificuldade de estabelecer o grau de 

interferência desses xenobióticos sobre o ambiente aquático devido à complexidade 

tanto dos compostos químicos quanto dos multifatores ambientais. 

A falta de controle sobre a utilização dessas substâncias dificulta ou mesmo 

impede a implementação de uma legislação eficiente, principalmente nos países em 

desenvolvimento (BEVERIDGE e PHILLIPS, 1993). Além disso, em várias nações a 

aqüicultura é considerada como uma indústria nova e regulamentações e normas 

relacionadas ao uso de substâncias químicas ainda não foram formuladas (BOYD e 

MASSAUT, 1999).  

SOUZA et al. (2006) consideram que no Brasil os diversos decretos, portarias, 

resoluções e deliberações que dizem respeito à legislação aqüícola são muitas 

vezes contraditórios e não garantem a sustentabilidade do setor. Neste sentido, 

alertam para o fato da legislação aqüícola nacional estar em pleno desenvolvimento 

e tenta, a partir de seus instrumentos legais, integrar a política Nacional dos 

Recursos Hídricos e a Nacional do Meio Ambiente. Os autores acreditam que a 
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integração entre elas é de suma importância para o desenvolvimento sustentável de 

políticas aqüícolas nacionais. 

SCHALCH et al. (2005) alertam para a falta de legislação para uso de anti-

parasitários em peixes ou outros organismos aquáticos. De fato, MAXIMIANO et al. 

(2005), ao discutirem os aspectos legais da utilização de drogas veterinárias e 

agrotóxicos em ambientes hídricos no Brasil, concluem que há a necessidade 

premente do debate entre todos os órgãos envolvidos na liberação e no uso destas 

substâncias, visando à elaboração de uma legislação integrada e intersetorial. 

Ressaltam ainda a necessidade de estudos sobre a presença de resíduos destas 

substâncias no ambiente e seus efeitos na biota e na saúde humana, bem como a 

determinação de intervalos de segurança após aplicações, limites máximos de 

resíduos e configuração dos responsáveis pelo uso e pelas possíveis ocorrências de 

danos.  

O complexo quadro atual da aqüicultura brasileira é o de uma atividade 

geradora de alimento, renda e lazer, com promessa de expansão em curto prazo. 

Entretanto, é geradora de poluição com potencial risco à saúde de consumidores e 

dos ecossistemas aquáticos, carente de pesquisa e de legislação específica, 

principalmente no que se refere ao uso de substâncias químicas durante as práticas 

de manejo. 

 

1.2. Praguicidas  

As questões que envolvem os praguicidas têm sido amplamente debatidas por 

vários setores da sociedade, e um consenso quanto ao uso destas substâncias 

parece estar longe de ser estabelecido. A finalidade básica dos praguicidas é a 

prevenção, o controle ou a eliminação das pragas (NIMMO, 1985). Além de auxiliar 
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programas de controle de doenças, os praguicidas são freqüentemente empregados 

para compensar a perda de mecanismos auto-reguladores dos solos quando 

submetidos às monoculturas, permitindo um aumento na produtividade agrícola e 

redução dos preços dos produtos. Segundo KHAMBAY e BROMILOW (2004), 

estima-se que os praguicidas protegem aproximadamente 30% das colheitas totais 

em todo o mundo. Entretanto, FRIGHETTO (1997) alerta que, embora o uso de 

praguicidas tenha contribuído para o aumento da produtividade e para a saúde 

humana, criou também sérios problemas como o acúmulo de resíduos com danos à 

vida selvagem, à piscicultura, a insetos benéficos e mesmo ao ser humano.  

Quando introduzidos ao meio ambiente e dependendo da persistência, ou seja, 

do período no qual permanecem inalterados (FRESHE, 1976), os praguicidas 

inevitavelmente migram para os solos onde podem passar por uma série de 

processos como: foto decomposição, volatilização, degradação (química e 

biológica), absorção por plantas e adsorção. Este último é o principal processo que 

influencia a poluição de solos. Compostos mais persistentes são aqueles mais 

adsorvidos pelo solo, tornando-os protegidos dos processos de degradação e 

volatilização (WAUCHOPE et al., 1992). 

Os recursos hídricos aparecem como destino final principal dos praguicidas, 

em decorrência de certos fenômenos de transporte os quais são submetidos, tais 

como escoamento superficial, fluxo por capilaridade ou lixiviação. Além disso, há 

casos em que a aplicação de praguicidas se dá diretamente nos corpos de água, 

como ocorre nos controles de vetores em campanhas de saúde pública, controle de 

plantas aquáticas e algas, e em certas práticas de manejo na aqüicultura 

(MAXIMINANO et al., 2005). 



 

 
 

7 

Cabe ressaltar que os ecossistemas aquáticos encontram-se seriamente 

ameaçados devido ao uso indevido e pela constante contaminação por uma grande 

variedade de substâncias químicas. Isso se aplica não somente às águas 

superficiais, mas também às subterrâneas, uma das principais fontes de água 

potável. Além da possibilidade de esgotamento dessas reservas subterrâneas, a 

contaminação por substâncias tóxicas representa uma ameaça ainda maior, pelo 

fato destas não estarem sujeitas aos processos naturais de depuração (ODUM, 

1988). 

A avaliação da conseqüência do uso dos praguicidas se faz em função da 

natureza das substâncias (toxicidade e propriedades), da exposição (quantidade, 

freqüência e duração) e do organismo (MADHUN e FREED, 1990). Com relação aos 

organismos expostos, deve-se considerar a existência de muitas semelhanças entre 

o funcionamento fisiológico de vertebrados e invertebrados, de tal modo que não é 

surpreendente que alguns inseticidas exibam certo grau de toxicidade com relação a 

organismos não-alvo (KHAMBAY e BROMILOW, 2004). De fato, uma vez na água, 

os praguicidas podem promover impactos ecotoxicológicos relacionados a efeitos 

subletais, ou mesmo causar mortandade de espécies que não eram alvo do 

tratamento (PILLAY, 1992). 

Em todo o mundo, ações restritivas por parte dos órgãos governamentais vêm 

estabelecendo diretrizes e regulamentações objetivando proteger a saúde humana e 

os ecossistemas naturais dos indesejáveis efeitos destas substâncias. Mesmo 

assim, e infelizmente, há casos em que o uso destas substâncias altamente tóxicas 

não obedece a critérios nem normas, constituindo um cenário perigoso sob vários 

aspectos. 
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1.3. Praguicidas utilizados na aqüicultura 

No regime de confinamento, os peixes ficam submetidos a um ambiente 

diferente do seu habitat natural e, dessa forma, expostos a fatores bióticos e 

abióticos adversos, tais como: manuseio, alimento artificial, altas densidades de 

estocagem, entre outros. Sabe-se que a aquisição de qualquer adaptação a uma 

nova situação experimentada por um organismo envolve modificações de 

mecanismos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais em resposta ao estímulo, o 

qual é considerado estresse. 

O estresse evoca uma resposta neuroendócrina em peixes teleósteos, similar à 

resposta ao estresse em mamíferos, a qual tem valor adaptativo em curto prazo, 

mas pode se tornar prejudicial se a exposição é mantida por maior período. Apesar 

da reação ao estresse ser organizada para manter o estado de homeostasia do 

animal, dependendo do estímulo ela pode conter elementos que aumentam ou 

diminuem a susceptibilidade aos processos infecciosos e, em muitas situações, a 

reação ao estresse por si só pode induzir mudanças patológicas (WENDELAAR 

BONGA, 1997). Sabe-se da relação entre estresse e sua ação imunossupressora, 

tanto em mamíferos quanto em vertebrados inferiores (WEYTS et al. 1998). Isso é 

freqüentemente associado à diminuição da resistência dos peixes aos oportunistas 

patogênicos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e metazoários), resultando em 

doenças e mortalidade (ANDERSON, 1990; WENDELAAR BONGA, 1997).  

A ativação de mecanismos homeostáticos e enantiostáticos, bem como os 

mecanismos de destoxificação em peixes, geralmente está associada a demandas 

energéticas. De fato, tanto o estresse agudo quanto o crônico estão tipicamente 

relacionados ao aumento da taxa metabólica, geralmente acompanhadas pelo 

aumento da glicemia (BARTON, 1988). ADAMS et al. (1989) demonstraram o efeito 
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de poluentes no metabolismo de lipídios em Lepomis auritus, sugerindo que as 

reduções nos níveis de lipídios, observadas em peixes coletados em área poluída, 

poderiam acarretar em comprometimento do crescimento, da reprodução (maturação 

gonadal) e do reparo de tecidos danificados. Cabe ressaltar que tanto a atividade 

alimentar, quanto a assimilação de alimentos, são drasticamente afetadas em peixes 

estressados (RICE, 1990).  

Dessa forma, empreendimentos mal dimensionados e/ou cujas práticas de 

manejo são inadequadas, podem proporcionar o surgimento de infestações graves 

por ectoparasitos, os quais encontram nos peixes debilitados condições ideais para 

seu estabelecimento. 

Vários fatores podem estar envolvidos na disseminação de doenças no 

ambiente natural, tais como: o grau de imunidade natural e/ou adquirida, habilidade 

do parasito em infectar o hospedeiro, presença de hospedeiros intermediários e 

definitivos e fatores ambientais que são determinantes no equilíbrio no sistema 

hospedeiro/parasito/ambiente (MORAES e MARTINS, 2004). O ambiente aquático 

facilita a transmissão de parasitos, sobretudo em sistemas de cultivo onde certas 

características favorecem sua disseminação, tais como: as altas densidades de 

estocagem das espécies cultivadas e a presença constante tanto de fatores 

promotores de estresse quanto de parasitos (MORAES e MARTINS, 2004; 

URBINATI e CARNEIRO, 2004).  

Condições que evitem a imunodepressão e/ou que resultem em estimulação 

do sistema imune são essenciais para propiciar ao animal um estado saudável que 

permita suportar variações ou condições desfavoráveis do cultivo. Recentemente, 

têm-se empregado nas pisciculturas substâncias com ação imunoestimulantes, que 

agem principalmente no sistema imunológico não-específico, aumentando a 
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atividade de macrófagos, linfócitos, fatores de complemento e de lisozimas (SAKAI, 

1999). Além disso, podem agir no sistema de defesa específico potencializando o 

efeito de vacinas (FIGUERAS et al., 1998). 

Os parasitas são os agentes patogênicos mais estudados na piscicultura 

brasileira (PAVANELLI et al., 2000). As brânquias, em geral, são os principais 

órgãos alvo dos parasitos, os quais provocam hemorragias e necroses com 

conseqüente diminuição da capacidade respiratória e osmo/ionorregulatória. 

Algumas espécies de lerneídeos causam lesões profundas no tegumento, na 

musculatura, olhos e em alguns casos, em órgãos internos (KABATA, 1981). 

Infestações por ectoparasitos metazoários podem representar grandes perdas aos 

produtores, por reduzirem a taxa de crescimento dos peixes, além de promover 

alterações hematológicas, mudanças comportamentais e mortalidade, 

principalmente de alevinos e juvenis. Além disso, no local onde o parasita penetra no 

corpo dos peixes hospedeiros, ocorre hemorragia e inflamação com posterior 

necrose do tecido, facilitando o ataque por agentes infecciosos secundários como 

bactérias, fungos e vírus, aumentando indiretamente sua ação patogênica 

(OSTRENSKY e BOERGER, 1998; BOEGER, 1999; PAVANELLI et al., 2000). 

PIASECKI et al. (2004), ao discutirem a importância de copépodos na 

aqüicultura continental, indicam que para maximizar a produção, as relações entre 

peixes e os crustáceos deste subfilo precisam ser controladas. Isso se aplica tanto 

na produção de copépodos visando o aumento na oferta de alimentos, quanto, 

contrariamente, no controle de copépodos micropredadores e parasitos. 

Com relação aos parasitos de peixes dulceaqüícolas, a família Lernaeidae é 

sem dúvida o grupo mais importante, em especial a única espécie cosmopolita 

Lenaea cyprinacea. Originalmente este parasita não estava presente na América do 
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Sul e Austrália, entretanto foi introduzido juntamente com lotes de carpas (PIASECKI 

et al., 2004). No Brasil, a Lernaea ocorre em quase todos os estados (GABRIELLI e 

ORSI, 2000), existindo registros de parasitismo em várias espécies de peixes tanto 

nos cultivos, quanto nos ambientes naturais (PAVANELLI et al., 2000). MORAES e 

MARTINS (2004) consideram a Lernaea cyprinacea o crustáceo parasita mais 

preocupante no Brasil devido aos prejuízos que causa em sistemas de cultivo de 

peixes. GABRIELLI e ORSI (2000) verificaram que a incidência de infestações 

parasitárias vem aumentando ao longo dos anos na região Norte do Estado do 

Paraná.  

Além da Lernaea sp., outros crustáceos parasitas têm ameaçado os cultivos 

brasileiros, entre os quais destacam-se o copépodo Eragasilus sp. e os branquiúros 

Dolops sp. e Argulus sp.. 

A principal forma de combater crustáceos parasitas é através do uso de 

praguicidas, em especial os organofosforados, benzoilfeniluréias, carbamatos e 

piretróides (LESTER e ROUBAL, 1995; SHEPHERD, 1995). Apesar do uso intensivo 

de diversas substâncias na atividade aqüícola, no Brasil não há legislação específica 

e tampouco produtos com registro para este fim (LOPES, 2005; MAXIMINIANO et 

al., 2005).  

Diferentemente do que ocorre em certos países, produtos utilizados como 

quimioterápicos na aqüicultura brasileira não são desenvolvidos especificamente 

para combater pragas aquáticas. Apesar de alguns dos ingredientes ativos serem os 

mesmos daqueles contidos nas formulações próprias para a aqüicultura, no Brasil, a 

maioria dos produtos utilizados é de uso agrícola ou veterinário (gado e animais 

domésticos). Os veículos utilizados pelas formulações destinadas às aplicações na 

agricultura e pecuária possuem/conferem certas propriedades ao ingrediente ativo 
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de acordo com a finalidade do tratamento e com o alvo a ser combatido. Se 

considerarmos as características do meio (aquático) de um tanque de piscicultura, 

pode-se supor que estas práticas são bastante imprevisíveis do ponto de vista dos 

destinos e efeitos destes compostos. Mesmo assim, alguns inseticidas e acaricidas 

vêm sendo utilizados pelos produtores brasileiros devido à eficiência e relativa 

simplicidade operacional. 

Publicações nacionais destinadas aos aqüicultores (livros, revistas e sites) têm 

abordado o uso destas substâncias no combate das principais parasitoses que 

ameaçam a produtividade nos cultivos de diversas espécies, tanto nativas, quanto 

exóticas. Apesar de alguns autores alertarem quanto aos riscos inerentes ao uso 

destas substâncias, é comum encontrar indicações de qual o “melhor produto”, qual 

a dose e a duração do tratamento para efetivamente eliminar as pragas 

estabelecidas nos cultivos. 

O composto difenil clorado diflubenzuron (DFB), mais conhecido pelo seu nome 

comercial DIMILIN, é um derivado da uréia (benzoilfeniluréia) classificado como 

regulador do crescimento de insetos e amplamente utilizado no combate de 

ectoparasitos de peixes, principalmente nos casos de lerneose e argulose. 

O DFB age prevenindo a formação da quitina, um homopolissacarídio 

necessário à formação do exoesqueleto dos artrópodos. Insetos que absorveram 

esta substância ficam impossibilitados de realizar a muda adequadamente. O 

DIMILIN é particularmente efetivo contra as larvas, no entanto, também age sobre os 

ovos dos insetos, ocasionando a morte das larvas assim que eclodem. Essa inibição 

na síntese de quitina afeta primariamente os insetos, mas pode também afetar 

outros artrópodos e alguns fungos que possuem metabolismo da quitina 

(USDA,APHIS, 2000). 
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Animais dulceaqüícolas demonstram um amplo grau de sensibilidade ao DFB. 

Os principais fatores que influenciam o efeito do DFB sobre os organismos são 

principalmente a estrutura corporal (isto é, exo ou endoesqueleto), o nível trófico que 

o organismo ocupa e o estágio de vida. Durante exposições agudas, invertebrados 

aquáticos foram 25.000 vezes mais sensíveis que peixes (FISCHER e HALL, 1992). 

O DFB é levemente tóxico a mamíferos, aves e anelídeos (USDA,APHIS, 2000), 

sendo que não apresentou nenhum efeito mutagênico ou carcinogênico em 

mamíferos (KEET, 1984a; KEET, 1984b; PEROCCO et al., 1993). Estudos de 

exposição crônica ao DFB indicaram que efeitos hematológicos, tais como a indução 

de metahemoglobina e sulfohemoglobina, são o principal ponto a ser considerado 

em seres humanos (USDA,APHIS, 2000). Essas formas modificadas da 

hemoglobina são incapazes de transportar oxigênio adequadamente pelo sangue, 

podendo representar risco à saúde. 

Mamíferos e aves metabolizam o DFB através da hidroxilação, conjugação e 

clivagem dos grupos uréia (OPDYCKE et al., 1982). O único metabólito ou produto 

de degradação do DFB que merece cautela é a 4-cloroanilina que demonstrou ser 

mutagênico em ratos (PRASAD, 1970). 

Além do DFB, alguns organofosforados, tais como o triclorfon e paration 

metílico têm sido empregados em tanques de piscicultura. Apesar dos compostos 

organofosforados possuírem certas propriedades desejáveis (baixa volatilidade, 

estabilidade química sob ação da luz solar e na água), apresentam as desvantagens 

de possuírem uma toxicidade muito alta para mamíferos e de não serem seletivos, 

exercendo seus efeitos em organismos-alvo e não-alvo (ECOBICHON, 1991). Estas 

substâncias agem através da inibição da enzima acetilcolinesterase, responsável 

pela quebra da acetilcolina, o neurotransmissor nas sinapses dos nervos 
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colinérgicos. O acúmulo de acetilcolina nas junções nervo/nervo ou nervo/músculo 

causam excitação contínua, levando à paralisia.  

Em geral, os praguicidas fosforados caracterizam-se por terem alta toxicidade, 

e baixa persistência, tanto no meio quanto nos seres vivos. Por exemplo, a meia-

vida de compostos tais como meditation e fention foram respectivamente estimadas 

em 1,3 e 2,0 h na carpa Cyprinus carpio (TSUDA et al., 1993), e em 2,6 e 9,9 h em 

Gnathopogon caerulenses (TSUDA et al., 1992). Entretanto, foi reportado por 

COPPAGE e MATTEWS (1974) que peixes expostos a praguicidas fosforados 

exibem uma inibição colinesterásica de 70 a 96% e uma mortalidade de 40 a 60%. 

VAN der WEL e WELING (1989) reportam inibição de 88% da atividade 

colinesterásica em Poecilia reticulata exposto durante duas semanas a 3,25 ppb do 

inseticida fosforado clorpirifós. Após contaminação, os peixes foram mantidos por 

duas semanas em água limpa e mesmo assim a atividade enzimática estava 60% 

inibida. O trabalho de DA SILVA et al. (1993) mostra que a atividade da 

colinesterase plasmática do peixe Callichtys callichtys atingiu 80-90% da atividade 

inicial somente 38 dias após terem recebido uma dose única de 500 ppm de 

FOLIDOL 600 (paration metílico). 

BOYD e MASSAUT (1999) alertam para os riscos associados ao uso de 

produtos químicos nos tanques de cultivo, indicando que diversos compostos 

empregados, sobretudo os praguicidas e bactericidas, podem ter ação 

bioacumulativa e representar risco de segurança alimentar. Além disso, deve-se 

considerar a ação destes compostos a organismos não-alvos, que pode, além de 

interferir na comunidade biológica dos tanques, representar risco às comunidades 

selvagens estabelecidas nos ecossistemas que receberão estes efluentes. Alguns 

trabalhos têm demonstrado os efeitos deletérios que certos praguicidas utilizados na 
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aqüicultura podem trazer às espécies não-alvo (McHEMERY et al., 1991; 

SIMENSTAD e FRESH, 1995; McHENERY et al., 1996; GRANT e BRIGGS, 1998; 

PAHL e OPITZ, 1999; DAVIS et al., 2001; DUMBAULD et al., 2001; ERNEST et al., 

2001; WILLIS e LING, 2003; QIN e DONG, 2004; MEDINA et al., 2004) 

A hipótese deste estudo é que a utilização de praguicidas nas práticas de 

manejo da aqüicultura representa risco à segurança alimentar dos consumidores e a 

possibilidade de danos às comunidades aquáticas expostas a estas substâncias. 
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2. OBJETIVOS GERAIS 

Verificar o destino e efeitos de três formulações de praguicidas comumente 

empregadas nas atividades aqüícolas da bacia do rio Mogi-Guaçu, após aplicações 

em tanques de piscicultura experimental. 

Avaliar a presença destes praguicidas nos tanques e nos peixes de três 

propriedades localizadas na bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu, sub-bacia do rio do 

Peixe, município de Socorro, SP. 

 

2.1. Objetivos específicos 

Determinar o destino dos praguicidas diflubenzuron, diclorvós e paration 

metílico nos compartimentos água e sedimentos após uma aplicação em tanques de 

piscicultura experimental localizados no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia 

Aplicada da USP, Itirapina, SP. 

Determinar a bioacumulação dos praguicidas diflubenzuron, diclorvós e 

paration metílico em partes comestíveis da tilápia Oreochromis niloticus (filé livre de 

escamas e espinhos) submetidas aos tratamentos nos tanques experimentais. 

