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RESUMO: O tambaqui, é uma das espécies nativas mais cultivadas no Brasil, ocupando lugar de 

destaque na economia de muitas regiões, entre elas o Nordeste onde foi introduzido na década de 60 

pelo DNOCS. O cultivo desta espécie é favorecido por algumas características, como: adaptação ao 

cativeiro, carne saborosa e consistente e boa produtividade. No estado de Alagoas o cultivo da cana-

de-açúcar é a principal fonte de renda e utiliza diferentes compostos, que são carreados para os corpos 

límnicos responsáveis pelo abastecimento de tanques escavados para os cultivos de tambaqui. Uma 

das substâncias usadas em canaviais é a hexazinona, herbicida seletivo pertencente ao grupo das 

triazinonas, usada para controlar ervas daninhas. É solúvel em água e não se liga fortemente ao solo, 

podendo através do escoamento superficial atingir os ecossistemas aquáticos. Pouco se conhece sobre 

sua possível ação tóxica nos organismos. Já é conhecido que alguns herbicidas, podem causar danos 

ao material genético de diferentes espécies, sendo chamados de genotóxicos. O teste do micronúcleo 

é um método utilizado para verificar tais danos, o micronúcleo é um fragmento cromossômico ou um 

cromossomo inteiro que não foi incluído no núcleo principal durante a divisão celular. Assim, o 

objetivo do trabalho foi avaliar a frequência de micronúcleos (MNuc.) e anormalidades nucleares nos 

eritrócitos de tambaquis expostos a diferentes concentrações de hexazinona. Os peixes foram 

distribuídos em 6 tratamentos (T1 (0,0 mg/L), T2 (100 mg/L), T3 (150 mg/L), T4 (200 mg/L), T5 

(250 mg/L) e T6 (300 mg/L)) com três repetições, cada aquário continha 15 animais com peso médio 

de 4,41±0,17g, o tempo de exposição foi de 96 horas. A análise estatística foi realizada usando o 

programa Mystat v.10 e os dados foram expressos em média±desvio padrão da média. Em 24 horas, 

os T5 e T6 apresentaram alta mortalidade. Os indivíduos do T6 apresentaram brânquias e olhos 

esbranquiçados e região ventral bem abaulada. Nos tratamentos com concentrações superiores a 

150,0mg/L foi observado uma grande vermelhidão ao redor da boca e natação errática. A maior 

frequência de MNuc. foi encontrada no T6 (média de 40,5±1,5) seguido do T5 (35,5±3,3). Quanto as 

outras anormalidades nucleares foram detectadas: células binucleadas e alterações do tipo lobed e 

notched. Células com alterações do tipo notched foram observadas em todos os tratamentos, sendo 

mais frequentes no T6 (média de 30,0±4,3), seguido do T4 (16,0±3,0). As células binucleadas também 

foram observadas em todos os tratamentos, com a maior quantidade encontrada no T6 (média de 

19,0±3,0), enquanto no T4, observou-se maior quantidade de células lobuladas (5,5±1,2), que não 

foram encontradas no T6. Os resultados demonstram que tambaquis expostos a 250 e 300mg/L 

apresentaram aumento significativo na frequência de MNuc em comparação as demais concentrações. 

Os valores encontrados mostram que a hexazinona causou danos e alterações no material genético do 

tambaqui, que podem comprometer a divisão celular e o funcionamento da célula afetada. 
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