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RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE TAMBAQUI APÓS ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS
COM MEBENDAZOL.

Lucelle Dantas de Araújo *, Edsandra Campos Chagas, André Luiz Ferreira da Silva, Levy de
Carvalho Gomes, Clichenner Rodrigues Silva e Franmir Rodrigues Brandão

Bolsista DTI-CNPq/Embrapa Amazônia Ocidental
Rodovia Am-Ol0, Manaus/AM
E-mail: lucelle@cpaa.embrapa.br

Em criação intensiva, os peixes são continuamente expostos a vários estressores que podem
induzir respostas de estresse como o uso indiscriminado de drogas no tratamento de doenças
parasitárias. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas fisiológicas de
tambaqui (Colossoma macropomum) após administração de dietas com mebendazol.

Juvenis de tambaqui foram distribuídos em 12 tanques de fibra de vidro com capacidade de
2000L em quatro tratamentos experimentais, cada um com três repetições, referentes às
concentrações de mebendazol na ração (O; 0,5; 1,0 e 2,0 g.Kg-1 de ração). Os peixes foram
alimentados com as dietas-teste, contendo 34% de proteína bruta, três vezes ao dia até a
saciedade aparente, durante 14 dias. Os parâmetros de qualidade da água dos tanques
experimentais como oxigênio (6,89 ± 0,03 mg.L"), temperatura (26,78 ± 0,07 0c), pH (6,31 ±
0,05), dureza (7,2 ± 0,46 mg.L"), alcalinidade (6,13 ± 0,46 mg.L") e amônia tóxica (1,7 ±
0,17 mg.L") foram monitorados durante o experimento. Após 7 e 14 dias de alimentação, 15
peixes de cada tratamento foram anestesiados e o sangue coletado por punção de vasos
caudais, visando a determinação dos parâmetros fisiológicos como hematócrito (Ht),
hemoglobina (Hb), número de eritrócitos (RBC), glicose sangUínea, íons sódio (Na"1 e
potássio (K"1.

Uma diminuição significativa nos valores de Ht foi observada nos peixes que receberam
dietas contendo 1,0 e 2,0 g de mebendazol.kg" de ração durante 7 dias, em comparação as
concentrações de 0,0 e 0,5 g de mebendazol.kg" de ração, sendo essa diferença também
observada quando comparados os tempos de alimentação (7 e 14 dias) nas mesmas
concentrações de mebendazol (1,0 e 2,0 g.kg' de ração). Um aumento significativo nos
valores de Hb foi observado nos animais que receberam a dieta contendo 0,5 g de
mebendazol.kg', quando comparado as demais concentrações, em 14 dias de alimentação.
Com relação ao RBC, glicose sangUínea e íons Na+ e K+ não foram observadas diferenças
significativas entre os tratamentos nos tempos de alimentação de 7 e 14 dias. As variações
observadas nos indicadores fisiológicos não caracterizam uma significativa alteração na
homeostase orgânica do tambaqui.

Este trabalho obteve auxílio financeiro da FINEPIFUCAPI e BASA