Determinar os efeitos dos praguicidas Dimilin (diflubenzuron), Neguvon 

(triclorfon/diclorvós) e Folisuper (paration metílico) sobre as comunidades 

fitoplanctônica, zooplanctônica e de macroinvertebrados bentônicos dos tanques 

experimentais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Avaliação da presença de praguicidas nas pisciculturas e pesqueiros 

da bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu, sub-bacia do Peixe, SP. 

Área de estudo. 

A bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu localiza-se na região sudoeste do Estado 

de Minas Gerais e nordeste do Estado de São Paulo. Está compreendida entre os 

paralelos 20º55’ e 22º 43’ e entre os meridianos 46º 10’ e 48º 26’ (Figura 1). 

 

Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Mogi-Guaçu com seus compartimentos (sub-
bacias) e municípios (Relatório Zero, CETESB, 1999). 
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A área total de drenagem é de 17.460 km2, desenvolvendo-se no sentido 

sudoeste-noroeste, sendo que do total, 15,18% pertencem ao Estado de Minas 

Gerais e 84,82% ao Estado de São Paulo (GANDOLFI, 1971). 

Com relação ao fluxo de água nos ambientes lóticos, BARBOSA e 

ESPÍNDOLA (2003) afirmam que: “A dimensão longitudinal tem por referencial físico 

a extensão da nascente à foz, e muitos processos ecológicos são explicados a partir 

de fenômenos de transporte (de matéria e energia) e da interação entre paisagens 

que compõe a bacia hidrográfica (continuidade).” Considerando a dimensão 

longitudinal do Rio Mogi-Guaçu e sua continuidade, o município de Socorro 

apresenta uma localização destacada na porção paulista à montante da bacia 

hidrográfica do rio Mogi-Guaçu. 

O município de Socorro está localizado na sub-bacia do Peixe, junto à Serra da 

Mantiqueira, numa extensão de 448,1 km², sendo que a área rural ocupa 430,3 km² 

enquanto que a urbana ocupa 18,9 km² . Localiza-se na latitude 22º 35'30" S e 

longitude 46º 31' 50" W, com relevo montanhoso e grande potencial hidrográfico.  

Possui uma população estimada de 33.700 habitantes, e limita-se ao Norte 

com Águas de Lindóia (SP) e Monte Sião (MG), ao Sul com Pinhalzinho (SP), ao 

leste com Bueno Brandão (MG), e a Oeste com Monte Alegre do Sul e Serra Negra 

(SP). 

O município de Socorro está distante 132 km da capital, em uma altitude de 

745 m. Possui um clima quente com temperaturas variando, no verão, de 25 a 34oC 

e no inverno de 1 a 15oC. As principais atividades econômicas são o turismo, 

comércio, serviços e agricultura (SOCORRO, 2007).  

Três empreendimentos localizados na porção superior da bacia hidrográfica do 

rio Mogi-Guaçu, no município de Socorro, SP, foram avaliados quanto ao uso e à 
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presença de resíduos de praguicidas nos tanques de piscicultura e pesca destas 

propriedades. Na tentativa de obter o máximo de informações, a identidade dos 

empreendimentos e dos entrevistados foi mantida em sigilo. 

As três propriedades avaliadas serão denominadas neste estudo de pesqueiros 

A, B e C. O proprietário ou um funcionário responsável foi convidado a responder 

questões a respeito das práticas de manejo, principalmente aquelas relacionadas ao 

uso de produtos químicos. Após a entrevista, foram feitas coletas de amostras de 

água, sedimentos e peixes. 

Na propriedade A, que contém um total de 13 tanques (3 de pesca e 10 de 

piscicultura), foram coletadas amostras em 8 tanques, sendo 2 de pesca e 6 de 

piscicultura, além da nascente que abastece a propriedade. 

No empreendimento B, que contém um total de 15 tanques, sendo 1 de pesca 

e o restante de piscicultura, foram coletadas amostras em 5 tanques (o de pesca e 

mais 4 de piscicultura) além da nascente que abastece a propriedade. 

No pesqueiro C, que contém 2 lagos de pesca, 1 reservatório de água e 3 

tanques de engorda de peixe (totalizando 6), foram realizadas coletas em todos os 

tanques. 

As coletas ocorreram nos dias 15 e 16 de junho de 2005, período considerado 

como de “baixa temporada”. Segundo ELER et al. (2006b) é neste período que 

ocorrem as maiores mortalidades dos peixes nas propriedades da bacia do rio Mogi-

Guaçu, principalmente devido à ocorrência de doenças.  
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3.2. Destino e efeito dos praguicidas nos tanques experimentais. 

3.2.1. Localização e características dos tanques experimentais. 

Para determinar o destino e efeitos dos praguicidas após aplicações em 

tanques de piscicultura, um experimento simulando um tratamento contra 

ectoparasitas foi conduzido no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada 

(CRHEA) da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

localizado no município de Itirapina, SP. 

Quatro tanques de concreto (já existentes) com dimensões 4,40 x 2,10 x 1,10 

m (Figura 2) foram utilizados. Os tanques continham uma camada de 10 cm de 

sedimentos e foram cheios (aproximadamente 9.000 L) com água bombeada da 

represa do Lobo, Itirapina, SP. Os tanques foram mantidos em sistema estático (sem 

renovação de água).  

 

   

Figura 2. Tanques de piscicultura experimental localizados no CRHEA-USP. 

 

Cada tanque recebeu um lote de 75 Tilápias (Oreochromis niloticus), sendo 

mantidas nestes tanques por um período de aproximadamente 3 meses (junho a 

agosto de 2005). Esse longo período de aclimatação teve como objetivo 

“amadurecer” os tanques, para que tanto as características físicas e químicas, 

quanto às biológicas, ficassem parecidas com as encontradas em tanques de 

piscicultura dos empreendimentos comerciais.  

2,10m 

1,10m 

4 ,4 0m 



 

 
 

21 

3.2.2. Os peixes utilizados no estudo. 

A escolha da espécie Oreochromis niloticus levou em consideração o fato do 

grupo das tilápias ser o segundo mais produzido no mundo, atrás apenas das 

carpas, sendo produzidas em mais de 100 países, em diversos climas, sistemas de 

cultivo e salinidades. Estima-se que, a partir de 1996, a tilápia passou a ser o gênero 

de peixe mais produzido no Brasil, sendo que sua participação percentual na 

produção total da aqüicultura brasileira cresceu de 17% em 1996 para 38% em 2002 

(ZIMMERMANN e FITZSIMMONS, 2004). 

Diversas características das tilápias são desejáveis do ponto de vista 

zootécnico, tais como: sua capacidade de adaptarem-se às mais diversas condições 

ambientais e de cativeiro, biologia reprodutiva, plasticidade genética, fácil 

domesticação, rusticidade e comercialização. As características de sabor e textura 

da carne, quantidade de espinhos e o seu “rendimento carcaça” são fatores que têm 

colocado a tilápia como uma das espécies mais apreciadas pelos consumidores. 

Conseqüentemente, as tilápias são uma das espécies mais utilizadas no 

povoamento de tanques destinados à pesca. De fato, a tilápia esteve freqüente em 

100% dos 30 pesqueiros avaliados por ESTEVES e ISHIKAWA (2006) na Região 

Metropolitana de São Paulo. Na bacia hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, a tilápia 

nilótica (Oreochromis niloticus) é o peixe exótico mais comercializado, estando 

freqüente em 77% dos empreendimentos, sendo que, nos pesqueiros localizados na 

vertente do rio Jaguari-Mirim, é a espécie mais procurada pelos freqüentadores 

(ELER et al., 2006b; 2006c). 

As tilápias utilizadas nos ensaios de destino e efeito dos praguicidas foram 

cultivadas no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da USP e 



 

 
 

22 

distribuídas aleatoriamente nos quatro tanques experimentais. Os peixes foram 

alimentados duas vezes ao dia com ração comercial para peixes. 

Os lotes foram constituídos por peixes adultos de ambos os sexos (47% 

machos e 53% fêmeas), com comprimento total médio de 18,09 ± 2,00 cm (♂) e 

17,70 ± 3,11 cm (♀), e peso médio de 104,53 ± 29,30 g (♂) e 105,53 ± 48,66 g (♀). 

Foram verificadas as possíveis diferenças estatísticas (através de teste t) entre 

machos e fêmeas com relação ao peso e ao comprimento. Tanto o peso de machos 

e fêmeas (p = 0,00018), quanto o comprimento (p = 0,00108), não foram 

estatisticamente diferentes em relação ao sexo. 

Os espécimes capturados nos empreendimentos aqüícolas do município de 

Socorro, SP, também foram constituídos por tilápias O. niloticus. Nestes casos, 

todos os peixes capturados foram machos adultos (n=30). A ausência de fêmeas 

pode estar relacionada à preferência dos proprietários por povoar seus tanques com 

lotes monossexo, o que traz certas vantagens no que se refere à produtividade e à 

manutenção da qualidade de água. As tilápias capturadas tinham o peso médio de 

244,76 ± 38,40 g e comprimento total médio de 25,26 ± 4,28 cm. 
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3.3. Praguicidas utilizados no tratamento dos tanques experimentais e 

analisados nas amostras das pisciculturas e pesqueiros. 

 

3.3.1. Diflubenzuron (DFB) 

 

Figura 3. Fórmula estrutural do diflubenzuron: C14H9ClF2N2O2,  

IUPAC: 1-(4-clorofenil)-3- (2,6-difluorobenzoil)uréia 

Sinonímia: Difluron, Dimilin® 

O benzoilfeniluréia diflubenzuron, mais conhecido pelo seu nome comercial 

Dimilin®, é um inseticida larvicida e ovicida que age na deposição da quitina através 

da inibição da enzima quitina sintetase. O princípio ativo possui uma persistência 

curta no ambiente sendo que não apresenta deslocamento para as regiões vizinhas. 

É rapidamente degradado por processos microbiológicos, sendo que a meia vida no 

solo é de 3 a 4 dias (WAUCHOPE et al., 1992). 

Em água esterilizada, apresenta pouca degradação sob condição ácidas ou 

neutras. Por outro lado, resíduos não foram encontrados em águas naturais após 72 

h da aplicação de 110 g hectare-1 (KIDD e JAMES, 1991). Muito pouco do DFB é 

absorvido, metabolizado ou translocado nas plantas. Entretanto, resíduos em frutas 

(como maçã) têm meia-vida de 5 a 10 semanas (KIDD e JAMES, 1991). 

No Brasil, a modalidade de emprego, segundo a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), é a de ser aplicado em partes aéreas em culturas de algodão, 
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couve, couve-flor e soja. O emprego domissanitário não é autorizado. O Dimilin é 

formulado em pó e possui classe toxicológica IV (levemente tóxico). 

 

3.3.2. Paration Metílico 

 

Figura 4. Fórmula estrutural do paration metílico: C8H10NO5PS 

IUPAC: O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioato 

Sinonímias: Folisuper®, Folidol® Parationa Metílica 

O paration metílico (PM) é um inseticida e acaricida fitossanitário 

organofosforado altamente tóxico usado no controle de várias pestes na agricultura, 

sobretudo do algodão (KAMRIN, 1997). O princípio ativo possui baixa persistência e 

curto deslocamento para as regiões vizinhas. A taxa de degradação aumenta com a 

temperatura e com a exposição à luz solar. O PM é moderadamente adsorvido pela 

maioria dos solos e é levemente solúvel em água (WAUCHOPE et al., 1992). 4-

nitrofenol, um produto de degradação, não é adsorvido no solo e pode vir a 

contaminar águas subterrâneas (KAMRIN, 1997). O paration metílico é degradado 

rapidamente nas águas superficiais (mar, lagos e rios), com 100% da degradação 

ocorrendo entre 2 semanas e 1 mês, aproximadamente. Na água, está sujeito à 

degradação fotolítica, com uma meia vida de 8 dias no verão e 38 dias no inverno. 

(HOWARD, 1991). 

O PM é moderadamente tóxico a peixes e animais que se alimentam de peixes 

(KIDD e JAMES, 1991; NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 1995). Os valores de 

LC 50 (96 h) vão de 1,9 a 8,9 mg L-1 em salmão, trutas, goldfish, carpa, minnow, 
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black bullhead, catfish, perca e bluegill. É altamente tóxico para invertebrados como 

a Daphnia (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 1995).  

A modalidade de emprego, segundo a ANVISA, é a aplicação em partes aéreas 

de culturas de bulbos, cereais, frutas em geral, hortaliças folhosas e não folhosas, 

leguminosas, algodão, amendoim, soja, batata, cana-de-açúcar, café, alfafa e 

pastagens. O emprego domissanitário não é autorizado. O Folisuper é um 

concentrado líquido e possui classe toxicológica I (extremamente tóxico). 

 

3.3.3. Triclorfon (TCF) 

 

Figura 5. Fórmula estrutural do triclorfon: C4H8Cl3O4P 

IUPAC: dimetil (RS)-2,2,2-tricloro-1-hidroxietilfosfonato 

Sinonímias: Dipterex®, Tugon®, Neguvon®, Dylox® e Metrifonato® 

O triclorfon (TCF) é um inseticida fitossanitário, bernicida e vermífugo 

zoossanitário organofosforado usado para controle de várias pragas, desde insetos 

que atacam lavouras até baratas, sendo aplicado no campo, em lares, sobre animais 

domésticos, plantas ornamentais e em peixes, dependendo das características do 

corpo hídrico. É também utilizado para combater parasitas internos de animais 

domésticos (GALLO e LAWRYK, 1991). O princípio ativo possui uma persistência 

curta no ambiente e apresenta um deslocamento pequeno para as regiões vizinhas. 

A modalidade de emprego, segundo a ANVISA, deve ser a aplicação em culturas de 

algodão, amendoim, batata, cacau, café, cana-de-açúcar, cereais, forragens, frutos, 

girassol, hortaliças, leguminosas, pastagens, soja e uso externo e interno (oral e 
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injetável) em animais. O Neguvon é formulado em pó e possui classe toxicológica II 

(altamente tóxico). 

O TCF é degradado rapidamente em solos aeróbicos, com uma meia vida 

estimada entre 3 e 27 dias. Uma meia-vida de 10 dias, em média, tem sido 

reportada (WAUCHOPE et al., 1992). O TCF tem uma baixa persistência em solos, 

não sendo adsorvido fortemente nas partículas; é bastante móvel em solos de 

textura e de conteúdo orgânico variado e é facilmente solúvel em água. Dessa 

forma, tende a ir para águas subterrâneas (NATIONAL LIBRARY OF 

MEDICINE,1995). 

O TCF é muito tóxico para vários animais aquáticos, tais como: Cladóceros, 

Stoneflys, lagostim e várias espécies de peixes de água doce (HILL e CAMARDESE, 

1986; HUDSON et al., 1984).  

A toxicidade no ambiente pode ser afetada por vários fatores, incluindo 

temperatura, pH e dureza, os quais apresentam diferentes efeitos sobre as espécies 

(HILL e CAMARDESE, 1986; HUDSON et al., 1984). Por exemplo, a mudança de pH 

de 6,5 para 8,5 resulta numa alteração de 13 a 20 vezes o efeito tóxico em várias 

espécies observadas (HUDSON et al., 1984). Geralmente a toxicidade aumenta com 

o aumento da temperatura e do pH, e em geral, estudos não mostraram que o 

triclorfon tem potencial de acumular-se em peixes (KAMRIN, 1997). 

O TCF é degradado rapidamente em água alcalina (pH = 8,5), sendo que 

aproximadamente 99% do triclorfon aplicado é degradado em 2 horas (PIMENTEL, 

1971). 

O principal produto de degradação é o diclorvós (DDVP) (HOFER, 1981; 

SAMUELSEN, 1987a, 1987b; NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 1995). Devido 

ao fato de, quando em solução aquosa, o triclorfon se transformar rapidamente em 
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diclorvós, as análises foram direcionadas para a detecção deste composto, tanto no 

tanque experimental que recebeu tratamento com Neguvon, quanto nas amostras 

dos pesqueiros do município de Socorro. 

3.3.4. Diclorvós (DDVP) 

 

Figura 6. Fórmula estrutural do diclorvós: C4H7Cl2O4P 

IUPAC: 2,2-diclorovinil dimetil fosfato 

Sinonímias: Nuvan®, DDVP, Vapona®, 

O diclorvós é um inseticida da classe dos organofosforados fito e zoossanitário. 

A modalidade de emprego se dá através da aplicação em partes aéreas em culturas 

de alface, algodão, almeirão, amendoim, batata, berinjela, brócolis, cebola, chicória, 

citros, cogumelo, couve, couve-flor, feijão, jiló, maçã, melancia, morango, pimenta, 

quiabo, tomate, repolho, soja e plantas ornamentais. Além destes, no tratamento de 

grãos e sementes de algodão, amendoim, arroz, batata, cacau, café, castanha-do-

Pará, centeio, cevada, feijão, grão-de-bico, milho, pinhão, soja, sorgo, em produtos 

transformados e em armazéns de fumo. 

O princípio ativo possui um deslocamento pequeno no ambiente. O diclorvós 

tem baixa persistência no solo, com uma meia vida estimada em 7 dias. O pH do 

meio determina a taxa de degradação, sendo maior em pH elevado. Na água, o 

diclorvós tende a permanecer em solução, não sendo adsorvido em sedimentos. A 

degradação do DDVP ocorre principalmente por hidrólise, cuja meia vida em lagos e 

rios é de aproximadamente 4 dias (HOWARD, 1991; AUGUSTIJN-BECKERS et al., 

1994).  
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O diclorvós é muito tóxico para vários animais aquáticos, tais como: camarões, 

caranguejos e várias espécies de peixes. (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 1988).  

A toxicidade pode ser afetada por vários fatores ambientais, principalmente 

raios UV, que podem tornar o composto de 5 a 150 vezes mais tóxico (U.S. PUBLIC 

HEALTH SERVICE, 1995). Estudos não mostraram que o diclorvós tem potencial de 

acumular-se em peixes (HOWARD, 1991). É classificado pela Agência de Proteção 

Ambiental Americana como sendo de classe toxicológica I (extremamente tóxico), 

pelo fato de ser cancerígeno. 
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3.4. Simulação de tratamento contra ectoparasitas utilizando praguicidas 

em tanques de piscicultura experimental. 

Com o objetivo de conhecer o comportamento dos praguicidas após aplicação 

em tanques de piscicultura, e dessa forma determinar os destinos e efeitos nos 

diversos compartimentos físicos e biológicos, foi elaborado um experimento 

simulando infestações por ectoparasitas, e que, dessa forma, “fosse necessário” 

aplicações de praguicidas. 

Após o período de aclimatação, os tanques receberam uma única aplicação de 

praguicidas seguindo as dosagens descritas por KUBITZA e KUBITZA (1999), 

conforme o quadro a seguir. 

Tabela 1. Formulações e concentração dos praguicidas adicionados nos 
tanques de piscicultura experimental do CRHEA-USP, Itirapina, SP. 
 

Tanque Praguicida Concentração do Ingrediente Ativo 

1 Controle zero 
2 Dimilin (diflubenzuron) 1,0 g.m-3 
3 Neguvon (triclorfon) 0,25 g.m-3 

4 Folisuper (paration metílico) 0,25 g.m-3 
 

As formulações foram dissolvidas e misturadas em balde plástico com água do 

próprio tanque e distribuídas uniformemente em toda a superfície do tanque. Após a 

adição dos praguicidas, a água de cada tanque foi homogeneizada com o auxílio do 

balde por aproximadamente 10 minutos na tentativa de promover a máxima mistura. 

 

3.4.1. Caracterização física e química dos tanques. 

Foram determinadas as principais características físicas e químicas da água 

(temperatura, condutividade, pH, oxigênio dissolvido e turbidez) com o auxílio de um 

eletrodo multisensor Horiba (U-10), tanto dos tanques de pesca e piscicultura do 

município de Socorro, quantos dos tanques experimentais do CRHEA. 
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3.4.2. Coleta, armazenamento e extração das amostras. 

Nos tanques experimentais foram feitas coletas antes da adição dos 

praguicidas e 5 horas, 1, 2, 5 e 7 dias após. Foram coletadas amostras de água, 

sedimentos, peixes, zooplâncton, fitoplâncton (apenas nos tempos zero, 1, 2 e 7 

dias) e macroinvertebrados bentônicos. Adicionalmente, amostras de água e 

sedimentos foram coletadas 15, 30 e 60 dias após a adição dos praguicidas.  

 

3.4.3. Amostras de água. 

Amostras de água foram obtidas diretamente dos tanques a aproximadamente 

10 cm da superfície com garrafas de vidro de cor âmbar de 1 L de capacidade. Em 

seguida, foram filtradas sob pressão negativa com filtro de microfibra de vidro 

(Filtrak) com 0,45 µm de porosidade. O volume filtrado foi armazenado sob 

refrigeração em frasco de vidro âmbar até o momento da extração dos praguicidas, 

sendo que o tempo de armazenamento nunca foi superior a 5 dias. O filtro foi seco 

sob refrigeração (ar condicionado) e protegido da luz. Em seguida foram 

armazenados em freezer (-20oC) até o momento das análises de clorofila a e 

feofitina, as quais foram determinadas segundo método de NUSCH (1980) com 

etanol 80% aquecido. 

