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OCORRÊNCIA DE ACANTOCÉFALOS EM TAMBAQUI (Colossoma macropomum) CRIADO 
EM PISCICULTURAS DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA (AM)

Edsandra Campos Chagas*; Sandro Loris Aquino-Pereira; Cheila Boijink; Cláudia Mojolo; Mayene Morais; 
Kátia Lima de Souza; Franmir Brandão; Patrícia Oliveira Maciel & Rodrigo Yudi Fujimoto 

Embrapa Amazônia Ocidental
Rodovia AM-010, Km 29, CP 319, 69010-970
Manaus, Amazonas
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O aumento na produção e comercialização de organismos aquáticos no Brasil é uma realidade e em parte decorrente 
do crescimento da criação de espécies nativas como o tambaqui (Colossoma macropomum). Na criação desta espécie 
sobressaltam entraves relacionados à ocorrência de doenças parasitárias, principalmente por acantocéfalos, que vêm 
chamando a atenção dos piscicultores em razão das altas infestações registradas na região Norte do Brasil, com destaque 
para o estado do Amazonas que teve o primeiro relato do acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae no cultivo de tambaqui 
em 2001 e desde então a área de ocorrência deste parasito vem aumentando. Em função desta problemática, este estudo 
teve por objetivo avaliar a ocorrência do acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae em cultivos de tambaqui (Colossoma 
macropomum) no município de Rio Preto da Eva - AM.

Foram selecionadas 10 propriedades que realizam engorda de tambaqui no município de Rio Preto da Eva, principal pólo 
produtivo do estado do Amazonas. As coletas foram realizadas durante o período do chuvoso, entre abril e maio de 2015. 
Os parâmetros de qualidade da água avaliados foram: oxigênio dissolvido (4,38 ± 1,63 mg/L), temperatura (28,3 ± 1,52 
0C), pH (6,71 ± 0,56) e amônia (0,41 ± 0,28 mg/L). Um total de 15 peixes foi coletado por propriedade, sendo 05 por 
tanque escavado. Foram necropsiados 150 exemplares de tambaqui com comprimento padrão de 31,42 ± 11,79 cm e peso 
de 913,12 ± 796,07 g. Nestes peixes foram coletados no intestino 19.239 acantocéfalos, Neoechinochyncus buttnerae, com 
uma prevalência de 30%, intensidade média de 427,53 ± 652,32 e abundância de 128,26 ± 410,33 por hospedeiro. Os peixes 
apresentavam oclusão parcial e total do trato intestinal, prejudicando a capacidade de absorção do alimento. Em relação ao 
levantamento realizado em 2014 neste mesmo pólo produtivo na época chuvosa observou-se um aumento no número deste 
parasito, de 5.349 para 19.239, necessitando, portanto, de medidas que minimizem a reprodução destes parasitos e/ou sua 
disseminação na propriedade ou entre pisciculturas, sendo este o ponto mais importante a ser considerado antes, durante e 
após o ciclo de produção. 

Estes resultados destacam a importância de se estabelecer um protocolo de manejo sanitário para a prevenção e controle do 
acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae no cultivo de tambaquis, o que contribuirá para o fortalecimento e consolidação 
do pacote de produção desta espécie de peixe que apresenta grande importância econômica em várias regiões do Brasil.

Financiamento: Projeto Aquasec - CNPq/MPA. 
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