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RESUMO: O Triclorfon é um quimioterápico amplamente utilizado no controle de parasitoses em 

peixes, eficaz no tratamento de parasitos protozoários, helmintos e crustáceos. Entretanto, antes de 

recomendar uma concentração com finalidade terapêutica, é necessário realizar teste de toxicidade 

aguda para determinar uma dose de utilização segura para cada espécie de peixe alvo. Com isso, o 

objetivo deste trabalho foi determinar a concentração letal média (CL50-12h) e os efeitos 

comportamentais causados por triclorfon em juvenis de pirarucu (Arapaima gigas). Para isso, 126 

juvenis de A. gigas (33,11±6,14g e 16,91±0,96cm) foram distribuídos aleatoriamente em 21 tanques 

circulares (150L), sendo seis peixes por unidade experimental, em sistema estático e aeração 

constante. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, totalizando sete tratamentos: 

controle (sem adição do produto) e seis concentrações crescentes de triclorfon 50, 250, 500, 750, 

1000 e 1250 mg/L, em triplicata. Todas as concentrações testadas foram dissolvidas em 100mL de 

água destilada e posteriormente adicionadas nos tanques experimentais, sendo que o grupo controle 

recebeu apenas água destilada. Os animais foram expostos ao triclorfon por 12 horas e durante esse 

período foram observadas as alterações comportamentais e, a mortalidade registrada quando os 

animais não respondiam aos estímulos externos, sendo imediatamente retirados para evitar 

comprometimento da qualidade de água. As variáveis de qualidade de água, como temperatura, pH, 

condutividade e oxigênio foram mensurados com sonda multiparâmetro YSI Plus®, amônia e nitrito 

através de kits colorimétricos (Alfakit®). A CL50-12h foi calculada usando o método de Trimmed 

Spearman-Karber, com limite de 95% de confiança. Todos os parâmetros de qualidade de água 

avaliados mantiveram-se constantes e dentro dos limites aceitáveis para a espécie. Alterações 

comportamentais como natação errática, perda de equilíbrio, letargia, respiração aérea e espasmos 

musculares foram observadas nas concentrações de 250, 500, 750, 1000 e 1250 mg/L, após três horas 

de observação e, em diferentes tempos de exposição. A concentração e o tempo de indução das 

alterações comportamentais, mostrou-se dose-dependente, pois com o aumento das concentrações 

testadas, menor foi o tempo necessário para observação das alterações. Após 12 horas de exposição, 

as concentrações de 500, 750, 1000 e 1250 mg/L, causaram mortalidade de 11,11, 94,44, 100 e 100%, 

respectivamente. O cálculo da concentração letal média (CL50-12h) resultou em 587,31 mg/L, com 

limite inferior de 537,00 mg/L e limite superior de 642,35 mg/L. As alterações comportamentais e a 

mortalidade observadas podem ser resultantes da interação do triclorfon com o sistema nervoso 

central, pois seu efeito primário é inibir a ação da enzima acetilcolinesterase, responsável por 

hidrolisar acetilcolina nas sinapses entre as células nervosas e musculares e quando unidas à molécula 

de triclorfon, a enzima fosforilada torna-se incapaz de hidrolisar acetilcolina, provocando acúmulo 

na fenda sináptica, gerando a interrupção do impulso nervoso e/ou culminando em morte. Portanto, 

concentrações clínicas para banhos terapêuticos em pirarucu abaixo de 587,31 mg/L e em banhos 

curtos de até 180 minutos podem ser empregados, pois não afetam seu comportamento, nem causam 

mortalidades. 
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