Para a extração dos organofosforados (PM e DDVP), 200 mL de água coletada 

nos tanques 3 e 4, nos diferentes tempos, foram concentradas em cartuchos de SPE 

(extração em fase sólida) RPC18 (Bakerbond), 500 mg, previamente condicionados 

com 10 mL de acetato de etila e 10 mL de água deionizada. Em seguida, foram 

eluídos com 5 mL de acetato de etila, reservados em vial de cor âmbar, e mantidos a 

-20ºC até as análises cromatográficas (CG)  
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Para a extração do DFB, 200 mL de água coletada no tanque 2 foi concentrada 

em cartuchos de SPE RPC18, 500 mg, previamente condicionados com 10 mL de 

metanol e 10 mL de água deionizada. Em seguida, foram eluídos com 5 mL de 

metanol, reservados em vial de cor âmbar, e mantidos a -20ºC até as análises 

cromatográficas (CLAE). 

 

3.4.4. Amostras de sedimento. 

Os sedimentos foram coletados com o auxílio de um tubo de Core de 10 cm de 

diâmetro, sendo que cada amostra foi composta de três lances aleatórios sobre o 

fundo dos tanques. Aproximadamente 1 kg de sedimentos foi acondicionado em 

pote plástico e congelado até o momento das análises. O período de 

armazenamento foi inferior a 10 dias. 

A granulometria dos sedimentos foi determinada através de método de 

peneiramento e de decantação (densímetro) segundo a NBR 7181/84. O teor de 

matéria orgânica foi estimado pela diferença entre o peso dos sedimentos antes e 

após calcinação em mufla. 

O método de extração dos praguicidas foi adaptado de REDONDO et al. (1996) 

e BABIĆ et al. (1998). Após o descongelamento (temperatura ambiente), alíquotas 

de 10 g de sedimento, em triplicata, foram secos em estufa a 35oC e acondicionados 

em becker juntamente com 25 mL de solvente (acetato de etila para DDVP e MP, e 

metanol para DFB) e em seguida levados à sonificação por 15 minutos em água 

refrigerada. Após esta etapa, as alíquotas foram filtradas em filtro de papel e em 

seguida levadas à secura em rota-evaporador, a 35ºC, sob pressão negativa. O 

resíduo foi ressuspenso em 1 mL de solvente e filtrado em cartucho de SPE RPC18. 
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O volume recolhido foi acondicionado em frasco de vidro de cor âmbar a -20ºC até o 

momento das análises.  

 

3.4.5. Amostras de peixes. 

Foram coletados 10 peixes de cada pesqueiro, sendo 5 provenientes dos 

tanques de pesca e 5 dos tanques de piscicultura, com auxílio de vara de pesca e/ou 

rede de arrasto. 

Nos tanques experimentais, 5 indivíduos foram coletados de cada tanque em 

cada tempo experimental com auxílio de uma rede de arrasto. 

Após a coleta, os peixes foram anestesiados com benzocaína a 2%, pesados, 

medidos e sacrificados seguindo recomendação do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA, 1991). Os filés foram extraídos com faca fileteira, 

embalados em papel laminado e congelados em freezer (-20oC) até o momento das 

extrações, segundo metodologia adaptada de NGOH e CULLISON (1996). 

Para a análise dos filés de peixes, uma amostra de 5 g de filé, livre de escamas 

e espinhos foi triturada por aproximadamente 1 minuto com o auxílio de um 

processador de alimentos (mixer) com 30 mL de metanol, no caso das análises de 

DFB. Para as análises de DDVP e PM, as amostras de peixes foram trituradas 

juntamente com 15 g de sultato de sódio anidro e 30 mL de acetato e etila. Em 

seguida, os extratos foram transferidos para tubos plásticos e centrifugados por 15 

minutos a 5000 x g sob refrigeração (4oC). O sobrenadante foi recolhido (6 mL) e 

filtrado em cartucho SPE RPC18. O volume recolhido foi armazenado em frasco de 

vidro de cor âmbar em freezer (-20oC) até o momento das análises cromatográficas. 
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3.4.6. Análise da comunidade biológica dos tanques experimentais. 

3.4.6.1. Fitoplâncton. 

Uma amostra de 100 mL de água foi coletada nos primeiros 10 cm da 

superfície dos tanques e fixada com formol 4%. 

A análise quantitativa do fitoplâncton foi realizada em microscópio invertido 

Zeiss (Axiovert 200) após prévia sedimentação em câmara de Utermöhl 

(UTERMÖHL, 1958). Foram utilizadas câmaras de sedimentação de 20 mL, com 

tempo de sedimentação de três horas para cada centímetro de altura da câmara 

(MARGALEF, 1983). A contagem dos indivíduos foi realizada em transectos 

horizontais e verticais, e o limite de contagem por câmara de sedimentação foi 

determinado por meio da curva de estabilização, obtida a partir do número de 

espécies novas adicionadas em relação ao número de campos contados e também 

das espécies mais abundantes, baseada na contagem de até 100 indivíduos da 

espécie mais comum. Os indivíduos foram enumerados em campos aleatórios, 

sendo os resultados expressos em densidade (organismos mL-1) calculados 

conforme a equação a seguir (ROS, 1979): 

Organismos mL-1 = (n/sc) (1/h) . (F) 

onde:   n = número de indivíduos efetivamente contados; 

s = área do campo em mm2 no aumento de 40 X; 

c = número de campos contados; 

h = altura da câmara de sedimentação em mm; 

F = fator de correção para mililitro (103 mm3 mL-1) 

 

A análise qualitativa dos organismos fitoplanctônicos presentes nas amostras 

foi feita em lâminas e lamínulas sob microscópio binocular Zeiss (Axioskop), 
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equipado com contraste de fase, câmara clara e filtros. A identificação dos 

organismos foi realizada segundo as características morfológicas e morfométricas, 

em menor nível taxonômico possível, com auxílio em bibliografia específica. 

 

3.4.6.2. Zooplâncton. 

Para a análise do zooplâncton, 50 L de água foi filtrada em rede de plâncton 

com malha de 40 µm. As amostras foram fixadas com formol a 8% e armazenadas 

em frascos de vidro protegidos da luz. A contagem dos microcrustáceos 

planctônicos foi feita utilizando-se câmara de Bogorov adaptada sob microscópio 

estereoscópico e a identificação feita em microscópio binocular, com consulta de 

bibliografia especializada, tendo sido contada a amostra total. 

 

3.4.6.3. Índices Biológicos (Fito e Zooplâncton). 

A partir dos resultados das análises qualitativas e quantitativas das amostras 

de fitoplâncton e zooplâncton, foram calculados os índices referentes à estrutura das 

comunidades. 

Índices ecológicos são de ampla utilização em Ecologia, pois possibilitam 

caracterizar a estrutura das comunidades, facilitando sua compreensão. Esses 

índices tornam-se ainda mais importantes no caso da ecologia de comunidades 

aquáticas devido à complexidade e ao grande número de espécies encontradas 

nestes sistemas. Três tipos de índices são usualmente calculados para a 

caracterização das comunidades aquáticas: Riqueza, Diversidade e Equitabilidade. 

A Riqueza de determinada amostra é expressa pelo número de espécies 

encontrado. Apesar de ser praticamente impossível de se conhecer o número total 
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de espécies em um determinado ambiente (KREBS, 1999), é amplamente utilizada 

em estudos ecológicos.  

Riqueza = número total de táxons encontrados por amostra. 

Os índices de diversidade são obtidos de forma a descrever a qualidade da 

comunidade, indicando o grau de complexidade de sua estrutura, como “complexa”, 

“rica” ou “simples”. O índice de diversidade mais conhecido e amplamente utilizado é 

o Índice de Shannon-Wiener, e tem como objetivo medir a quantidade de “ordem” 

(ou desordem) contida em um sistema (KREBS, 1999). É expresso em conteúdo de 

informação por indivíduo (Bits ind.-1). 

O Índice de Diversidade, estimado pelo índice de Shannon-Wiener (SHANNON 

e WEAVER, 1949), é calculado através da equação a seguir: 

 

Para avaliar as diferenças de diversidade entre duas amostras com diferentes 

números de espécies, a relação entre a diversidade medida e a diversidade máxima 

possível é importante ser conhecida (POSTEL et al., 2000). Esta relação recebe o 

nome de Equitabilidade (OMORI e IKEDA, 1984) e é amplamente utilizada em 

ecologia. A Equitabilidade é a medida da similaridade das abundâncias de diferentes 

espécies em um grupo ou comunidade, indicando se há ou não a dominância de 

uma espécie ou grupo de espécies (ODUM, 1988). 

O Índide de Uniformidade ou Equitabilidade, estimado de acordo com PIELOU 

(1966) é calculado através da equação a seguir: 
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3.4.6.4. Bentos. 

Os macroinvertebrados bentônicos associados aos sedimentos foram 

coletados com o auxílio de um tubo de Core com 10 cm de diâmetro, numa 

amostragem composta de três lances aleatórios, coletando-se até o fundo do 

tanque. Os sedimentos foram peneirados com malha de 100 µm, acondicionados em 

potes plásticos e fixados com formol a 8%. Os indivíduos foram separados dos 

sedimentos através da adição de solução hipersalina utilizando sal comum culinário 

(NaCl), a qual promoveu a flutuação dos mesmos. 
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3.5. Análises cromatográficas. 

3.5.1 Condições cromatográficas para a análise de diflubenzuron. 

As determinações do diflubenzuron foram feitas por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) utilizando-se um cromatógrafo Shimadzu, modelo 10AD-VP, 

comunicador Shimadzu CBM-10A e detector de arranjo de diodo Shimadzu SPD-

M10A-VP. Foi utilizada uma coluna Zorbax C18 de fase reversa com 150 mm de 

comprimento, diâmetro interno de 4,6 mm e tamanho de partícula de 5 µm. Foram 

injetados 20 µL de amostra, sendo que a fase móvel empregada foi uma solução de 

70% metanol e 30% água com ácido trifluoracético (TFA) a 0,05%. As análises 

foram feitas em sistema isocrático com 1 mL min-1 de fluxo. O comprimento de onda 

do detector foi ajustado em 256 nm. 

Uma curva analítica foi construída com os resultados das áreas dos picos 

obtidos nos cromatogramas após injeção de soluções-padrão de diflubenzuron nas 

concentrações de 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,0 e 25,0 µg mL-1 ,obtidas após diluição 

de uma solução estoque de 100 µg mL-1 (Figura 9). 
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Figura 9. Curva analítica obtida para o diflubenzuron. 

Y = -10282,05 + 46145,83 X 
 
          R= 0,9999 
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3.5.2. Condições cromatográficas para as análises do diclorvós  

As análises foram feitas em cromatógrafo a gás (CG) da marca Hewlett-

Packard 5890 Série II, com um detector de nitrogênio e fósforo (NPD). Foi utilizada 

uma coluna HP35, 25 m de comprimento, diâmetro interno de 0,22 mm, revestida 

por um filme de 0,32 µm de metil silicone. Foi injetado 1 µL de amostra, sendo que o 

gás de arraste foi o nitrogênio, a uma vazão de 0,8 mL min-1. A temperatura do 

injetor e do detector foi de 250oC. A rampa de aquecimento da coluna iniciou a 

150°C por 2 minutos, seguida de aquecimento de 10°C por minuto até 250°C , 

permanecendo nesta temperatura por mais 5 minutos. 

Uma curva analítica foi construída com os resultados das áreas dos picos 

obtidos nos cromatogramas após injeção de soluções-padrão de diclorvós nas 

concentrações de 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 µg mL-1 em acetato de etila 

(Figura 7). 
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Figura 7. Curva analítica obtida para o diclorvós. 

 

Y = -74,12 + 20861,84 X 
 
               R = 0,9998 
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3.5.3. Condições cromatográficas para as análises do paration metílico. 

As análises foram feitas em cromatógrafo a gás (CG) da marca Hewlett-

Packard 5890 Série II, com um detector de nitrogênio e fósforo (NPD). Foi utilizada 

uma coluna HP35, 25 m de comprimento, diâmetro interno de 0,22 mm, revestida 

por um filme de 0,32 µm de metil silicone. Foi injetado 1 µL de amostra, sendo que o 

gás de arraste foi o nitrogênio, a um fluxo de 0,8 mL min-1. A temperatura do injetor e 

do detector foi de 250oC. A rampa de aquecimento da coluna iniciou a 150°C por 2 

minutos, seguida de aquecimento de 10°C por minuto até 250°C, permanecendo 

nesta temperatura por mais 5 minutos. 

Uma curva analítica foi construída com os resultados das áreas dos picos 

obtidos nos cromatogramas após injeção de soluções-padrão de paration metílico 

nas concentrações 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 µg mL-1 em acetato de etila 

(Figura 8).  
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Figura 8. Curva analítica obtida para o paration metílico. 

 

Y = -1524,85 + 39764,18 X 
 
               R = 0,9995 
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3.5.4. Limites de detecção e quantificação, 

O limite de detecção (LD) é determinado como a menor concentração do 

analito que pode ser diferenciada do ruído do sistema com segurança (LANÇAS, 

2004). O LD foi estimado como sendo o valor estimado de concentração do analito 

que produz um sinal igual a 3 x s, em que s é o desvio padrão do ruído medido após 

a injeção do banco (n=10). 

O limite de quantificação (LQ) corresponde à menor quantidade de um analito 

que pode ser quantificada com exatidão e com uma fidelidade determinada 

(LANÇAS, 2004). O LQ foi estimado como sendo o valor estimado de concentração 

do analito que produz um sinal igual a 10 x s, em que s é o desvio padrão do ruído 

medido após a injeção do banco (n=10). 

 

Tabela 2. Limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ) dos métodos 
empregados para as análises de diflubenzuron, diclorvós e paration metílico. 
 

Praguicida LD LQ 

Diflubenzuron 0,0135 µg mL-1 0,045 µg mL-1 

Diclorvós 0,004 µg mL-1 0,013 µg mL-1 

Paration Metílico 0,0035 µg mL-1 0,012 µg mL-1 

 

3.5.5. Ensaios de recuperação. 

Os ensaios de recuperação foram conduzidos através da fortificação (adição de 

padrão dos praguicidas) em amostras de água de nascente de um dos pesqueiros 

do município de Socorro, SP, e em amostras de água, sedimentos e peixes 

coletados nos tempos zero (antes da adição de praguicidas) nos tanques 

experimentais. A seguir foram aplicados os procedimentos de extração 

anteriormente descritos para cada uma das matrizes. A Tabela 3 contém os 

principais resultados das análises. 
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Tabela 3. Porcentagem de recuperação (média ± desvio padrão) dos 

praguicidas nas diferentes matrizes. Número de réplicas = 5. 
 

Diflubenzuron 
matriz Nível de fortificação % recuperação 

0,05 µg mL-1 93,4 ± 5,0 Água de nascente 
0,1 µg mL-1 96,6 ± 2,1 
0,05 µg mL-1 101,4 ± 4,5 Água do tanque 
0,1 µg mL-1 98,1 ± 3,0 

5 µg kg-1 89,4 ± 5,6 Sedimentos 
10 µg kg-1 94,7 ± 10,0 
0,68 µg g-1 96.9 ± 5,0 Peixe (filé) 

 3,4 µg g-1 97.2 ± 5,0 
Diclorvós 

matriz Nível de fortificação % recuperação 
0,05 µg mL-1 93,8 ± 6,0 Água de nascente 
0,1 µg mL-1 98,6 ± 1,6 
0,05 µg mL-1 95,5 ± 4,5 Água do tanque 
0,1 µg mL-1 96,0 ± 2,3 

5 µg kg-1 89,3± 7,8 Sedimentos 
10 µg kg-1 93,7 ± 2,5 
0,68 µg g-1 109,3 ± 11,5 Peixe (filé) 
3,4 µg g-1 80,6 ± 9,1 

Paration Metílico 
matriz Nível de fortificação % recuperação 

0,05 µg mL-1 99,0 ± 2,1 Água de nascente 
0,1 µg mL-1 96,0 ± 1,6 
0,05 µg mL-1 93,7 ± 4,1 Água do tanque 
0,1 µg mL-1 91,3 ± 8,3 

5 µg kg-1 89,8 ± 2,9 Sedimentos 
10 µg kg-1 91,7 ± 6,4 
0,68 µg g-1 97,7 ± 5,6 Peixe (filé) 
3,4 µg g-1 93,9 ± 6,6 

 

 

3.5.6. Reagentes. 

Todos os reagentes utilizados foram de grau cromatográfico. O padrão de 

diclorvós foi fornecido por Sigma–Aldrich (Seelze, AL), e os padrões de 

diflubenzuron e paration metílico foram fornecidos por Supelco (Bellefonte, USA).  
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As soluções-estoque dos padrões (100 µg mL-1) foram preparadas 

dissolvendo os compostos em solventes em grau cromatográfico (acetato de etila 

pra DDVP e PM e metanol pra DFB) e estocadas em freezer (-20oC). 

 

3.5.7. Destino e tratamento dos resíduos gerados. 

A disposição indevida de resíduos gerados após uma pesquisa pode 

acarretar danos ao meio ambiente, contrapondo-se aos objetivos deste estudo. 

Assim, uma das metas deste projeto foi tratar os resíduos gerados durante a sua 

execução, minimizando os efeitos que estes compostos poderiam trazer ao meio 

ambiente.  

Os solventes utilizados foram recolhidos e acondicionados em recipientes 

apropriados, etiquetados e estocados em local ventilado até serem encaminhados 

ao Laboratório de Resíduos Químicos do Instituto de Química de São Carlos, USP, 

onde foram processados. Os protocolos de tratamentos dos resíduos deste 

laboratório estão descritos em ALBERGUINI et al. (2006). 

As vidrarias e demais materiais utilizados no manuseio dos praguicidas foram 

imersos em solução fortemente alcalina (NaOH) para promover a hidrólise dos 

resíduos. Em seguida a solução foi neutralizada com HCl e os materiais lavados 

com água corrente e sabão.  

Antes do descarte das amostras de água e sedimento coletados nos tanques 

submetidos à contaminação com os praguicidas, elas foram tratadas com solução 

fortemente alcalina (NaOH) e mantidas por no mínimo uma semana. Em seguida as 

misturas foram neutralizadas com HCl e descartadas no solo. 

Quatro meses após o término dos experimentos, os tanques receberam 

aplicação de cal hidratada visando aumentar o pH do meio e promover a hidrólise 
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alcalina tanto de eventuais resíduos, quanto dos produtos de degradação dos 

praguicidas. Duas semanas após a calagem, amostras de água e sedimentos foram 

analisadas e verificou-se que não havia resíduos detectáveis dos praguicidas. Só 

então, os tanques foram esvaziados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. O uso de praguicidas nas pisciculturas e pesqueiros da bacia 

hidrográfica do Mogi-Guaçu. 

No período de abril de 2001 a janeiro de 2004, um grupo de pesquisadores 

coordenado pela Dra. Márcia N. Eler e pelo Dr. Evaldo L. G. Espíndola do Núcleo 

de Estudos em Ecossistemas Aquáticos do CRHEA, USP, (Projetos FAPESP 

00/1084-6, 02/10493-0 e 03/08773-7), realizou entrevistas semi-estruturadas com 

os proprietários das pisciculturas e pesqueiros, as quais partiram de certos 

questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses de interesse para a 

avaliação dos impactos de pesque-pagues na bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu. 

Os resultados gerados pela análise deste questionário podem ser consultados em 

ELER e ESPÍNDOLA (2006). Entretanto, com relação ao uso de produtos 

químicos durante as práticas de manejo, parte dos resultados obtidos não foi 

publicada até o momento, e estes dados nos foram gentilmente cedidos pela Dra. 

Márcia N. Eler, os quais contribuíram com o direcionamento e com as discussões 

a respeito do uso de praguicidas nas atividades aqüícolas da sub-bacia do Peixe, 

da bacia do rio Mogi-Guaçu. 

O questionário foi aplicado em 89 empreendimentos, sendo que em apenas 

cinco deles, o proprietário ou funcionário negou-se a responder às perguntas. 

Com relação ao uso de substâncias químicas durante as práticas de manejo, 

foi constatado que 77,4 % das propriedades executam práticas de manejo que 

requerem o uso de substâncias químicas (tratamento dos viveiros, profilaxia ou 

combate a enfermidades/predadores). Os produtos empregados pelos produtores 

estão listados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Produtos utilizados no tratamento dos tanques para profilaxia ou o 
tratamento de enfermidades/predadores (questionários respondidos = 84). 

Produto utilizado Empreendimentos 
Cal 44 

Praguicidas 33 
Sal (NaCl) 26 

Verde Malaquita 13 
Formol 12 

Antibióticos 7 
Sulfato de cobre 7 
Azul de metileno 3 

Pó de alho 2 
Permanganato de potássio 2 
Sustância desconhecida* 1 

* O proprietário não soube precisar o nome da substância que foi utilizada 
para combater uma infestação por Lernaea sp. 

 

 

Foi observado que um número expressivo de empreendimentos (39,3%) já 

utilizou praguicida para tratar os peixes, sendo o segundo produto mais utilizado 

pelos produtores. 

A mesma constatação foi verificada nos pesqueiros da Região 

Metropolitana de São Paulo por ESTEVES e ISHIKAWA (2006). Também neste 

caso, um praguicida (Dimilin) foi o segundo produto mais utilizado, ficando atrás 

apenas do sal comum (NaCl). 

Com relação aos praguicidas, procurou-se identificar quais as formulações 

e as dosagens que foram utilizadas. Os resultados estão expressos na Tabela 5.  
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Tabela 5. Nome comercial, princípio ativo dos praguicidas e concentrações 
utilizadas pelos proprietários de pisciculturas e pesqueiros da bacia do rio Mogi-
Guaçu. 

Nome  
comercial 

Princípio  
ativo 

Concentração 
utilizada 

Empreendimentos 
que utilizaram 

Dimilin Diflubenzuron 0,05 – 80 g m-3 23 
Folidol Paration Metílico 0,4 g m-3 3 
Alsystin Triflumuron ? 2 
Dipterex Triclorfon ? 2 
Folisuper Paration Metílico 0,6 g m-3 1 
Nitrosol Paration Metílico 0,4 g m-3 1 

Roundup* Glifosato ? 1 
Herbicida** ? ? 1 

* Não foi aplicado diretamente no tanque e sim nas margens (talude). 
** O proprietário não soube precisar o nome do herbicida que foi utilizado 
? Valores de concentração não informados 

 

Cabe ressaltar que, em alguns casos, mais de uma formulação de praguicida 

foi utilizada na mesma propriedade. Foi relatado um caso em que o mesmo 

empreendimento utilizou três formulações diferentes para tratar os tanques (Dimilin, 

Folidol e Nitrosol), e em outros quatro empreendimentos, duas formulações 

diferentes de praguicidas já foram utilizadas: Dimilin e Folidol em dois casos, Dimilin 

e Alsystin, e Dimilin e Dipterex. 

Diversos artigos trazem informações sobre o emprego de praguicidas no 

controle de pragas que ameaçam a produtividade aqüícola. Neles encontram-se o 

uso do diflubenzuron (AHMED e EID, 1991; ROTH et al., 1993; LESTER e ROUBAL, 

1995; HARMS, 1996; HORMAZÁBAL e YNDESTAD, 1997; BOUBOULIS et al., 

2004; MABILIA e SOUZA, 2006), paration metílico (FIGUEIREDO e SENHORINI, 

1990; SENHORINI et al., 1991; SILVA et al., 1993; LESTER e ROUBAL, 1995; 

ANÔNIMO, 2000; AGUIAR et al., 1996; CRUZ et al., 2004; CRUZ, 2005) e triclorfon 

(BRANDAL e EGIDIUS, 1979; CUSACK e JOHNSON, 1990; GRAVE et al. 1991a; 

GRAVE et al., 1991b; HODNELAND et al., 1993; ROTH et al., 1993; LESTER e 
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ROUBAL, 1995; SHEPHERD, 1995; MURISON et al., 1997; PAVANELLI et al, 1998; 

HALLIDAY e COLINS, 2002)  

De maneira geral, os mesmos ingredientes utilizados pelos produtores da bacia 

do Mogi-Guaçu são empregados no Brasil e em outras partes do mundo. Entretanto, 

com relação ao Alsystin (ingrediente ativo: triflumuron, Figura 10), até onde se sabe, 

é o primeiro relato da utilização desse praguicida para combater ectoparasitas de 

peixes. 

 

 
Figura 10. Fórmula estrutural do triflumuron: C15H10ClF3N2O3,  

IUPAC: -(2-clorobenzoil)-3-(4-trifluorometoxifenil)uréia.  

 

Assim como o DFB, o triflumuron é um inseticida derivado da uréia 

(benzoilfeniluréia), classificado como inibidor de crescimento de insetos, 

apresentando o mesmo mecanismo de ação do DFB. Além disso, estudos 

desenvolvidos em ratos demonstraram que estas duas benzoilfeniluréias provocam 

os mesmos efeitos hematológicos relacionados ao aumento no número de 

reticulócitos e de metahemoglobina (TASHEVA e HRISTEVA, 1993). Dessa forma, 

pode-se especular que os riscos associados ao uso do triflumuron sejam 

semelhantes aos relacionados ao uso do diflubenzuron. Neste sentido, KAMRIN 

(1997) considera que apesar dos grupos substituintes nos compostos químicos 

determinarem a sua atividade nos sistemas biológicos e ambientais, o diflubenzuron 

é considerado representativo em relação aos demais membros da classe dos 
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benzoilfeniluréias e ações preditivas podem ser tomadas, em última instância, com 

base nesta substância. 

Outros inibidores de síntese de quitina além do DFB têm sido avaliados quanto 

à eficiência no tratamento de ectoparasitas de peixes, tais como o teflubenzuron 

(CAMPBELL et al., 2006). Entretanto, deve ser ressaltado que o fato de não haver 

estudos comprovando a eficácia do triflumuron no combate aos ectoparasitos de 

peixes, pode ser um indicativo da falta de critérios na escolha da formulação a ser 

utilizada para o tratamento dos peixes ficando evidente a inexistência de orientação 

técnica capacitada no momento de se escolher a melhor forma de tratamento. Uma 

pesquisa junto às principais bases de dados revelou que trabalhos avaliando o efeito 

do triflumuron sobre peixes são escassos, sendo que não há informações sobre a 

sua capacidade de bioacumular-se nos tecidos de animais aquáticos. 

Com relação aos demais praguicidas, o diflubenzuron (Dimilin) foi o ingrediente 

ativo mais utilizado pelos estabelecimentos localizados na bacia hidrográfica do 

Mogi-Guaçu (23), seguido pelo paration metílico (5) e pelo triclorfon (2). Na região 

metropolitana de São Paulo, o diflubenzuron também é o praguicida mais utilizado 

no combate aos ectoparasitas de peixes (ESTEVES e ISHIGAWA, 2006). Da mesma 

forma, MABÍLIA e SOUZA (2006) revelam que nas pisciculturas do Estado do Rio 

Grande do Sul, o diflubenzuron é o ingrediente ativo mais empregado (33,33%), à 

frente das avermectinas (19,04%) e dos organofosforados (9,52%). 

Apesar da maioria dos entrevistados informarem qual o nome do produto que 

foi aplicado nos tanques, a quantidade, em muitos casos, não pôde ser obtida, fato 

que ocorreu em 80% das propriedades que utilizaram os praguicidas. Apesar disso, 

foi possível verificar que, com relação ao uso do Dimilin, houve uma grande 
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diferença nas dosagens empregadas prelos produtores da bacia do rio Mogi-Guaçu. 

Os valores estão listados na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Concentração de Dimilin utilizada para o tratamento de ectoparasitas nos 
tanques das propriedades localizadas na bacia do rio Mogi-Guaçu. 

 

Concentração  
empregada (g m-3) 

Número de 
 empreendimentos 

0,06 1 
0,2 1 
0,3 2 
0,5 1 
1,3 1 
3,0 1 
3,3 1 

70-80 1 
 

Nota-se que apesar de ter sido identificado o uso do Dimilin em 23 

empreendimentos, em apenas 9 deles foi possível precisar as concentrações que 

foram empregadas.  

Cabe destacar o caso do empreendimento que admitiu ter utilizado uma 

concentração em torno de 70 a 80 g m-3. Neste caso, deve-se considerar a 

possibilidade do produtor estar equivocado com relação à concentração que utilizou 

para combater ectoparasitas, pois este valor está muito próximo às concentrações 

letais para diversas espécies de peixes (PAN PESTICIDE DATABASE, 2007). 

Mesmo assim, a hipótese de uso desta substância nesta concentração 

extremamente elevada não deve ser totalmente desconsiderada. 

Com relação à finalidade do uso dos praguicidas, ELER et al. (2006b) 

identificaram que o Dimilin é o composto mais utilizado para o combate à lerneose, 

enquanto que o Folidol e o Nitrosol são mais utilizados no combate ao branquiuro da 

espécie Argulus sp. PIASECKI et al. (2004) indicam a utilização de métodos de 

tratamento que seguem esta tendência observada, ou seja, a utilização de DFB para 
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o combate à lerneose e utilização de organofosforados para o combate à argulose. 

Por outro lado, outros autores indicam que o DFB também é eficaz no controle de 

branquiuros parasitos (FUJIMOTO et al., 1999; SCHALCH et al., 2005). Da mesma 

forma, VILLEM et al. (1998) verificaram que o paration metílico também é eficiente 

no combate à Lernaea sp. 

Ainda com relação à finalidade do uso dos praguicidas, ELER et al. (2006b) 

verificaram que o Dipterex (triclorfon) foi utilizado principalmente no combate aos 

insetos predadores de peixes, tais como odonatas. Diversos organofosforados (OFs) 

têm sido utilizados para controlar insetos piscívoros (NOGA, 1996), sendo que no 

Brasil, a eficiência do Dipterex (triclorfon) e do Folidol (paration metílico) no combate 

à odonatas foi verificada por GARADI et al. (1988). Alguns autores acreditam que a 

utilização de OFs na preparação dos tanques que receberão larvas de peixes pode 

aumentar a produção. SENHORINI et al. (1991) consideraram que a maior 

produtividade de pacus verificada nos tanques que receberam tratamento com 

Folidol foi devida à eliminação dos insetos aquáticos piscívoros. Entretanto, há 

casos em que a preparação dos tanques com praguicidas diminui a produtividade 

dos peixes (LUDWIG, 1993). 

Portanto, de maneira geral, os produtos utilizados no combate aos principais 

parasitas de peixes da bacia do Mogi-Guaçu são os mesmos comumente 

empregados na atividade aqüícola em geral, com exceção do Alsystin, que até onde 

se sabe, é o primeiro relato da utilização deste produto no combate à parasitas de 

peixes. 
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4.2. Avaliação do teor de praguicidas em três pisciculturas e pesqueiros 

do município de Socorro, SP (sub-bacia do Peixe). 

Os resultados gerados pelos projetos anteriores serviram de referência para a 

escolha dos empreendimentos que seriam amostrados neste estudo, bem como 

quais os ingredientes ativos que deveriam ser analisados nestas propriedades. 

Nas visitas feitas nas três propriedades localizadas no município de Socorro, 

SP, nos dias 15 e 16 de junho de 2005, novas entrevistas foram feitas com os 

proprietários, questionando-se sobre o emprego de produtos químicos durante as 

práticas de manejo dos tanques de pesca e piscicultura (Tabela 7). Os dados 

obtidos nestas visitas assemelham-se aos obtidos nas entrevistas anteriores, 

confirmando o emprego de praguicidas nos tanques, os quais, neste caso, foram 

utilizados exclusivamente no combate aos ectoparasitas. 

 
Tabela 7. Produtos utilizados durante as práticas de manejo nos tanques de pesca e 
piscicultura de três propriedades localizadas no município de Socorro, SP. 

 

 

 

 

 

Os três empreendimentos escolhidos para este estudo já haviam sido avaliados 

anteriormente e, dessa forma, em ambos os estudos foram realizadas as mesmas 

perguntas aos proprietários dos estabelecimentos com relação ao uso de 

praguicidas. Entretanto, houve divergência nos três depoimentos prestados a cada 

um dos estudos.  

Em dois casos (propriedades A e C), os proprietários admitiram ter utilizado no 

passado o Dimilin para combater ectoparasitas nos peixes. Entretanto, no 

Pesqueiro Produtos utilizados 
 

A 
Sal comum, cal (Minercao) e Dimilin 

(diflubenzuron) 
 

B 
Sal comum, cal, formalina, oxitetraciclina, 

Verde Malaquita, Dipterex (triclorfon) 
 

C 
Sal comum, cal  e  Dimilin 

(diflubenzuron) 
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questionário respondido anteriormente, foi negado o uso deste praguicida. Neste 

caso, podemos considerar duas hipóteses. A primeira é de que tenha ocorrido o uso 

recente, provavelmente no intervalo de tempo entre as entrevistas. A segunda 

hipótese é de ter havido omissão destas informações na época em que estes 

proprietários responderam ao primeiro questionário. 

Esta última hipótese se aplicaria no caso do proprietário do empreendimento B, 

que afirmou ter utilizado apenas o praguicida Dipterex para combater uma infestação 

por Lernaea sp. há mais de 5 anos. Entretanto, na entrevista realizada pela Dra. 

Márcia N. Eler, ele afirmou que além do Dipterex, também já utilizou o inseticida 

Dimilin. 

Com base nestes dados conflitantes, deve-se ter cautela ao observar os 

resultados obtidos nas entrevistas, podendo-se ainda especular que diversas 

informações a respeito do uso destas substâncias podem ter sido omitidas pelos 

proprietários das pisciculturas e pesqueiros da bacia do rio Mogi-Guaçu. 

Apesar disso, devemos destacar que os entrevistados foram unânimes ao 

afirmarem que não utilizam praguicidas atualmente, apesar de admitirem já os terem 

utilizado no passado. 

As amostras de água e sedimentos de todos os tanques, tanto os de pesca, 

quanto os de piscicultura, incluindo as fontes de abastecimento, foram analisadas 

quanto à presença dos três praguicidas. Além disso, cinco peixes oriundos dos 

tanques de pesca e cinco peixes oriundos dos tanques de cultivo foram analisados 

em cada propriedade. As análises cromatográficas não detectaram resíduos dos 

praguicidas DFB, MP e DDVP em nenhuma das amostras coletadas. 
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Entretanto, esse padrão negativo não se confirma na literatura onde alguns 

trabalhos revelam a presença de praguicidas nos ambientes ligados à atividade 

aqüícola. 

AMARANENI (2002), ao analisar 12 pisciculturas intensivas localizadas no 

Lago Kolleru, Índia, encontrou resíduos de praguicidas na água, sedimentos e 

peixes. Este autor discute que a grande quantidade de praguicidas nas amostras 

ocorreu devido ao uso intensivo destas substâncias nas práticas de manejo nos 

tanques e também devido à proximidade das áreas agrícolas. 

ELER et al. (2006a), apesar de não apresentarem informações a respeito da 

metodologia de análise, principalmente no que se refere aos limites de detecção e 

quantificação, encontraram resíduos de praguicidas organoclorados e 

organofosforados na água e nos sedimentos dos pesqueiros da bacia do Mogi-

Guaçu. Resíduos de paration foram encontrados nos sedimentos de três pesqueiros. 

Além disso, outro organofosforado, o clorpirifós, foi detectado no sedimento de todos 

(nove) os empreendimentos amostrados. Estes autores acreditam que a presença 

de praguicidas nos tanques de pesca e piscicultura deve-se à contaminação em 

decorrência do uso destas substâncias no controle das pragas nas áreas adjacente 

aos tanques. Estudos anteriores desenvolvidos na bacia verificaram a presença de 

paration etílico e metílico nos sedimentos das nascentes do rio Mogi-Guaçu, 

inclusive na vertente do rio do Peixe. Os autores relacionaram a presença destas 

substâncias nas nascentes à topografia e ao intenso uso de praguicidas nas 

atividades agrícolas da região, principalmente nas culturas de batata, tomate e 

morangos (BRIGANTE et al., 2003). 

As baixas temperaturas na bacia do rio Mogi-Guaçu, freqüentemente 

encontradas durante os meses de inverno, representam um dos maiores fatores 
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estressantes para os peixes mantidos sob regime de confinamento e, portanto, é de 

se esperar que as infestações parasitárias ocorram no período em que a atividade 

imunológica dos peixes está debilitada. De fato, 25% da mortalidade relatada pelos 

produtores da bacia do Mogi-Guaçu ocorreram durante o manejo no inverno (ELER 

et al., 2006b). Variações bruscas de temperatura foram apontadas por 31,4% dos 

produtores da região metropolitana de São Paulo como uma das principais causas 

de mortalidade dos peixes (ESTEVES e ISHIKAWA, 2006). Neste sentido, 

especulou-se que o uso de quimioterápicos seria mais freqüente nos meses de 

inverno, fato que não foi evidenciado em nosso estudo. 

Contudo, os produtores entrevistados afirmaram que este período é realmente 

crítico para os estoques de peixes, uma vez que a susceptibilidade às doenças é 

bem maior e, por esse motivo, o manejo dos tanques no inverno é reduzido 

drasticamente, sendo comum o esvaziamento de alguns tanques.  

Por outro lado, GABRIELLI e ORSI (2000), após avaliarem 53 pisciculturas em 

15 municípios da região Norte do Paraná, no período de 1995 a 1998, relataram que 

a maior incidência parasitária de peixes ocorreu nos meses em que as temperaturas 

atingiram valores mais elevados (setembro a março). 

Dessa forma, contrariamente ao que se imaginou, o uso dos diversos produtos 

no período escolhido para o estudo é significativamente reduzido, e portanto, o fato 

de não terem sido detectados praguicidas nas amostras coletadas nas três 

propriedades da sub-bacia do Peixe parece refletir esta situação. Além disso, este 

fato corrobora com os relatos dos produtores que apesar de terem admitido o uso de 

praguicidas nas práticas de manejo no passado, afirmaram não ter usado nenhum 

deles recentemente. 
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4.3. Caracterização física e química dos tanques.  

A caracterização física e química da água dos tanques de cultivo e pesca são 

fundamentais para o entendimento da dinâmica dos praguicidas após sua aplicação, 

uma vez que seu destino no meio é fortemente influenciado por estas variáveis. 

Além disso, a toxicologia destas substâncias é significativamente alterada em 

função de certas variáveis como o pH. De fato, KUBITZA e KUBITZA (1999) alertam 

para este fato no momento em que “recomendam” o uso de praguicidas para tratar 

os peixes, indicando, por exemplo, que o uso de triclorfon deve ser evitado quando o 

pH da água é superior a 8,5, o que poderia causar a morte dos peixes. Os mesmos 

autores recomendam que se apliquem os praguicidas no período da manhã, quando 

a temperatura dos tanques tende a ser menor, diminuindo a toxicidade aos peixes. 

Além disso, no momento de se determinar qual a periodicidade das aplicações de 

praguicidas, levam-se em consideração as temperaturas médias da água dos 

tanques. 

Os mesmos cuidados com relação à temperatura e pH da água são 

considerados no momento de se realizar o combate a ectoparasitas de salmonídeos 

nos cultivos em tanques redes nos mares no hemisfério Norte (BRANDAL e 

EGIDIUS, 1979; ROTH et al., 1993).  

Portanto, foram feitas medições das principais características físicas e 

químicas da água dos diferentes ambientes avaliados neste estudo e os resultados 

estão expressos nas Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8. Características físicas e químicas da água dos tanques dos pesqueiros A, 
B e C, localizados no município de Socorro, SP, nos dias 15 e 16 de Junho de 2005. 

 
Ambiente Temperatura 

 (ºC) 
Condutividade 

 (µS cm-1) 
pH Oxigênio  

(mg L-1) 
 

A 
nascente 17,8 84 7,62 9,11 
cultivo 1 22,3 61 6,54 9,44 
cultivo 2 22,6 61 7,03 10,33 
cultivo 3 22,1 59 6,57 12,32 
cultivo 4 19,6 54 7,12 8,76 
cultivo 5 24,8 56 8,17 11,73 
cultivo 6 21,1 55 7,48 5,86 
pesca 1 19,7 46 7,18 5,53 
pesca 2 20,6 61 8,88 6,00 

 

B 
nascente 17,1 26 8,17 10,27 
cultivo 1 18,6 37 7,73 4,58 
cultivo 2 18,8 61 7,34 3,85 
cultivo 3 18,0 43 7,10 9,02 
cultivo 4 20,0 73 7,43 12,58 

pesca 19,1 46 7,22 6,73 
 

C 
nascente 22,9 83 6,60 9,10 
cultivo 1 22,5 93 6,75 8,93 
cultivo 2 22,3 125 7,00 12,86 
cultivo 3 23,9 185 7,84 12,76 
pesca 1 22,4 101 6,73 12,29 
pesca 2 19,2 104 6,89 12,48 
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Tabela 9. Características físicas e químicas da água dos tanques experimentais do 
CRHEA em diferentes tempos no período de agosto a setembro de 2005. 
 

Tempo Temperatura 
(ºC) 

Condutividade  
(µS cm-1) 

pH OD 
(mg L-1) 

 

Tanque 1 (Controle) 
zero 19,20 101 7,47 6,31 

5 horas 21,3 100 8,84 9,86 
1 dia 23,2 101 8,98 10,6 
2 dias 25,0 103 8,86 9,08 
5 dias 23,3 103 8,15 8,44 
7 dias 21,4 104 8,68 8,54 

15 dias 22,6 104 8,70 8,89 
30 dias 24,3 103 8,57 7,56 
60 dias 25,5 104 8,01 8,07 

 

Tanque 2 (Dimilin) 
zero 18,8 89 8,38 8,13 

5 horas 20,5 88 9,24 10,52 
1 dia 25,0 89 9,75 10,71 
2 dias 25,2 88 9,24 11,44 
5 dias 23,5 87 8,45 11,21 
7 dias 21,4 87 9,44 10,45 

15 dias 22,1 87 8,97 9,77 
30 dias 24,3 85 9,28 7,56 
60 dias 26,4 85 10,12 7,69 

 

Tanque 3 (Neguvon) 
zero 19,2 79 7,76 5,62 

5 horas 20,8 79 8,34 8,34 
1 dia 23,0 81 9,11 9,46 
2 dias 25,0 80 8,68 8,70 
5 dias 23,6 78 8,01 8,45 
7 dias 21,6 77 9,00 8,69 

15 dias 22,0 80 9,45 8,41 
30 dias 24,0 80 9,54 8,03 
60 dias 26,4 85 9,22 7,99 

 

Tanque 4 (Folisuper) 
zero 20,0 91 7,59 5,90 

5 horas 21,3 90 8,34 8,32 
1 dia 22,8 92 8,74 9,30 
2 dias 25,0 92 8,27 7,45 
5 dias 23,3 94 7,20 6,67 
7 dias 21,8 95 8,45 6,21 

15 dias 22,8 95 8,00 7,77 
30 dias 24,3 95 8,03 6,85 
60 dias 26,0 95 8,52 7,09 
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Essas características da água dos tanques de pesca e cultivo, de maneira 

geral, também são encontradas freqüentemente em outros ambientes aqüícolas, 

sendo consideradas, segundo BOYD (1990), satisfatórias para o desenvolvimento 

da atividade.  

Com o objetivo de verificar se as características dos tanques experimentais 

eram semelhantes às encontradas nos estabelecimentos comerciais do município de 

Socorro, os valores foram comparados através de Teste t, sendo que os resultados 

desta análise estão expressos na Tabela 10. Adicionalmente, objetivando promover 

uma comparação destes valores com os encontrados por outros autores, a Tabela 

10 contém os resultados das análises determinadas em outros empreendimentos 

aqüícolas do Estado de São Paulo avaliados por ELER et al. (2006a), ESTEVES e 

ISHIKAWA (2006) e CASTELLANI e BARRELLA (2006). 

 

Tabela 10 Valores médios (mínimos e máximos) de pH, condutividade, oxigênio 
dissolvido e temperatura da água obtida em diferentes ambientes aqüícolas. Letras 
diferentes indicam valores significativamente diferentes entre si (Teste t, p<0,05)  

Localização pH Condutivid. 
(µS cm-1) 

OD 
(mgO2 L-1) 

Temperatura 
(oC) 

Referência 

      
Tanques  
CRHEA 

 

8,67  A 
(7,20-10,12) 

91  A 
(77-104) 

8,44  A 
(5,62-11,4) 

22,9  A 
(18,8-26,4) 

 
Este estudo 

Município de 
 Socorro 

 

7,30  B 
(6,54-8,88) 

72  B 
(26-185) 

9,74  A 
(3,85-16,0) 

20,7  B 
(17,1-24,8) 

 
Este estudo 

Bacia do rio 
Mogi-Guaçu 

 

7,29 
(6,14-9,37) 

46,2 
(6,0-223) 

6,86 
(0,31-11,6) 

21,4 
(8,2-30,7) 

 
ELER et al., 2006a 

Região  
Metropolitana  
de São Paulo 

6,4 
(5,3-8,1) 

108,6 
(10,2-470) 

7,75 
(3,5-14,6) 

24,8 
(18,4-30,0) 

ESTEVES e 
ISHIKAWA, 2006 

Bacia do rio  
Ribeira de  

Iguape 

6,6 
(4,1-9,5) 

4,2 
(1,5-9,1) 

6,30 
(2,5-10,5) 

21,6 
(17,0-30,5) 

CASTELLANI e 
BARRELLA, 2006 
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Cabe ressaltar que um dos objetivos deste estudo foi tentar criar nos tanques 

experimentais um ambiente semelhante ao que se encontraria num empreendimento 

aqüícola, para que as discussões a respeito dos destinos e efeitos dos praguicidas 

após sua aplicação nestes tanques, pudessem servir de indicativo ao que poderia 

acontecer numa situação real de aplicação nos tanques comerciais de pesca e 

piscicultura.  

Entretanto, devido à impossibilidade de promover a renovação de água dos 

tanques experimentais, o que acarretaria na contaminação ambiental pelos 

praguicidas empregados nos ensaios de simulação, era de se esperar que algumas 

características limnológicas pudessem diferir das encontradas nos ambientes 

comerciais.  

O constante fornecimento de água nos tanques comerciais, geralmente com 

água de nascente, promove a diluição das diversas substâncias presentes na água, 

alterando, entre outras variáveis, a condutividade do meio aquoso. Dessa forma, 

estão de acordo os menores valores de condutividade (p<0,05) encontrados nos 

empreendimentos comerciais quando comparados aos verificados nos tanques 

experimentais. 

Apesar da falta de renovação de água, não há diferença significativa na 

concentração de oxigênio dissolvido entre os tanques experimentais e comerciais do 

município de Socorro. Segundo PROENÇA e BITTENCOURT (1994), o oxigênio é o 

elemento mais importante e, conseqüentemente, limitante na piscicultura. Neste 

sentido, a quantidade reduzida de peixes nos tanques experimentais assim como a 

quantidade de ração fornecida, aparentemente foi adequada e não promoveu a 

escassez de oxigênio, o que poderia comprometer a manutenção da vida dos 

diversos sistemas biológicos dos tanques experimentais. 
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Com relação ao pH, os valores encontrados nos tanques experimentais são 

significativamente mais elevados (p<0,05) quando comparados aos valores dos 

tanques das propriedades do município de Socorro. Esta característica dos tanques 

experimentais pode ter um efeito significativo sobre a meia-vida dos praguicidas 

estudados. 

Considerando os valores de pH e o fato que uma das principais via de 

degradação dos praguicidas nos corpos hídricos é através da hidrólise alcalina 

(KAMRIN, 1997), pode-se especular que os praguicidas aplicados nos tanques 

experimentais tendam a ter uma meia-vida menor do que teriam nas condições de 

pH dos tanques dos empreendimentos comerciais.  

Neste caso, o maior tempo de permanência destas substâncias na água 

poderia proporcionar maior interação destes com as comunidades biológicas dos 

tanques, incluindo os peixes estocados, além de aumentar a possibilidade de 

contaminação das comunidades aquáticas dos ecossistemas que receberem os 

efluentes destas propriedades, uma vez que a água dos tanques dos 

empreendimentos comerciais é constantemente renovada. 

Da mesma forma, se considerarmos a diferença significativa (p<0,05) entre as 

temperaturas médias dos dois ambientes em questão, poderíamos esperar o mesmo 

efeito na taxa de degradação dos praguicidas. As temperaturas mais elevadas da 

água dos tanques experimentais implicariam numa maior taxa de degradação das 

substâncias e, portanto, considerando mais uma vez somente esta variável, os 

praguicidas teriam uma meia vida menor nos tanques experimentais se comparados 

aos tanques dos estabelecimentos comerciais. 

O efeito da elevação do pH e da temperatura na degradação do diflubenzuron 

(SCHAEFER e DUPRAS, 1973; IVIE et al., 1980; FISCHER e HALL, 1992), 



 

 
 

61 

Diclorvós (SAMUELSEN, 1987a; 1987b) e paration metílico (HOWARD, 1991; 

WAUCHOPE et al., 1992) tem sido demonstrado. 

Dessa forma, deve-se ter cautela no momento em que se pretende predizer o 

que aconteceria num evento de aplicação dos praguicidas estudados nos tanques 

comerciais, tendo como referências os destinos e efeitos observados nos tanques 

experimentais. Além disso, valores de pH, temperatura e OD podem sofrer 

alterações significativas ao longo do dia, e estas análises pontuais devem ser 

consideradas com cautela por não refletirem o real cenário dinâmico do ambiente. 

Mesmo assim, de maneira geral, os valores médios das varáveis limnológicas 

observadas nos tanques experimentais são semelhantes aos encontrados em outros 

ambientes aqüícolas inseridos no Estado de São Paulo. 
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4.4. Destinos e efeitos dos praguicidas nos tanques experimentais. 

O destino dos praguicidas no meio está diretamente relacionado com as 

propriedades físicas e químicas das formulações, quantidade e freqüência de uso, 

métodos de aplicação, características bióticas e abióticas do ambiente e condições 

meteorológicas (KLINGMAN et al., 1982).  

Com o conhecimento da relação entre as propriedades e comportamento, 

pode-se tentar predizer como será o destino de determinada substância frente aos 

componentes sólidos, a bioacumulação, solubilidade em água e processos de 

transformação (MADHUN e FREED, 1990).  

Neste sentido, experimentos em mesocosmos são de extrema valia e podem 

auxiliar na predição do comportamento e destino de diversos xenobióticos de 

interesse ambiental. Segundo JAK et al (1996), ensaios em mesocosmos permitem 

verificar efeitos de contaminantes em organismos e comunidades sob condições 

semi-naturais simuladas, porém idênticas e controladas, sendo que não apenas os 

efeitos toxicológicos diretos podem ser observados, mas também implicações 

ecológicas indiretas se tornam aparentes. 

Foram avaliadas as concentrações dos diferentes praguicidas aplicados neste 

estudo nos principais compartimentos dos tanques experimentais de cultivo de 

peixes: água e sedimentos. Também foram determinadas as concentrações destes 

praguicidas nas partes comestíveis das tilápias (filés livres de escamas e espinhos). 

Além disso, o efeito das aplicações sobre as comunidades biológicas dos tanques 

experimentais foi avaliado. 



 

 
 

63 

4.4.1. Concentração de praguicidas nas amostras de água. 

Foram detectados os praguicidas DFB, DDVP e PM nas amostras de água dos 

tanques 2, 3 e 4, respectivamente. As amostras de água do tanque 1 (controle) e 

nos demais tanques no tempo zero, foram negativas para estes praguicidas. 

Diversos estudos têm sumarizado informações sobre o comportamento dos 

praguicidas nas águas superficiais, indicando qual é sua solubilidade e através de 

qual via são degradados ou eliminados destes ambientes. Além disso, discutem de 

que maneira certas características como o pH, luz solar, presença de oxigênio e de 

microorganismos podem afetar a persistência dos praguicidas na água.  

Mesmo assim, há necessidade premente de se determinar o destino dos 

diversos praguicidas quando no meio aquoso, devido à grande variedade de 

cenários que se formam a cada evento de aplicação/contaminação, considerando as 

diferentes formulações apresentadas, os multifatores ambientais, biológicos e 

sazonais. 

Dimilin 

No tanque 2 que recebeu uma aplicação de Dimilin, resíduos de DFB foram 

detectados em todos os tempos amostrados (Figura 11), sendo que o valor máximo 

(0,362 µg mL-1) foi detectado no segundo dia após a aplicação. O tempo estimado 

para a redução de 50% da concentração a partir deste ponto foi de 

aproximadamente 9,5 dias.  
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Figura 11. Concentração de diflubenzuron (µg mL-1) na água de tanque de 
piscicultura experimental após a aplicação do Dimilin nos diferentes tempos 
amostrais. 

 

A redução da concentração máxima medida de DFB em 50% está acima da 

observada por IVIE et al. (1980), que estimaram uma meia-vida de 7 dias e por 

BOYLE et al. (1996) que determinaram uma meia-vida de 2,33 dias em 

mesocosmos. 

Uma série de estudos visando obter informações para a aprovação do uso do 

diflubenzuron como inseticida em programas de controle de pragas foi conduzida no 

final dos anos 70, visando determinar sua persistência no ambiente (SCHAEFER e 

DUPRAS, 1976, 1977; APPERSON et al. 1978; SHAEFER et al. 1979; SHAEFER et 

al., 1980). 

SCHAEFER e DUPRAS (1976) ao determinarem a estabilidade do Dimilin em 

água, verificaram que aparentemente o composto é menos persistente à medida que 



 

 
 

65 

o pH e a temperatura aumentam, especialmente quando ambos os valores estão 

elevados. Por outro lado, a luz solar parece não afetar diretamente sua persistência 

em água. Da mesma forma, a presença de microorganismos parece ter pouco efeito 

sobre a concentração de DFB em solos e em água poluída (METCALF et al. 1975; 

SCHAEFER e DUPRAS, 1976). 

Considerando a quantidade de ingrediente ativo que foi adicionada no início 

do experimento, observou-se que apenas 35%, aproximadamente, estavam 

presentes na fase aquosa nos primeiros dois dias após a aplicação do Dimilin. De 

fato, no experimento conduzido por SHAEFER et al. (1980), foi verificado que menos 

de 50% do DFB aplicado permaneceu em fase aquosa, indicando que as 

características de cristalização próprias das benzamidas substituídas, limitam a 

solubilidade deste ingrediente ativo, favorecendo a formação de pequenos cristais e 

precipitados. Além disso, SHAEFER e DUPRAS (1973) verificaram o efeito de 

matéria vegetal (palha) na concentração de Dimilin na água, indicando que 

processos de adsorção podem representar uma grande parcela de perda do DFB da 

água, comparável aos processos de hidrólise. 

Dessa forma, uma significativa parcela de DFB parece não permanecer em 

solução aquosa, sendo que o destino mais provável deve ser a adsorção nas 

partículas e superfícies dos tanques (material em suspensão, paredes do tanque, 

sedimentos etc.) e posterior sedimentação. O aumento observado ao longo do 

tempo da concentração do DFB nos sedimentos do tanque 2, corrobora com esta 

hipótese (valores apresentados e discutidos a seguir). 

Cabe ressaltar que o material em suspensão, o qual poderia conter uma 

quantidade significativa de DFB adsorvido, ficou retido no momento em que as 

amostras de água foram filtradas antes de serem extraídas com a técnica de SPE.  
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Dessa forma, consideramos que para estudos futuros esse compartimento 

deva ser incluído nas análises, uma vez que o DFB demonstrou uma tendência de 

ser adsorvido nas partículas suspensas. Portanto, recomenda-se a análise dos filtros 

para o melhor entendimento do destino desta substância nos tanques de cultivo.  

 

Diclorvós 

Considerando a quantidade inicial de triclorfon adicionada no início do 

experimento, a quantidade de DDVP observada nas primeiras horas correspondeu a 

46,6% da concentração da molécula-mãe. 

Foi verificada uma rápida degradação do DDVP no meio aquoso (Figura 12). A 

diminuição de 50% da concentração inicial estimada a partir da primeira análise (5 

horas) foi de 1,12 horas sendo, portanto, o praguicida que apresentou a maior 

degradação nos tanques experimentais.  

Segundo KAMRIN (1997), em lagos e rios a meia-vida do DDVP é em torno de 

4 dias, indicando que a biodegradação pode desempenhar papel decisivo na 

eliminação desta substância. 

SAMUELSEN (1987b) verificou que a temperatura, o pH e a taxa de aeração 

exercem grande efeito na degradação, tanto do triclorfon quanto do diclorvós em 

água do mar. Este autor determinou que a meia-vida do DDVP em água do mar é de 

153 horas (baixa aeração) e 93 horas (alta taxa de aeração) em pH 8. A grande 

diferença na meia-vida observada entre estes estudos, pode estar relacionada à 

diferença de temperatura, 13,5oC em SAMUELSEN (1987b) e 21oC no presente 

estudo. 
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Figura 12. Concentração de diclorvós (µg mL-1) na água de tanque de piscicultura 
experimental após a aplicação de Neguvon nos diferentes tempos amostrais. ND 
indica valores abaixo do limite de detecção. 

 

Além disso, segundo HOFER (1981), a degradação de ambos, triclorfon e 

diclorvós, consomem íons hidroxila. Dessa forma, o pH elevado verificado no tanque 

3 pode ter favorecido a degradação (hidrólise) destas substâncias, resultando na 

curta meia vida observada tanto na água, quanto nos sedimentos. 

Segundo MULLA et al., (1981), a ação de microorganismos é uma das 

principais causas da baixa persistência de organofosforados no solo e na água, e 

dessa forma, pode-se acreditar que a microbiota presente nos tanques 

experimentais possa ter desempenhado papel fundamental na degradação deste 

praguicida. 

 

 

 

ND ND ND 

 
Linha de tendência 
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Paration metílico 

Com relação ao PM, resíduos foram detectados em todos os tempos 

amostrados até o trigésimo dia, sendo que praticamente todo o ingrediente ativo 

inicialmente adicionado ao tanque (0,25 µg mL-1) foi detectado nas primeiras 5 horas 

(Figura 13). A meia-vida estimada foi de 96,5 horas (aproximadamente 4 dias). 

 

 
Figura 13. Concentração de paration metílico (µg mL-1) na água de tanque de 
piscicultura experimental após a aplicação de Folisuper nos diferentes tempos. 

 

O paration metílico é considerado um organofosforado de baixa persistência, 

cuja meia-vida varia de 1 a 30 dias, sendo que geralmente é em torno de 5 dias 

(WAUCHOPE et al. 1992). Segundo HOWARD (1991) a degradação completa do 

PM em ambientes naturais ocorre entre duas semanas e um mês. De fato, MULLA e 

ISSAK (1961) relataram a diminuição de 99 % da concentração de PM na água em 

tanques ao ar livre, ocorrendo em duas semanas. 
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CROSSLAND e BENNETI (1984) determinaram que a meia-vida do PM em 

aquários contendo sedimentos e plantas aquáticas variou entre 78 e 99 horas, 

enquanto que nos tanques variou de 210 a 410 horas. Esses relatos estão de acordo 

com os resultados encontrados neste estudo. 
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4.4.2. Concentração de praguicidas nas amostras de sedimentos. 

Considerando que a ligação dos xenobióticos aos sedimentos depende do 

conteúdo de carbono orgânico, tipo e quantidade de argila, capacidade de troca 

catiônica, pH e área superficial da partícula dos sedimentos (CONNELL, 1990), e 

que uma vez concentrados nos sedimentos dos tanques de piscicultura podem 

funcionar como depósitos destas substâncias (AMARANENI, 2002), a caracterização 

dos sedimentos passa a ser ponto crítico na predição da dinâmica dos praguicidas 

nos tanques de piscicultura e pesca. 

Foram determinadas a granulometria e o teor de matéria orgânica dos 

sedimentos dos tanques experimentais. A Tabela 11 contém os resultados destas 

análises. 

 

Tabela 11. Granulometria e teor de matéria orgânica nos sedimentos dos tanques 
experimentais. Valores em porcentagem. 

 
 Areia 

grossa 
Areia 
média 

Areia 
fina 

Silte Argila Matéria 
orgânica 

Tanque 1 7 49 24 10 2 6,6 

Tanque 2 7 49 21 13 3 6,7 

Tanque 3 7 49 20 13 3 7,3 

Tanque 4 7 49 24 10 3 6,7 

 

Os sedimentos dos tanques experimentais foram predominantemente 

constituídos por areia média e fina.  

Segundo classificação proposta por NAUMANN (19301apud ESTEVES, 1998) 

os sedimentos lacustres podem ser de dois tipos: orgânico ou mineral. Sedimentos 

orgânicos são aqueles que apresentam concentração de matéria orgânica superior a 

                                                
NAUMANN, E. 1930. Einführung im die Bodenkunde der Seen. Stuttgart E. Schweizerbart’sche 
Verlagsbuchandlung. 126p. 
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10% (UNGEMACH, 19602apud ESTEVES, 1998). Dessa forma, os sedimentos dos 

tanques experimentais podem ser classificados como sedimento mineral arenoso. 

Foram detectados resíduos dos praguicidas DFB, DDVP e PM nos sedimentos 

dos tanques 2, 3 e 4, respectivamente. As amostras do tanque 1 (controle) e dos 

demais tanques no tempo zero foram negativas para estes praguicidas. 

 

Dimilin 

A concentração de DFB nos sedimentos apresentou um aumento transitório até 

o trigésimo dia após a aplicação, sendo que no sexagésimo dia, foi detectado o 

menor valor (Figura 14). O DFB foi o praguicida com maior tempo de persistência 

nos sedimentos quando comparado aos outros praguicidas. 

 
Figura 14. Concentração de diflubenzuron (µg g-1) nos sedimentos de tanque de 
piscicultura experimental após a aplicação de Dimilin, nos diferentes tempos. 
 

                                                
UNGEMACH, H. 1960. Sedimentchemismus und seine Beziehung zum Stoffhaushalt in 40 
europaischen Seen. Germany. Universitat Kiel. 420p.2 
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No experimento conduzido por SHAEFER et al. (1980) em ambientes lênticos, 

foi verificado que menos de 50% do DFB aplicado permaneceu em fase aquosa, 

sendo que o restante ficou aparentemente adsorvido e precipitado. O aumento 

gradativo observado até o quinto dia após a aplicação, corrobora com a hipótese de 

que uma quantidade considerável de DFB tenha sido adsorvida nas partículas 

suspensas no início da aplicação, as quais foram sedimentando ao longo do tempo. 

A possibilidade do ingrediente ativo ter permanecido associado ao veículo da 

formulação, e dessa forma, não ter sido solubilizado completamente, deve ser 

considerada. 

Contudo, CUNNINGHAM e MYERS (1986) indicaram que os sedimentos da 

porção supralitoral de pântanos salgados foram o principal compartimento de 

deposição do DFB após uma aplicação aérea (45 g ha-1), sendo que neste caso, a 

meia-vida estimada foi de 10 dias. Similarmente, KNUTH e HEINIS (1995) 

calcularam a meia vida para DFB de 5,6 e 10,7 dias em sedimentos de 

mesocosmos. Além destes, SELVIK et al. (2002) verificaram que o DFB é 

extremamente persistente em sedimentos marinhos anóxicos ricos em matéria 

orgânica sob baixa temperatura, sendo que não houve redução significativa na sua 

quantidade durante os 204 dias de experimento, independentemente da temperatura 

testada (4 ou 14oC) ou do tipo de sedimento (lama ou areia/conchas).  

A característica do DFB acumular-se nos sedimentos é extremamente 

relevante do ponto de vista da exposição à biota ao longo do tempo. Considerando 

isso, processos de bioacumulação podem ocorrer mesmo após a renovação da água 

dos tanques.  
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De fato, AMARANENI (2002) considera que os sedimentos dos tanques de 

piscicultura podem funcionar como depósitos de praguicidas. As substâncias 

depositadas nos sedimentos podem, após processos mecânicos, físicos e químicos 

ou mesmo biológicos, serem disponibilizados novamente aos peixes. 

Dessa forma, a contribuição que as substâncias contidas nos sedimentos 

podem ter no período a que os peixes estarão expostos ao DFB após uma aplicação 

de Dimilin, deve ser considerada.  

Nesse ponto deve ser ressaltada a necessidade de se avaliar a influência dos 

sedimentos contaminados pelos praguicidas na determinação dos tempos de 

carência antes da comercialização, ou seja, lotes mantidos nos mesmos tanques em 

que receberam as aplicações de DFB necessitarão de um maior tempo para que os 

resíduos sejam eliminados/metabolizados, mesmo havendo a completa renovação 

da água do tanque. 

 

Diclorvós 

Com relação ao DDVP, resíduos foram quantificados somente na amostra 

coletada 5 horas após a aplicação do Neguvon (Figura 15). Nos demais tempos, 

esse praguicida não foi detectado. 

Contrariamente ao que foi observado com o diflubenzuron e com o paration 

metílico (resultados apresentados a seguir), o DDVP não se acumulou nos 

sedimentos.  
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Figura 15. Concentração de diclorvós (µg g-1) nos sedimentos de tanque de 
piscicultura experimental após a aplicação de Neguvon nos diferentes tempos. ND 
indica valores abaixo do limite de detecção. 

 

 

Estudos têm mostrado que o DDVP não adsorve nas partículas de sedimento, 

permanecendo preferencialmente em solução (TULLY e MORRISSEY, 1989; 

KAMRIN, 1997). 

O fato de se ter detectado DDVP nos sedimentos às 5 horas após a aplicação 

de neguvon pode estar relacionada à presença deste praguicida na água coletada 

juntamente com as amostras de sedimentos, e dessa forma, contribuiu com a maior 

parcela de DDVP detectado nas análises cromatográficas. 

 

ND 
ND ND ND 
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Paration Metílico 

Por outro lado, o PM foi detectado em todos os tempos até uma semana após 

a adição de Folisuper (Figura 16). Cabe ressaltar que no sétimo dia a concentração 

de PM ficou abaixo do limite de quantificação. 

 

Figura 16. Concentração de paration metílico (µg g-1) nos sedimentos de tanque de 
piscicultura experimental após a aplicação de Folisuper nos diferentes tempos. NQ 
indica valor abaixo do limite de quantificação. 

 

A quantidade de PM diminui acentuadamente nas primeiras 24 horas após a 

adição de Folisuper, sendo que após este período, a redução da concentração 

ocorre paulatinamente. A redução de 50% da concentração de PM inicial foi 

estimada em 10,9 horas. 

MILAM et al. (2004) também verificaram a capacidade do PM de acumular-se 

em sedimentos de áreas alagadas, cujas concentrações também diminuíram 

acentuadamente ao longo do tempo. 

NQ 
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4.4.3. Concentração de praguicidas nas amostras de peixes. 

As principais vias de exposição aos praguicidas no ambiente são a ingestão de 

alimentos ou água, a respiração e o contato superficial. A molécula que passar pelas 

várias barreiras do organismo pode ser metabolizada ou armazenada. Se a 

velocidade de eliminação do xenobiótico for baixa ou se a molécula não for 

metabolizada, haverá acúmulo no organismo, e a concentração poderá chegar a um 

nível de equilíbrio dependendo da concentração externa à qual o organismo está 

exposto. Dependendo da dinâmica de eliminação e acúmulo da substância química, 

sua concentração final no organismo poderá ser maior do que sua concentração no 

meio, e isso é chamado de bioacumulação. 

Depois da absorção, a substância tóxica se desloca entre a fração aquosa e a 

lipídica, conforme suas características físicas e químicas. Alguns fatores influenciam 

a distribuição e o armazenamento, sendo que os ligados ao agente tóxico são a 

lipossolubilidade, grau de ionização, afinidade química e grau de oxidação; enquanto 

que os ligados ao organismo são a irrigação do órgão, conteúdo de água e lipídios, 

biotransformação e integridade do órgão (AZEVEDO e LIMA, 2004). Diferentes 

velocidades de bioacumulação podem ocorrer nos diferentes grupos de organismos 

ou espécies, e desta forma, grupos biologicamente distintos podem exibir diferentes 

fatores de bioacumulação para um mesmo composto (LECH e BOND, 1980). 

O fato de que a lesão de um órgão ou tecido pode favorecer o acúmulo de um 

xenobiótico é de suma importância no entendimento do potencial de acúmulo dos 

praguicidas empregados no combate aos ectoparasitas de peixes. Além da eminente 

alteração no balanço energético do animal parasitado, que por si só já poderia 

representar um obstáculo fisiológico importante a ser superado, os danos causados 

pelos parasitos podem provocar alterações no balanço hidromineral dos peixes, 
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sobrecarregando o sistema osmorregulatório, o que poderia comprometer as rotas 

de detoxificação dos praguicidas.  

Um exemplo clássico deste fato é o acúmulo de mercúrio nos rins. O mercúrio 

inorgânico tem afinidade pelo tecido renal, mas danifica o néfron, dificultando sua 

eliminação e conseqüentemente, aumentando sua deposição renal (AZEVEDO e 

LIMA, 2004). 

Neste ponto, deve-se fazer um alerta com relação ao fato de neste estudo de 

simulação ter-se trabalhado com peixes saudáveis e não parasitados, e que a 

toxicocinética das substâncias pode ser consideravelmente alterada numa situação 

real de parasitose seguida de tratamento com praguicidas. 

Considerando o conhecimento atual e as limitações metodológicas, faz-se 

necessário determinar o potencial de acumulação dos produtos empregados como 

quimioterápicos em animais destinados ao consumo humano, uma vez que as 

diferentes características tanto dos xenobióticos quanto dos animais expostos 

podem determinar destinos e dinâmicas distintas, as quais são fundamentais na 

previsão da segurança alimentar dos consumidores. 

Nos ensaios de simulação de tratamento contra ectoparasitas, houve acúmulo 

dos praguicidas diflubenzuron e paration metílico nos filés dos peixes que receberam 

tratamento com Dimilin e Folisuper, respectivamente.  

Não foram detectados resíduos de praguicidas nos peixes submetidos ao 

tratamento com Neguvon, tão pouco nos peixes mantidos no tanque 1 (controle) e 

os capturados no tempo zero. 

Segundo ELLIS (1991), HOWARD (1991) e ROTH et al. (1993) o DDVP possui 

baixa persistência em tecidos de peixes. De fato, apesar de CAPOBIANGO e 

CARDEAL (2005) terem encontrado resíduos de DDVP em Pimelodus maculatus 
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coletados no rio Paranaíba (MG), dos vários tecidos analisados, apenas as 

brânquias apresentaram valores quantificáveis.  

Por outro lado, HØY e HOSBERG (1990) encontraram resíduos de DDVP 

acima de 0,017 µg g-1 em músculo de salmão 3 dias após exposição durante uma 

hora a 1,0 mg L-1 (4oC). Entretanto, a 12oC, resíduos só puderam ser detectados 

logo após o tratamento. 

 

Dimilin 

Os métodos de extração e análise cromatográfica para o diflubenzuron foram 

considerados satisfatórios. Não foi verificado um efeito de matriz significativo e o 

método demonstrou ser simples e rápido. Além disso, a quantidade de material e 

solvente empregados foi relativamente pequena. As Figuras 17 e 18 mostram os 

cromatogramas obtidos após a injeção dos extratos no sistema cromatográfico 

(HPLC-DAD). 

 

 

Figura 17. Cromatograma típico (intensidade do sinal por minuto) de um extrato de 
filé de O.niloticus do tanque controle analisado em HPLC-DAD. 
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Figura 18. Cromatograma típico (intensidade do sinal por minuto) de um extrato de 
filé de O.niloticus do submetido ao tratamento com Dimilin (tanque 2). 

 

 

Com relação ao acúmulo de DFB, a concentração nos filés de tilápias aumenta 

ao longo do tempo, atingindo os maiores valores (8,04 mg kg-1) após uma semana da 

aplicação do Dimilin (Figura 19). 
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Figura 19. Concentração de diflubenzuron (mg kg-1) em filés de O. niloticus 
submetidos à aplicação de Dimilin em diferentes tempos. Letras diferentes indicam 
valores significativamente diferentes entre si (ANOVA - teste de Tukey, p < 0,05). 
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Uma das formas de se estimar a bioacumulação de determinada substância 

num peixe é através do quociente entre a concentração do praguicida no tecido e a 

concentração na água. Uma semana após a aplicação do Dimilin, o fator de 

bioacumulação de DFB no músculo de O. niloticus foi de aproximadamente 30 

vezes.  

A tendência do DFB acumular-se em tecidos de peixes tem sido reportada por 

alguns autores. 

METCALF et al. (1975) verificaram um acúmulo médio de DFB em Gambusia 

affinis na ordem de 16,5 vezes ao final de 33 dias de um experimento de simulação 

de ecossistema.  

APPERSON et al. (1978) verificaram o acúmulo de DFB em Promoxis annularis 

variando de 49 a 123 vezes em relação à quantidade na água.  

Mais tarde, SHAEFER et al. (1980), ao estudarem a dinâmica e o destino do 

DFB após aplicações em ambientes natural e experimental, verificaram acúmulo de 

DFB variando entre 52 e 113 vezes 5 dias após a aplicação, sendo que o valor 

máximo encontrado foi no início do experimento, na ordem de160 vezes.  

HAAS-JOBULIUS (1991), determinou a bioacumulação de DFB na ordem de 

95,9 e 119,4 vezes em carpas expostas por 5 dias a 5 e 50 µg L-1, respectivamente, 

concluindo que o processo de bioacumulação do DFB em peixes é dependente da 

sua concentração na água.  

LOPES (2005) verificou o acúmulo de DFB em músculo de pacu 5 horas após a 

aplicação de Dimilin, com valores de bioacumulação entre 17 e 23 vezes. 

Dessa forma, a bioacumulação de DFB deve ser considerada no momento da 

escolha do produto a ser utilizado para eliminarem parasitas de peixes. No caso de 

utilizar Dimilin, deve ser determinado o tempo necessário para que os resíduos 
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sejam eliminados dos tecidos dos peixes, antes de serem destinados ao consumo 

humano. 

 

Paration Metílico 

Assim como verificado para as análises de DFB, os métodos empregados na 

extração e análise do paration metílico mostraram-se satisfatórios, permitindo a 

quantificação dos resíduos de PM em filés de tilápia. As figuras 20 e 21 mostram os 

cromatogramas de amostras de extratos de filé de tilápia antes a após exposição ao 

Folisuper. Cabe ressaltar que no caso de haver a necessidade de se realizar 

análises de resíduos em quantidades menores, um passo de pré-concentração pode 

ser incluído no preparo das amostras. 

 

 

Figura 20. Cromatograma típico (intensidade do sinal por minuto) de um extrato de 
filé de O.niloticus do tanque controle analisado em CG-NPD. 
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Figura 21. Cromatograma típico (intensidade do sinal por minuto) de um extrato de 
filé de O. niloticus submetido ao tratamento com Folisuper analisado em CG-NPD. 

 

Com relação ao acúmulo de PM nos filés de tilápias, diferentemente do que foi 

observado nos peixes tratados com Dimilin, houve um grande acúmulo de praguicida 

logo nas primeiras horas, sendo que a concentração manteve-se elevada até o 

segundo dia de exposição ao Folisuper, diminuindo somente após o quinto dia 

(Figura 22).  
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Figura 22. Concentração de paration metílico (mg kg-1) em filés de O. niloticus 
submetidos à aplicação de Folisuper em diferentes tempos. Letras diferentes 
indicam valores significativamente (ANOVA - Tukey, p<0,05) diferentes entre si. 
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A extensão com que os organofosforados podem acumular-se nos tecidos dos 

peixes depende da taxa de aplicação, duração do tratamento, conteúdo de lipídios, 

tamanho corpóreo, taxa metabólica, temperatura e pH da água (HOSBERG et al., 

1989). A capacidade dos organofosforados bioacumularem-se em tecidos de 

animais aquáticos tem sido reportada (SERRANO et al., 1995; TSUDA et al., 1996; 

KITAMURA et al., 2000; AMARANENI e PILLALA, 2001). Entretanto, há certa 

controvérsia com relação à capacidade do PM acumular-se em tecidos animais.  

KIDD et al. (1991) e GALLO e LAWRYK (1991), indicam que este composto 

não acumula em animais aquáticos. Por outro lado, SABHARWAL e BELSARE 

(1986) verificaram o acúmulo em carpas após aplicação em tanques de cultivo. 

SALAZAR et al. (1997) verificaram o acúmulo de PM em peixes de reservatório 

contaminado (Ignácio Ramirez, México). Mais tarde, no mesmo reservatório, FAVARI 

et al. (2002) verificaram o acúmulo de PM e malation em fitoplâncton, zooplâncton e 

peixes. Além disso, o acúmulo de paration em trutas foi demonstrado por ABBAS et 

al. (1996), os quais concluíram que a meia vida relativamente prolongada desta 

substância nos peixes (aproximadamente 5 vezes maior que a meia vida em ratos) 

traz preocupação quanto à possibilidade de risco à saúde de consumidores. 

SOUMIS et al. (2003) encontraram acúmulo de PM em peixes amazônicos, 

provavelmente devido ao intenso uso desta substância na região.  

Neste estudo, a bioacumulação do paration metílico nos filés de tilápia variou 

entre 16,7 e 23,1 vezes, sendo que durante todo o experimento, a bioacumulação 

média foi de 20 vezes. SABHARWAL e BELSARE (1986) encontraram 

bioacumulação máxima de 12 vezes em carpas, enquanto que FAVARI et al. (2002) 

encontraram bioacumulação de PM variando de 8 a 19 vezes em peixes coletados 

no ambiente. 
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Além do acúmulo de paration metílico em tecidos de peixes, deve-se 

considerar ainda a possibilidade de acúmulo dos produtos de degradação. De fato, 

TENBROOK et al. (2006) verificaram a capacidade do esturjão branco (Acipenser 

transmontanus) absorver p-nitrofenol (produto de degradação do paration etílico e 

metílico) a partir da água. 

Dessa forma, considerando a tendência de acúmulo de PM em partes 

comestíveis (filés) após a exposição ao Folisuper, recomenda-se que o uso deste 

produto deve ser evitado ou as medidas necessárias tomadas quanto à 

determinação do tempo de carência necessário antes da comercialização. 

Com relação à segurança alimentar, risco é definido como agente ou fator 

biológico, químico ou físico com potencial de causar efeito adverso à saúde. O 

consumo de peixes e pescados, em geral está relacionado a uma variedade de 

riscos de segurança alimentar, sendo que alguns destes riscos podem ser 

potencialmente aumentados sob certas circunstâncias em produtos oriundos da 

aqüicultura, se comparados aos capturados no ambiente (REILLY e KÄFERSTEIN, 

1997). 

Agroquímicos, resíduos de drogas veterinárias e metais podem acumular-se 

em produtos aquaculturais em níveis que podem causar problemas de saúde 

pública. Neste caso, destacam-se os praguicidas, que podem estar presentes nos 

tanques de cultivo, quer seja por contaminação oriunda de áreas agrícolas 

adjacentes, ou pela adição intencional exigida em certas práticas de manejo 

(REILLY e KÄFERSTEIN, 1997). 

Através da comissão do Codex Alimentarius, níveis de resíduos máximos para 

diversos alimentos são recomendados aos órgãos governamentais. Entretanto, a 

exposição humana aos riscos associados ao consumo de produtos aquáticos, nunca 
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foi explicitamente considerada pelo Codex, provavelmente pelo fato da magnitude da 

exposição aos agroquímicos via produtos aquaculturais não ter sido completamente 

avaliada, sendo que a quantidade limitada de dados disponíveis sugere a 

necessidade de mais estudos (REILLY e KÄFERSTEIN, 1997). 

Os limites máximos de resíduos (LMR) de DFB (mg kg-1) em carnes 

recomendados no Codex Alimentarius são: vísceras comestíveis (0,1), carne de 

mamíferos (0,1) e peru (0,05). Considerando estes valores de LMR para o DFB, 

verifica-se que a quantidade de diflubenzuron presente nos filés de peixes 

submetidos ao tratamento com Dimilin, em todos os tempos amostrados, ultrapassa 

estes limites, indicando que o uso deste praguicida deve ser evitado ou, em última 

instância, que se estabeleça o período de carência antes da comercialização. 

No caso do paration metílico, não há recomendação de LMR para as carnes no 

Codex. Entretanto, é recomendado o valor de 0,05 mg kg-1 para feijão e batata. Se 

este valor for tomado como referência, ficará evidente que os resíduos de PM em 

filés de tilápia ultrapassam o LMR, e as mesmas recomendações sugeridas para o 

caso de tratamento de peixes com Dimilin, se aplicariam para o uso do Folisuper. 
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4.4.4. Análise da comunidade biológica dos tanques experimentais. 

Com o objetivo de determinar estatisticamente se os tanques experimentais 

poderiam ser comparados entre si, e dessa forma permitir a comparação dos efeitos 

das aplicações dos praguicidas sobre os grupos estudados, realizou-se uma análise 

de variância multivariada (MANOVA p<0,05). 

No tempo zero (antes da aplicação dos praguicidas), considerando todas as 

variáveis biológicas (fitoplâncton, zooplâncton e macro invertebrados bentônicos), os 

tanques experimentais não apresentaram diferenças significativas (p=0,242), 

permitindo dizer que no início dos experimentos as características dos tanques eram 

semelhantes entre si.  

Por outro lado, ao longo do tempo, os tanques foram significativamente 

diferentes entre si (p=0,003), indicando as diferentes condições estabelecidas nos 

tanques após a aplicação dos praguicidas. 

 

4.4.4.1. Fitoplâncton 

O fitoplâncton, constituído pelas algas e cianobactérias, tem papel fundamental 

em qualquer ambiente aquático na produção primária, base de toda cadeia 

alimentar, além de representarem a principal fonte de oxigênio para o meio. 

As variações temporal e espacial do fitoplâncton nos ecossistemas aquáticos 

tropicais são controladas por vários fatores, tais como: sazonalidade, radiação solar, 

fotoperíodo, precipitação e turbulência. Esses, por sua vez, influenciam a dinâmica 

dos nutrientes nestes ambientes (MARGALEF, 1983). Em associação aos fatores 

abióticos, estão os fatores bióticos como as características fisiológicas de cada 

espécie além das interações com as outras do sistema através do parasitismo, da 

competição e da herbivoria, as quais são importantes na estruturação das 



 

 
 

87 

comunidades fitoplanctônicas. A ação conjunta desses fatores influencia a variação 

periódica da abundância, dominância, composição e sucessão entre as diferentes 

classes fitoplanctônicas no ecossistema (REYNOLDS, 1999). 

Os organismos fitoplanctônicos podem ser utilizados como indicadores de 

qualidade de água, por serem sensíveis às alterações ambientais (ROCHA 1992; 

NOGUEIRA e MATSUMURA-TUNDISI, 1996). Mudanças no padrão da presença de 

espécies ou da sua composição podem servir como importantes ferramentas aos 

estudos ecológicos e sanitários nos corpos d`água (MARGALEF, 1981). 

Entretanto, as respostas da comunidade fitoplanctônica frente a um evento de 

contaminação por inseticidas não parecem seguir um padrão, e os dados 

disponíveis na literatura exibem certa controvérsia. De maneira geral, os efeitos 

sobre a comunidade fitoplanctônica parecem estar mais relacionados às alterações 

nos níveis tróficos superiores que propriamente aos efeitos diretos (HULBERT et al., 

1972; CROSSLAND et al., 1982; HANSEN e GARTON, 1982a, 1982b; DAY et al., 

1987; TIDOU et al., 1992; BOYLE et al., 1996). 

As Figuras 23 a 30 e as Tabelas 12 a 15 apresentam os resultados obtidos nas 

análises quantitativas e qualitativas da comunidade fitoplanctônica dos tanques 

experimentais. Em seguida, a Tabela 16 apresenta os resultados dos índices de 

diversidade calculados para os tanques experimentais. 
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Figura 23 . Concentração dos pigmentos clorofila a e feofitina (µg L-1) e densidade 
total do fitoplâncton (indivíduos mL-1) no tanque controle nos diferentes tempos. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 24 Densidade percentual dos taxa mais representativos no tanque controle 
nos diferentes tempos amostrados. 
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Tabela 12. Densidade (indivíduos mL-1) da comunidade fitoplanctônica no tanque 
controle em diferentes tempos. 

Táxons tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Cyanophyceae 3178 2255 1253 4285 
Aphanocapsa sp. 1128 781  3533 
Aphanothece sp. 820 1301 940  
Céls. livres de Microcystis sp. 410    
Chroococcus minimus (colônias) 251 752 
Geitlerinema unigranulatum 173   
Microcystis sp. 820   63   
Bacillariophyceae 820 0 0 75 
Aulacoseira sp. 103    
Cyclotella sp. 103    
Fragillaria sp. 410    
Navicula sp. 205     75 
Chlorophyceae 39675 28540 16540 26539 
Ankistrodesmus gracillis  63 75 
Chlamydomonas sp 1333 347 7518  
Coelastrum reticulatum 18864 9455 940 12330 
Crucigenia tetrapedia 205 434 1190 150 
Dictyosphaerium pulchellum 2768 1388 501 301 
Dimorphococcus lunatus 1640 954  677 
Elakatothrix sp. 205  814  
Golenkinia sp.  260 313 75 
Kirchneriella obesa 1435  188 827 
Micractinium sp. 205 867 501  
Monoraphidium irregulare 1743  63 827 
Oocystis sp 308 2429 63 226 
Pediastrum duplex 205 260 188  
Pediastrum tetras 1948 347 752 677 
Scenedesmus acuminatus 2358 867 439 3985 
Scenedesmus bicaudatus 1025 1735 125 451 
Scenedesmus denticulatus 615 694 940 677 
Scenedesmus opoliensis 2358 1388 1378 1804 
Scenedesmus sp.1 615 2863 63 2180 
Scenedesmus sp.2 820 2776  75 
Schroederia indica  87 313  
Tetrastrum sp. 1025 694 188 451 
Treubaria sp.   694   752 
Euglenophyceae 2973 4077 3007 3834 
Trachelomonas sp 2973 4077 3007 3834 
Chrysophyceae 103 0 0 0 
Mallomonas sp 103       
Cryptophyceae 1640 173 627 0 
Cryptomonas sp 1640 173 627   
Zygnemaphyceae 513 520 251 601 
Closterium sp. 103 173 63  
Euastrum sp.  87   
Staurastrum sp.1 410 173 63 226 
Staurodesmus sp.   87 125 376 
Xantophyceae 103 0 125 0 
Isthmochloron sp. 103   125   
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…continuação da Tabela 12     
Táxons tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Dinophyceae 718 520 0 226 
Peridinium sp. 718 520  226 
Densidade total 49824 36087 21802 35561 
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Figura 25 . Concentração de clorofila a e feofitina (µg L-1) e densidade total do 
fitoplâncton (indivíduos mL-1) no tanque submetido ao tratamento com Dimilin nos 
diferentes tempos. 
 

 

 
Figura 26 Densidade percentual dos taxa mais representativos no tanque submetido 
ao tratamento com Dimilin nos diferentes tempos amostrados. 
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Tabela 13. Densidade (indivíduos mL-1) da comunidade fitoplanctônica no 
tanque submetido ao tratamento com Dimilin em diferentes tempos. 

 tempo zero 1 dia 2 dias 7dias 
Táxons      
Cyanophyceae 245 1316 242 733 
Aphanocapsa sp.    56 
Aphanothece sp.    56 
Céls. livres de Microcystis sp. 98 376  564 
Cylindropsermopsis sp. 94   
Limnothrix sp 98 188   
Phormidium sp. 49    
Pseudanabaena mucicola 658 242  
Pseudanabaena sp.    56 
Bacillariophyceae 1128 1504 2578 0 
Fragillaria sp. 1128 1128 2175  
Nitzschia sp.   403  
Navicula sp.  376   
Chlorophyceae 15445 15976 42450 14547 
Chlamydomonas sp 49   169 
Coelastrum reticulatum 11130 6954 24649 11277 
Crucigenia tetrapedia 1177 1504 4591 338 
Crucigeniella sp. 147 846 806 56 
Dictyosphaerium pulchellum 49 188   
Dimorphococcus lunatus 49 282  1184 
Golenkinia sp. 98  564 113 
Kirchneriella obesa 1471 3571 6847 113 
Monoraphidium circinale 94 161  
Monoraphidium irregulare 49 282 322 56 
Mougeotia sp   81  
Oocystis sp 343 188 403 56 
Pediastrum duplex 49   113 
Pediastrum tetras 49 282 483  
Scenedesmus acuminatus 49  161 113 
Scenedesmus bicaudatus 49 376 725 113 
Scenedesmus denticulatus 49    
Scenedesmus opoliensis 294 1034 2094 395 
Scenedesmus sp.1 245 282 161 113 
Scenedesmus sp.2  94   
Tetrastrum sp. 49  81 169 
Treubaria sp. 49  322 169 
Euglenophyceae 196 752 2336 564 
Trachelomonas sp 196 752 2336 564 
Cryptophyceae 0 0 0 113 
Cryptomonas sp    113 
Zygnemaphyceae 147 282 1289 959 
Closterium sp. 49 188  733 
Hyalotheca dissiliens   56 
Staurastrum sp.1 98 94 1208  
Staurastrum sp.2   81  
Staurastrum sp.3    113 
Staurodesmus connatus   56 
Dinophyceae 245 1034 403 56 
Peridinium sp. 245 1034 403 56 
Densidadte total 17406 20863 49297 16972 
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Figura 27. Concentração de clorofila a e feofitina (µg L-1) e densidade total do 
fitoplâncton (indivíduos mL-1) no tanque tratado com Neguvon nos diferentes tempos. 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 28. Densidade percentual dos taxa mais representativos no tanque 
submetido ao tratamento com Neguvon nos diferentes tempos amostrados. 
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Tabela 14. Densidade (indivíduos mL-1) da comunidade fitoplanctônica no tanque 
submetido ao tratamento com Neguvon em diferentes tempos. 
 

Táxons tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Cyanophyceae 5155 2857 7374 1410 
Aphanocapsa sp. 161 75 520 634 
Aphanothece sp. 1047 1053 2949  
Céls. livres de Microcystis sp. 1611  2082  
Chroococcus minimus 
(colônias) 1772  867 775 
Limnothrix sp 242  173  
Pseudanabaena mucicola  434  
Pseudanabaena sp.   87  
Raphidiopsis sp. 322 1729 260  
Bacillariophyceae 81 0 1041 211 
Navicula sp. 81  1041 211 
Chlorophyceae 19816 9322 21166 3595 
Ankistrodesmus falcatus 403 75 2255 740 
Chlamydomonas sp 242   70 
Coelastrum reticulatum 10955 1504 8675 282 
Crucigenia tetrapedia 150  106 
Dictyosphaerium pulchellum 1047  1388 1198 
Dimorphococcus lunatus   35 
Golenkinia sp. 242 301 173 106 
Kirchneriella obesa 3222 1955 607 70 
Micractinium sp.   87  
Monoraphidium circinale 161  867 282 
Monoraphidium irregulare 403 1729 1301 35 
Mougeotia sp 81 75 87  
Oocystis sp 81  260 35 
Pediastrum tetras 403 75 607 70 
Scenedesmus acuminatus 403 150 1041 70 
Scenedesmus bicaudatus 242 150 347  
Scenedesmus opoliensis 1128 1504 1301 106 
Scenedesmus sp.1 403 902 1301 35 
Scenedesmus sp.2 81    
Tetrastrum sp. 161 752 87 35 
Treubaria sp. 161  781 317 
Euglenophyceae 403 226 781 0 
Trachelomonas sp 403 226 781  
Chrysophyceae 0 0 260 388 
Mallomonas sp   260 352 
Synura sp.    35 
Cryptophyceae 81 0 607 106 
Cryptomonas sp 81  607 106 
Zygnemaphyceae 242 1128 2429 881 
Closterium sp. 81 977 1908 811 
Staurastrum margaritaceum  347  
Staurastrum sp.1 161  173  
Staurastrum sp.2  150   
Staurastrum sp.3    70 
Xantophyceae 0 0 87 0 
Isthmochloron sp.   87  
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…continuação da Tabela 14     
Táxons tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Dinophyceae 0 0 173 0 
Peridinium sp.   173  
Densidade total 25776 13533 33918 6590 
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Figura 29. Concentração dos pigmentos clorofila A e Feofitina (µg L-1) e 
densidade total do fitoplâncton (indivíduos mL-1) no tanque tratado com Folisuper 
nos diferentes tempos. 

 

 
Figura 30. Densidade percentual dos taxa mais representativos no tanque 
submetido ao tratamento com Folisuper nos diferentes tempos amostrados. 
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Tabela 15. Densidade (indivíduos mL-1) da comunidade fitoplanctônica no tanque 
submetido ao tratamento com Folisuper em diferentes tempos. 

Táxons tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Cyanophyceae 3172 5451 4624 3759 
Aphanocapsa sp.  94 282 251 
Aphanothece sp. 423 3383  814 
Céls. livres de Microcystis sp. 634  3270  
Chroococcus minimus 
(colônias) 1410 1598 1015 2067 
Cylindropsermopsis sp.   376 
Pseudanabaena mucicola  56 251 
Raphidiopsis sp. 705 376   
Bacillariophyceae 70 846 0 439 
Aulacoseira granulata   63 
Navicula sp.  846  313 
Nitzschia sp. 70   63 
Chlorophyceae 21215 22084 9980 15725 
Actinastrum sp.  94   
Ankistrodesmus falcatus 211 1973 338 63 
Chlamydomonas sp   169 251 
Coelastrum reticulatum 7964 8270 5300 6892 
Crucigenia tetrapedia 70  56 376 
Crucigeniella sp.  94   
Dictyosphaerium pulchellum 141 1504 113 63 
Dimorphococcus lunatus  113  
Eutetramorus sp.    251 
Golenkinia sp. 493  451 251 
Kirchneriella obesa 6555 658 169  
Micractinium sp.  94   
Monoraphidium circinale 282 752   
Monoraphidium irregulare 1551 752 451 1817 
Oocystis sp 141 658  376 
Pediastrum duplex 70  56  
Pediastrum tetras 493 470 226 1002 
Scenedesmus acuminatus 1128 169  
Scenedesmus bicaudatus 70 564 56 251 
Scenedesmus denticulatus 94   
Scenedesmus opoliensis 1410 1786 677 940 
Scenedesmus sp.1 1480 1222 620 2882 
Scenedesmus sp.2    63 
Tetrastrum sp. 282 940 113 188 
Treubaria sp.  1034 113 63 
Euglenophyceae 423 940 395 188 
Strombomonas sp. 141 188 395  
Trachelomonas sp 282 752  188 
Chrysophyceae 211 188 282 627 
Dynobryon sp.   56  
Mallomonas sp 211 188 226 627 
Cryptophyceae 70 470 169 125 
Cryptomonas sp 70 470 169 125 
Zygnemaphyceae 1057 2819 789 2757 
Closterium sp. 916 2349 451 1817 
Staurastrum margaritaceum   125 
Staurastrum sp.1 70 470  188 
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…continuação da Tabela 15     
Táxons tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Staurastrum sp.3    439 
Staurodesmus connatus  113 188 
Staurastrum margaritaceum  169  
Staurodesmus sp. 70  56  
Dinophyceae 0 376 0 125 
Peridinium sp.  376  125 
Densidade total 26219 33174 15450 23745 

 

 

Tabela 16. Índices de diversidade da comunidade fitoplanctônica dos tanques 
experimentais ao longo do tempo. 

 
Tanque 1 (controle) 

Tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Número total de indivíduosa 49824 36087 21802 35561 

Riqueza de espécies 35 29 29 25 
Diversidade de Shannonb 2,61 2,70 2,48 2,34 
Equitabilidade de Pielou 0,73 0,80 0,74 0,73 

     
Tanque 2 (Dimilin) 

Tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Número total de indivíduosa 17406 20863 49297 16972 

Riqueza de espécies 27 24 23 27 
Diversidade de Shannonb 1,54 2,39 1,87 1,56 
Equitabilidade de Pielou 0,47 0,75 0,60 0,47 

     
Tanque 3 (Neguvon) 

Tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Número total de indivíduosa 25776 13533 33918 6590 

Riqueza de espécies 29 19 34 25 
Diversidade de Shannonb 2,26 2,49 2,88 2,65 
Equitabilidade de Pielou 0,67 0,85 0,82 0,82 

     
Tanque 4 (Folisuper) 

Tempo zero 1 dia 2 dias 7 dias 
Número total de indivíduosa 26219 33174 15450 23745 

Riqueza de espécies 27 30 29 33 
Diversidade de Shannonb 2,29 2,82 2,37 2,64 
Equitabilidade de Pielou 0,70 0,83 0,70 0,76 

     
a – indivíduos mL-1     
b - Bits ind.-1     
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Nos tanques experimentais, os grupos mais representativos foram as 

clorofíceas, cianofíceas, euglenofíceas, bacilariofíceas e zygnemafíceas. A riqueza 

total de espécies considerando todas as amostras analisadas foi de 64 espécies. A 

classe com maior riqueza de espécies foi o das Chlorophyceae (29) seguido das 

Cyanophyceae (12) e Zygnemaphyceae (10).  

Resultados similares foram encontrados por SANT’ANNA et al. (2006) nos 

pesqueiros da região metropolitana de São Paulo, tanto no período seco quanto no 

chuvoso. Por outro lado, contrariamente ao que estes autores verificaram, 

Chlorophyceae foi a classe com maior densidade de indivíduos nos tanques 

experimentais, e não as Cyanophyceae, provavelmente devido à disponibilidade de 

nutrientes (razão nitrogênio:fósforo, PAERL e TUCKER, 1995) característicos 

daqueles ambientes.  

SAMPAIO (1996) também demonstrou que as Chlorophyceae foram a classe 

dominante em tanques de piscicultura experimental, sendo que eventualmente 

houve dominância da Cyanophyceae. 

Segundo ESTEVES (1998) algas da classe Chlorophyceae habitam 

preferencialmente lagos mesotróficos ou eutróficos, sendo que essas condições são 

freqüentemente observadas em tanques de piscicultura (BOYD, 1990). 

Foi observada certa diferenciação na densidade total dos indivíduos 

fitoplanctônicos ao longo do tempo entre os tanques que receberam aplicações de 

praguicidas e o controle. No tanque controle observou-se uma diminuição 

progressiva na densidade até o tempo 2 horas, cerca de 55% em relação ao tempo 

zero (Figura 23). Contrariamente, nos tanques que receberam aplicações de 

praguicidas observou-se um aumento na densidade total fitoplanctônica, atingindo 

valores máximos um dia após a aplicação do Folisuper (Figura 29) e dois dias após 
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as aplicações de Dimilin (Figura 25) e Neguvon (Figura 27). Nestes casos, o 

aumento na densidade foi da ordem de 27%, 180% e 24%, respectivamente, em 

relação ao tempo zero. 

No caso dos tanques que receberam aplicações de organofosforados, em geral 

as densidades das algas parecem ser um reflexo negativo do observado na 

densidade dos organismos zooplanctônicos (resultados apresentados e discutidos a 

seguir), ou seja, nos tempos em que se observaram as maiores densidades algais, 

foram aqueles em que as densidades de zooplâncton foram as menores, e vice 

versa.  

Por outro lado, no tanque 2, apesar da densidade zooplanctônica ser menor no 

segundo dia após a aplicação do Dimilin, coincidindo também com a alta densidade 

fitoplanctônica, a menor densidade do zooplâncton ocorreu no sétimo dia, não sendo 

observado um aumento pronunciado na densidade do fitoplâncton, como ocorreu 

nos demais tanques contaminados. Entretanto, os valores de clorofila foram 

relativamente maiores neste tempo. 

Com relação aos índices biológicos da comunidade fitoplanctônica (Tabela 16), 

concomitantemente com o aumento na densidade observado nos tanques 3 

(Neguvon) e 4 (Folisuper), observou-se um aumento nos índices de riqueza, 

diversidade de Shannon e equitabilidade (uniformidade) de Pielou. Estes valores 

reforçam a hipótese de que há uma menor pressão sobre a comunidade 

fitoplanctônica nestes tempos, refletido no equilíbrio expresso por estes índices. 

Estas tendências não foram observadas nos demais tanques. 

De maneira geral, foram observados efeitos indiretos sobre a comunidade 

fitoplanctônica em decorrência da aplicação dos inseticidas. 
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4.4.4.2. Zooplâncton 

A comunidade zooplanctônica é constituída por diversos organismos os quais 

possuem limitada capacidade de locomoção na coluna d’água e grande importância 

nos ambientes aquáticos, sobretudo por serem o principal elo de ligação entre a 

produção primária do fitoplâncton e os consumidores dos níveis mais altos na cadeia 

trófica aquática, como macroinvertebrados bentônicos, peixes, anfíbios, répteis, aves 

e mamíferos. Como elo entre os produtores primários e os consumidores na cadeia 

trófica de ambientes límnicos, estes organismos tornam-se importantes na avaliação 

de danos causados por poluentes e processos de bioacumulação e biomagnificação 

de xenobióticos. Além disso, muitas espécies zooplanctônicas são excelentes 

indicadoras das alterações ambientais. Espécies do gênero Daphnia e Ceriodaphnia, 

por exemplo, são freqüentemente utilizados em testes ecotoxicológicos, por serem 

sensíveis à presença de substâncias tóxicas e por ocuparem posição central na 

cadeia trófica de ambientes lênticos. 

Diversos grupos de invertebrados integram a comunidade zooplanctônica, 

principalmente os microcrustáceos (copépodos e cladóceros) e rotíferos.  

Certas técnicas de manejo na atividade aqüícola visam à manipulação da 

produção da comunidade zooplanctônica, promovendo a maximização de itens 

alimentares específicos (PIASECKI et al., 2004). Nesses casos, é comum o uso de 

inseticidas organofosforados que marcadamente causam mudanças na abundância 

e na diversidade do zooplâncton dos berçários (OPUSZYNSKI et al., 1984; 

LUDWIG, 1993; LI et al., 1996). 
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As amostras de zooplâncton dos tanques experimentais foram analisadas 

quanto à presença e quantidade de cladóceros e copépodos. Os resultados estão 

expressos nas Figuras 31 a 34 e Tabelas 17 a 20. 

Com relação aos índices biológicos, não foi possível estimar os índices de 

diversidade e equitabilidade devido a grande densidade das formas larvais (náuplius 

e copepoditos), as quais não puderam ser classificadas em nível de espécies.  

Um exemplo disso pode ser verificado no caso do tanque 3, no sétimo dia após 

a aplicação de Neguvon, cuja densidade total de indivíduos é constituída 

exclusivamente por náuplius e copepoditos. 

Em geral, as amostras foram constituídas predominantemente por copépodos, 

exceto no tempo zero do tanque 2 (Dimilin), onde a proporção de cladóceros e 

copépodos é praticamente a mesma. 

No tanque 1 (controle), os dois grupos zooplanctônicos foram detectados ao 

longo do experimento, sendo que Copepoda foi o grupo com maior densidade em 

todos os tempos amostrados (Figura 31).  

A maior contribuição dos cladóceros em termos de densidade foi verificada 7 

dias após o início dos experimentos, quando atingiram 25% da densidade total. De 

maneira geral, não foram observadas alterações de grande amplitude a partir das 5 

horas do início do experimento. 

O número de espécies no tanque controle variou de 3 no tempo zero a 4 no 

sétimo dia. O máximo de riqueza foi verificado no segundo dia após o início do 

experimento, com 5 espécies (Tabela 17). 
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Figura 31. Densidade total de cladóceros e copépodos no tanque controle em 
diferentes tempos. 

 

 

 

Tabela 17. Densidade zooplanctônica do tanque controle em diferentes tempos. 
Tanque controle zero 5 horas 1 dia 2 dias 5 dias 7 dias 

  Densidade  (indivíduos L-1) 

Cladocera       
Família Moinidae       
Moina micrura 3,52 5,29 2,34 3,65 2,14 11,63 
Família Sididae       
Diaphanosoma birgei 3,52 15,88 6,42 7,90 16,62 40,36 
Família Chydoridae       
Alona iheringula     0,02  

sub total 7,04 21,17 8,76 11,55 18,78 51,99 
Copepoda       
Naúplios 15,49 130,54 102,78 55,33 165,62 70,45 
Ordem Cyclopoida       
Copepoditos Cyclopoida 72,16 99,96 57,82 127,07 20,37 67,72 
Thermocyclops decipiens 5,28 11,17 0,58 3,65 1,07 17,10 
Eucyclops serrulatus  0,02  0,02   
Ordem Calanoida       
Notodiaptomus iheringi   0,02  0,02 

sub total 92,9 241,7 161,2 186,1 187,1 155,3 
total 100,0 262,9 169,9 197,6 205,8 207,3 
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No tanque 2, que recebeu a aplicação de Dimilin, houve um efeito marcante na 

densidade e na composição dos organismos zooplanctônicos (Figura 32 e Tabela 

18). Em relação aos primeiros tempos amostrados (zero e 5 horas) houve uma 

redução média de 84,5% na densidade total.  

De fato, tem sido demonstrado que mesmo concentrações baixas de DFB 

causam efeito marcante sobre a densidade e composição zooplanctônica em 

tanques de cultivo de peixes (LUDWIG, 1993) e em mesocosmos (BOYLE et al., 

1996). 

Aparentemente os cladóceros foram mais sensíveis ao diflubenzuron, sendo 

que a redução na densidade deste grupo foi de 99%. A quantidade relativamente 

constante de cladóceros ao longo do tempo observada no tanque controle, corrobora 

esta afirmação. De fato, tem sido demonstrado que cladóceros são mais sensíveis 

ao DFB que copépodos (ALI e MULLA, 1978; APPERSON et al., 1978) 

No início do experimento a riqueza foi de 5 espécies, com uma contribuição 

cerca de 61% de náuplius e copepoditos. A riqueza de espécies caiu ao longo do 

tempo atingindo o menor valor (2 espécies) uma semana após a aplicação de 

Dimilin. A partir do segundo dia de exposição houve uma redução na densidade de 

náuplius e copepoditos em média de 76,5% em relação ao início do experimento 

(tempos zero e 5 horas), sendo que o menor valor foi verificado no quinto dia 

(Tabela 18). 

De maneira geral, estes resultados estão de acordo com o observado por 

LUDWIG (1993) e por BOYLE et al. (1996), que demonstraram que aplicações de 

DFB produzem efeito marcante sobre a comunidade zooplanctônica. 
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Figura 32. Densidade total de cladóceros e copépodos (indivíduos L-1) no tanque 
submetido ao tratamento com Dimilin em diferentes tempos. 

 

 

Tabela 18. Densidade zooplanctônica antes e após a aplicação de Dimilin em 
diferentes tempos amostrais. 

Dimilin       
 zero 5 horas 1 dia 2 dias 5 dias 7 dias 
 Densidade  (indivíduos L-1) 
Cladocera       
Família Sididae       
Diaphanosoma birgei 54,56 32,21 2,3 0,34 0,02 0,06 
Família Moinidae       
Moina micrura 4,93 4,22 1,15    
Família Chydoridae       
Alona iheringula (Chydoridae 1)  0,04    

sub total 59,49 36,43 3,49 0,34 0,02 0,06 
Copepoda       
Naúplios 8,8 98,21 47,81 31,24 12,53 15,09 
Ordem Cyclopoida       
Copepoditos Cyclopoida 43,3 12,67 11,52 26,7 2,16 5,9 
Thermocyclops 
decipiens 5,98 1,58 1,73 6,25   
Eucyclops serrulatus 0,02 0,02     
Ordem Calanoida       
Copepoditos Calanoida 0,06      
Notodiaptomus iheringi  0,06  0,08 0,08 0,18 

sub total 58,16 112,54 61,06 64,27 14,77 21,17 
total 117,65 148,97 64,55 64,61 14,79 21,23 
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No caso do tanque que recebeu a aplicação de Neguvon, houve uma 

diminuição acentuada na densidade total dos organismos, principalmente nos 

tempos 1, 2 e 5 dias de exposição, com redução de 49, 93 e 78%, respectivamente, 

em relação ao tempo zero (Figura 33). 

Assim como verificado no tratamento com Dimilin, o grupo dos cladóceros 

demonstrou ser mais sensível, exibindo uma redução de 99% nas primeiras 5 horas 

após a aplicação. Além disso, as amostras coletadas a partir do primeiro dia não 

apresentaram nenhum representante deste grupo (Tabela 19).  

De fato, QIN e DONG (2004) concluíram que copépodos são menos sensíveis 

ao triclorfon que os cladóceros. LUDWIG (1993) também verificou o 

desaparecimento de cladóceros em tanques de cultivo de striped bass híbridos 

(Morone saxatilis) tratados com 0,25 mg L-1 de triclorfon.  
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Figura 33. Densidade total de cladóceros e copépodos (indivíduos L-1) no tanque 
submetido ao tratamento com Neguvon em diferentes tempos. 
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Tabela 19. Densidade zooplanctônica antes e após a aplicação de Neguvon em 
diferentes tempos amostrais. 

Neguvon       
 zero 5 horas 1 dia 2 dias 5 dias 7 dias 
  Densidade  (indivíduos L-1) 

Cladocera       
Família Sididae       
Diaphanosoma birgei 23,09      
Família Daphnidae       
Daphnia gessneri 0,04      
Família Moinidae       
Moina micrura 2,96 0,17     
SUBTOTAL 26,09 0,17     
Copepoda       
Naúplios 95,9 278,21 161,28 22,18 83,98 214,47 
Ordem Cyclopoida       
Copepoditos Cyclopoida 240,35 105,34 38,3 2,46 1,86 26,56 
Thermocyclops decipiens 27,23 1,51 0,34    
Mesocyclops meridianus 0,14      
Ordem Calanoida       
Copepoditos Calanoida     0,93 30,54 
Notodiaptomus iheringi 0,1  0,02 0,04 0,1  
SUBTOTAL 363,72 385,06     
TOTAL 389,81 385,23 199,94 24,68 86,87 271,57 

 

 

Além das alterações na densidade, a riqueza de espécies foi reduzida. De 6 

espécies no tempo zero, reduziu para apenas 2 espécies 5 horas após a aplicação, 

permanecendo baixa até o sétimo dia. Uma semana após o início do experimento, 

apesar da densidade total de indivíduos ter-se elevado, a amostra foi constituída 

exclusivamente por náuplius e copepoditos. 

Resultado semelhante foi verificado por LUDWIG (1993) que encontrou 

elevada concentração de náuplius de copépodos nos tanques tratados com 

triclorfon. Entretanto, este autor também verificou um aumento na densidade de 

adultos. 

Com relação ao tanque que recebeu aplicação de Folisuper, houve uma 

diminuição na densidade total de indivíduos logo às 5 horas, atingindo o valor 

mínimo no dia seguinte a aplicação, com uma redução de 72% em relação ao tempo 
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zero. Novamente, Cladocera foi o grupo mais sensível, apresentando uma redução 

de 99% nas primeiras horas de exposição, não sendo mais encontrados nas 

amostras coletadas a partir do segundo dia (Figura 34). 

SENHORINI et al. (1991) também verificaram o desaparecimento dos 

cladóceros ao avaliarem a eficiência do pré-tratamento dos tanques de larvicultura 

de pacu com Folidol (paration metílico).  

MILAN et al. (2004) verificaram que a água coletada após aplicações de PM 

em mesocosmos de áreas alagadas causou mortalidade em cladóceros, sendo que 

a toxicidade diminuiu ao longo do tempo, juntamente com a diminuição da 

concentração do praguicida. 
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Figura 34. Densidade total dos cladóceros e copépodos (indivíduos L-1) no 
tanque submetido ao tratamento com Folisuper em diferentes tempos. 
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Tabela 20. Densidade zooplanctônica (indivíduos L-1) no tanque submetido ao 

tratamento com Folisuper em diferentes tempos. 
Folisuper       

 zero 5 horas 1 dia 2 dias 5 dias 7 dias 
  Densidade  (indivíduos L-1) 

Cladocera       
Família Sididae       
Diaphanosoma birgei 9,15  0,02    
Família Moinidae       
Moina micrura  0,26 0,04    
Família Chydoridae       
Alona iheringula (Chydoridae1)  0,02     
Acroperus sp (Chydoridae2)  0,02     
Família Moinidae       
Moina micrura 59,9      
Família Daphnidae       
Ceriodaphnia silvestrii 0,02      
SUBTOTAL 69,07 0,3 0,04    
Copepoda       
Naúplios 55,33 37,38 50,4 130,18 262,53 79,12 
Ordem Cyclopoida       
Copepoditos Cyclopoida 55,74 31,49 5,04 18,43 20,16 30,96 
Thermocyclops decipiens 18,3 1,02     
Eucyclops serrulatus 0,04 0,02     
Mesocyclops meridianus 0,16      
Ordem Calanoida       
Copepoditos Calanoida     5,82 6,88 
Notodiaptomus iheringi 0,2 0,08 0,02 0,02 0,08  
SUBTOTAL 129,77 69,99 55,46    
TOTAL 198,84 70,29 55,5 148,63 288,59 116,96 

 

 

Com relação à composição de espécies, a riqueza inicial foi de 7, reduzindo 

para 3 espécies um dia após a aplicação.  

Apesar do aumento da densidade de organismos verificada nas amostras 

coletadas a partir do segundo dia da aplicação do Folisuper, elas foram compostas 

praticamente por náuplius e copepoditos (Tabela 20). De fato, diferentes efeitos 

toxicológicos em função do estágio do desenvolvimento ontogenético de crustáceos 

têm sido reportado (RAND et al., 1995; WILLIS e LING, 2003). Aparentemente, as 

formas larvais foram menos sensíveis ao PM. 
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4.4.4.3. Macroinvertebrados bentônicos 

A comunidade bentônica é outro grupo de organismos freqüentemente afetado 

por praguicidas, tanto em ambientes lóticos, como rios e córregos, quanto nos 

lênticos, como lagos e reservatórios (SIMENSTAD e FRESH, 1995; DENEER, 2000). 

A comunidade bentônica presente nos tanques de cultivo, principalmente a de 

macrozoobentos, fornece uma porção considerável de alimento considerado de 

excelente qualidade para as espécies cultivadas, representando uma fonte 

diversificada de nutrientes que complementam a nutrição dos peixes, principalmente 

em sistemas extensivos e semi-intesivos de cultivo (TEIXEIRA FILHO, 1991; 

PROENÇA e BITTENCOURT, 1994). De fato, BOYLE et al. (1996) verificaram uma 

diminuição no desenvolvimento de peixes jovens em experimentos de mesocosmos 

contaminados com diflubenzuron, sugerindo que a principal causa tenha sido a 

diminuição dos principais itens alimentares causada pelo praguicida. 

Dessa forma, a aplicação de praguicidas pode comprometer a nutrição dos 

peixes por serem privados desses importantes itens alimentares. 

As amostras revelaram apenas dois grupos de organismos 

macrozoobentônicos associados aos sedimentos dos tanques experimentais: 

Chironomidae e Oligochaeta. Estes dois grupos estiveram presentes em todos os 

tanques, entretanto, estiveram ausentes em alguns tempos amostrados. 

No tanque 1 (controle), há um aumento transitório na densidade de 

quironomideos cuja densidade variou de 281 a 1.684 indivíduos por metro cúbico 

(Figura 35). Com relação aos oligoquetas, não foram encontrados nas amostras 

iniciais (tempo zero e 5 horas). Apesar disso, nos tempos 2, 5 e 7 dias apresentaram 

densidades semelhantes aos quironomideos. 
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Figura 35. Densidade (indivíduos m-2) de organismos bentônicos coletados no 
tanque 1 (controle) em diferentes tempos. 

 

No tanque que recebeu a aplicação de Dimilin, a densidade de ambos os 

grupos oscilou ao longo do tempo, evidenciando de maneira geral, um efeito tóxico 

de leve a moderado (Figura 36). 
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Figura 36. Densidade (indivíduos m-2) de organismos bentônicos antes e após a 
aplicação de Dimilin em diferentes tempos. 

 

Os Oligochaeta não possuem metabolismo de quitina. Dessa forma, é de se 

esperar que o diflubenzuron, que age através da inibição da síntese deste 

polissacarídeo, não cause mortalidade a este grupo de organismos. 
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Os Oligochaeta terrestres são um dos principais organismos “não-alvo” na 

agricultura, e portanto, são geralmente avaliados em relação à toxicidade dos 

agroquímicos. De maneira geral, as benzoilfeniluréias promovem impactos 

relativamente baixos ou temporários em espécies de invertebrados não-alvo 

(KAMRIN, 1997). De fato, COLWELL e SCHAEFER (1980) indicaram que, 

aparentemente, Oligochaeta presentes em tanques de cultivo são insensíveis ao 

DFB. Da mesma forma, HURD et al. (1996) indicaram que aplicações de DFB não 

causaram efeitos deletérios sobre Oligochaeta e turbelárias de riachos. 

No caso dos quironomideos, considerando o tempo experimental em dois 

momentos distintos, nota-se que a partir do primeiro dia de exposição houve uma 

redução de 45% em média na densidade (877 ind. m-2) em relação ao início (1.615 

ind. m-2) do experimento (tempos zero e 5 horas), enquanto que no tanque controle 

foi observado um efeito contrário, indicando que, aparentemente, a concentração de 

DFB causou um efeito tóxico sobre as larvas de Chironomidae. 

De fato, efeitos do DFB sobre este grupo de insetos podem ser observados em 

concentrações acima de 1,0 µg L-1 (HANSEN e GARTON, 1982b). Além disso, 

outros autores encontraram resultados semelhantes. Em tanques de cultivo de 

peixes, houve redução na sobrevivência de quironomideos após exposição crônica 

ao DFB (TANNER e MOFFETT, 1995). Da mesma forma, BOYLE et al. (1996) 

verificaram redução no número total e na riqueza de insetos emergentes, entre eles 

Chironomus sp., nos tanques (mesocosmos) tratados com DFB. 

No tanque 3, a aplicação de Neguvon, aparentemente, não exerceu um efeito 

tóxico pronunciado sobre os oligoquetas (Figura 37), sendo que neste tanque foram 

registrados os maiores valores de densidade deste grupo (tempo 1 e 2 dias). Este 

fato pode estar relacionado à baixa persistência/afinidade do DDVP pelos 
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sedimentos, e dessa forma, o curto período de exposição não foi suficiente para 

causar mortalidade ao grupo.  
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Figura 37. Densidade (indivíduos m-2) de organismos bentônicos antes e após a 
aplicação de Neguvon em diferentes tempos. 

 

Pode-se especular que a água intersticial dos sedimentos que abrigaram estes 

indivíduos não foi contaminada pelo DDVP, assegurando uma condição favorável 

aos mecanismos homeostáticos de detoxificação (metabolização e/ou eliminação do 

praguicida). 

Com relação aos quironomideos, se novamente se considerar os primeiros 

momentos do experimento (tempos zero e 5 horas) cuja densidade média foi de 

1.123 ind. m-2, nota-se uma redução de 68,7 % em média na densidade dos 

indivíduos a partir do primeiro dia de exposição, indicando um efeito tóxico mais 

pronunciado em relação ao observado no tanque que recebeu o tratamento com 

Dimilin. 

No caso do tanque 4, que recebeu a aplicação de Folisuper (Figura 38), foram 

observados os maiores efeitos sobre os grupos bentônicos. 
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Neste caso, foram registradas as menores densidades de oligoquetas entre 

todos os tanques, sendo que a média foi de 164 ind. m-2, valor 75,8% menor que a 

densidade média no tanque controle. 
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Figura 38. Densidade (indivíduos m-2) de organismos bentônicos antes e após a 
aplicação de Folisuper em diferentes tempos. 

 

Com relação aos quironomideos, este grupo não foi encontrado em nenhuma 

amostra coletada a partir do primeiro dia de exposição ao paration metílico, 

indicando alta toxicidade desta substância sobre este grupo.  

De fato, estudos têm demonstrado o efeito de praguicidas utilizados nas 

atividades aqüícolas sobre organismos bentônicos não-alvo. EGIDIUS e MØSTER 

(1987) verificaram que lagostas adultas (Homarus gammarus) são bastante 

sensíveis ao diclorvós mesmo quando em pequenas concentrações. Também 

MILAM et al. (2004) verificaram menor sobrevivência de Chironomus tentans em 

mesocosmos de áreas alagadas sem vegetação após contaminação com PM. 

De maneira geral os experimentos demonstraram que os praguicidas utilizados 

nos ensaios de simulação causam efeitos diretos e indiretos na densidade e 

composição da comunidade biológica dos tanques. Estes efeitos variam em função 

do grupo de organismos avaliados, tempo de exposição e formulação aplicada.  
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5. CONCLUSÕES 

Os pesqueiros e pisciculturas inseridos na bacia hidrográfica do Mogi-Guaçu e 

avaliados no presente estudo, utilizam pesticidas durante as práticas de manejo dos 

tanques, objetivando a eliminação de parasitas e predadores de peixes. As 

substâncias mais utilizadas por estes produtores são o diflubenzuron, o paration 

metílico, o triclorfon e o triflumuron. Aparentemente é o primeiro relato de utilização 

de triflumuron (Alsystin) para combater ectoparasitas de peixes destinados ao 

consumo humano. 

Amostras coletadas durante o inverno em três empreendimentos inseridos na 

sub-bacia do Peixe, município de Socorro, SP, não revelaram resíduos dos 

principais pesticidas utilizados pelos produtores da bacia do Mogi-Guaçu. 

O experimento de simulação de tratamento contra ectoparasitas utilizando 

praguicidas, demonstrou que o diflubenzuron (Dimilin) é mais persistente nos 

compartimentos água e sedimentos do que o paration metílico (Folisuper), enquanto 

que o diclorvós (Neguvon) não foi persistente nesses compartimentos. 

Houve acúmulo de diflubenzuron e de paration metílico nos peixes submetidos 

aos tratamentos com Dimilin e Folisuper, respectivamente, sendo que em todos os 

tempos amostrados os valores excederam o limite máximo recomendado para 

alimentos, segundo o Codex Alimentarius. 

As aplicações dos pesticidas Dimilin, Neguvon e Folisuper causaram efeitos na 

composição e densidade das comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e de 

macroinvertebrados bentônicos, sendo que estes efeitos variaram em função do 

produto aplicado e do tempo de exposição. De maneira geral, os 

macroinvertebrados bentônicos foram mais sensíveis aos organofosforados, 

enquanto que o zooplâncton foi mais sensível ao diflubenzuron. Os cladóceros 
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mostraram alto grau de sensibilidade para todos os praguicidas aplicados. Com 

relação à comunidade fitoplanctônica, aparentemente os praguicidas causaram 

efeitos indiretos na composição e densidade deste grupo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa indicaram que o uso de pesticidas nas atividades 

aqüícolas da bacia do rio Mogi-Guaçu tem sido uma prática comum nos últimos 

anos, e que os principais ingredientes e concentrações empregadas podem trazer 

graves conseqüências para o meio ambiente e para os consumidores. 

A implementação nas atividades aqüícolas do Sistema de Análise de Risco e 

Controle de Pontos Críticos, do acrônimo em inglês Hazard Analysis and Critical 

Control Point (HACCP), vem sendo discutida principalmente na União Européia e na 

América do Norte, como uma importante ferramenta de manejo para a garantia da 

segurança alimentar. Segundo REILLY e KÄFERSTEIN (1997), acredita-se que os 

países que declinarem da adoção e implementação de sistemas de garantia de 

segurança alimentar baseadas nos conceitos da HACCP irão, em última instância, 

comprometer suas exportações de pescados, com sérias conseqüências 

econômicas. Os mesmos autores ainda consideram que a implementação do 

sistema HACCP em qualquer sistema de cultivo deve ser realizada em 

concomitância com os princípios das Boas Práticas de Manejo (BPM) na aqüicultura, 

as quais são definidas como aquelas práticas do setor que são necessárias à 

produção sustentável de alimentos de qualidade em conformidade com as leis e 

regulamentações dos países. 

Segundo BOYD e QUEIROZ (2001), estas BPMs têm o objetivo de minimizar, 

prevenir ou mesmo mitigar os efeitos adversos das atividades humanas aplicadas na 

aqüicultura. A adoção destes princípios deve constituir-se de forma integral no 

continuum da segurança alimentar, desde as pisciculturas até a mesa do 

consumidor, aumentando, dessa forma, a confiabilidade/aceitação dos produtos 

aquaculturais, expandindo as oportunidades do setor. 
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SIPAÚBA-TAVARES (2006), ao discutir a adoção das BPMs pra a manutenção 

da qualidade ambiental, comenta sobre a necessidade de se admitir que a qualidade 

da água é ponto crítico na aqüicultura, e que se não houver compreensão de que os 

fatores ecológicos são a chave do entendimento da dinâmica dos viveiros, continuar-

se-á utilizando técnicas ultrapassadas, e apesar do crescimento da indústria da 

aqüicultura, continuará havendo problemas na qualidade dos produtos gerados. 

A falta de uma legislação brasileira voltada especificamente para o setor, ou 

mesmo a não integração entre os diversos instrumentos legais existentes, dificulta o 

estabelecimento de ações efetivas e promotoras de qualidade, tanto ambiental, 

quanto dos alimentos. De fato, um dos pontos críticos a serem considerados no 

controle dos riscos de segurança alimentar é no momento do uso de produtos 

químicos. É de fundamental importância que a utilização de agroquímicos e drogas 

veterinárias aprovados pelo órgão competente, sejam utilizadas nas dosagens 

estabelecidas pelos fabricantes e os respectivos períodos de carência sejam 

respeitados antes da comercialização (REILLY e KÄFERSTEIN, 1997; BOYD e 

MASSAUT, 1999). 

Entretanto, MAXIMIANO et al. (2005) ressaltam que além do fato de no Brasil 

não haver legislação específica, tampouco produtos registrados para esta finalidade, 

os diferentes pesticidas e afins são avaliados apenas pelo órgão registrante 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), sem nenhum envolvimento 

dos setores de saúde e meio ambiente. Nesse caso, os autores revelam sua 

preocupação com a falta de avaliação do perigo que estas drogas representam para 

as comunidades aquáticas e para o consumidor da água e dos produtos cultivados 

nela, sendo que a extensão dos riscos desse tipo de uso à saúde humana e ao meio 

ambiente ainda não foi totalmente avaliada.  
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Com relação aos pesqueiros do Estado de São Paulo, TIAGO (2006) revela a 

dissociação existente entre os vários órgãos e ações públicas voltados para a 

regulação, o licenciamento ambiental, a vigilância sanitária, os serviços de saúde, a 

defesa animal, a fiscalização e a orientação técnica da atividade desenvolvida pelos 

pesqueiros, acreditando que é necessária uma forte atuação das unidades de 

produção e dos demais setores envolvidos com os órgãos de representação para 

que possa haver melhoria nas ações de gestão da atividade.  

Além destes, acredito que a academia pode ser decisiva na orientação de como 

melhor proceder nas práticas aqüícolas, sobretudo no que se refere à utilização de 

produtos químicos e na qualidade do alimento produzido. 

ZITKO (2000) nos alerta para o fato de que muito permanece a ser feito desde 

que exista suporte técnico e analítico destinado à análise das diversas substâncias 

de interesse à aqüicultura nas diferentes matrizes, a fim de se obterem dados que 

permitam identificar os riscos de contaminação ambiental e à segurança alimentar. 

Materiais de referência padronizados para qualquer pesticida de interesse à 

aqüicultura atualmente não são disponíveis, tanto para matrizes animais, quanto 

para os sedimentos. 

Certa vez, um professor de Bioquímica, daqueles que não encontramos 

freqüentemente em salas de aula, ao explicar os aspectos das leis da 

Termodinâmica na manutenção da vida, afirmou que os seres vivos passam suas 

existências numa busca contínua em direção ao equilíbrio, sem jamais alcançá-lo. 

Contrariamente (ironicamente?), o equilíbrio é alcançado na morte, quando a 

organização interna do sistema biológico entra em equilíbrio com o meio (universo). 

Analogamente vejo a busca da sustentabilidade nas atividades antrópicas como um 
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longo processo em direção ao equilíbrio que jamais será alcançado, mas necessário 

à manutenção da existência. 

Acredito que as informações contidas nesta Tese representam um passo a 

mais nessa direção. Espero que os resultados gerados por esta pesquisa acelerem 

o processo de conscientização do setor aqüícola brasileiro quanto à necessidade de 

se estabelecer metas de melhorias nas práticas de manejo, buscando um melhor 

controle de qualidade dos produtos aquaculturais e do meio ambiente. 
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