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RESUMO 

 

USO DE FITOTERÁPICO NA ALIMENTAÇÃO DE TAMBAQUI (Colossoma 

macropomum) PARA CONTROLE E TRATAMENTO DE MONOGENOIDEOS 

E ACANTHOCEPHALA 

Na Região Norte do Brasil, o tambaqui é a espécie mais explorada comercialmente, 
representando mais de 40% de todo o pescado comercializado na cidade de Manaus. Um dos 
principais problemas relacionados à criação dessa espécie é a ocorrência de doenças 
parasitárias e bacterianas. O estabelecimento de métodos que melhorem as condições de 
sanidade dos peixes cultivados e contribuam para prevenir a ocorrência de doenças é de suma 
importância para o desenvolvimento da piscicultura intensiva. Por tanto, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a eficácia do composto fitoterápico comercial (Mix-Oil Liquid®) no tratamento 
de Monogenoideos e Acanthocephala em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). No 
experimento os peixes foram distribuídos em um delineamento completamente casualizado, 
com quatro tratamentos em tanques de 1000L e com três réplicas e cada unidade experimental 
com 40 peixes. Um grupo de peixes foi alimentado com ração comercial 36% de proteína bruta 
sem adição do fitoterápico (grupo controle) e outros três receberam ração acrescida de 0,25; 
0,50 e 1,0mL Mix-Oil Liquid®/kg de ração, com arraçoamento ad libitum, 2 vezes ao dia (manhã 
e tarde). Não foram verificadas diferenças significativas (P<0,05) em nenhuma das variáveis 
analisadas de monitoramento de qualidade de água. Após 14 dias os tratamentos com 
0,25ml/kg e 0,50ml/kg a hemoglobina apresentou diminuição significativa em relação aos 
tratamentos controle e de 1,0ml/kg. Em 21 dias, o grupo 1,0ml/kg aumentou significativamente 
em relação ao controle. Os valores de hematócrito dos tratamentos em 14 dias diminuiu em 
relação ao grupo controle e em 21 dias o tratamento com 0,50ml/kg aumentou, em relação ao 
grupo controle. Nesse estudo, o tambaqui com 21 dias, os tratamentos que utilizaram o Mix-Oil 
Liquid®, reduziram seus níveis de glicose significativamente. Os tambaquis estavam com 
elevadas intensidades de Neoechinorhynchus butnerae (Acanthocephala) e a prevalência dos 
endoparasitas variou muito pouco em relação aos tratamentos testados. O mesmo foi 
verificado para os monogenoídeos. O uso do Mix-Oil Liquid® na ração para tratamento de 
Acanthocephala nas concentrações de 0,25; 0,50 e 1ml/kg, como anti-parasitário para 
tambaqui não se mostrou eficaz entre as diferentes concentrações. No entanto, o fitoterápico 
apresentou um efeito benéfico para os peixes, verificado pela melhora nos parâmetros 
hematológicos como aumentos no hematócrito e hemoglobina que pode acarretar em melhoras 
no processo de transporte de oxigênio. Também promoveu redução nos níveis de glicose após 
21 dias da sua administração. 
 

Palavras-chave: Piscicultura, tambaqui, fitoterápico, parasitas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O pescado é um dos recursos naturais mais abundantes e consumidos na região 

Amazônica, mas tem sido basicamente um produto extrativista, condicionado ao nível das 

águas dos rios, com superprodução na época da seca e escassez durante a época da cheia. 

Por tanto, uma alternativa para minimizar os efeitos desta sazonalidade é a criação de peixes 

em cativeiro, que além de proporcionar o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado 

regional, estabiliza os preços ao longo do ano e também pode contribuir para incrementar a 

exportação, não só para outras regiões do país, como também para o mercado internacional 

(SUFRAMA, 2003). 

Devido ao confinamento, ao manejo inadequado e as altas taxas de estocagem, a 

ocorrência de doenças parasitárias e bacterianas é um dos problemas relacionados à sua 

produção (ARAÚJO-LIMA e GOULDING, 1998). Os riscos da emergência de doenças 

aumentam proporcionalmente às densidades de estocagem, quantidade de alimento fornecido, 

excretas, manejo, transporte e a variação na qualidade da água em sistemas de criação gera 

estresse, afetando o sistema imunológico dos peixes tornando-os sensíveis aos patógenos.  

O Colossoma macropomum tem sido infectado por diversas espécies de parasitos dos 

mais variados grupos taxonômicos. Sua fauna parasitária tem sido estudada e alguns parasitos 

foram identificados em indivíduos coletados na natureza (FISCHER et al.,2003) e em sistemas 

de tanques-rede (MORAIS et al., 2009; SANTOS et al., 2013). Os Monogenoideos e 

Acanthocefalas estão entre os parasitos de ocorrência nesta espécie sobretudo nos 

exemplares de piscicultura. As condutas de manejo necessitam de observação, especialmente 

do ponto de vista sanitário (PAVANELLI et al., 2008; ARAÚJO et al., 2009), para garantir um 

produto de qualidade e o sucesso econômico a que se propõe esta atividade. Caso contrário, 

as doenças poderão ser responsáveis por uma epidemia e ocasionar perdas econômicas 

significativas, levando os produtores ao declínio (ARAÚJO et al., 2009).   

O emprego de plantas medicinais foi o primeiro recurso terapêutico utilizado pelos povos 

e vem sendo empregado em larga escala até hoje, tendo relação cultural e tradicional de cada 

país. Com o passar dos anos a fitoterapia evoluiu e aperfeiçoou-se e atualmente pode ser 

considerada como ciência (TOMAZZONI et al., 2006). Mas no Brasil, são poucos os estudos 

realizados para testar a eficácia e os efeitos secundários de drogas e fitoterápicos utilizados 

para combater parasitoses em peixes, principalmente nas criações intensivas (ROCHA et al., 

1993, 1994; MARTINS et al., 2001, 2002). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Aquicultura na Amazônia  

A Amazônia detém a maior biodiversidade e é um dos ecossistemas mais íntegros e 

produtivos do planeta. O número estimado de espécies biológicas gira em torno de 2.500, o 

que representa, aproximadamente, 8% dos peixes de todo o mundo, 30% dos peixes de água 

doce e 75% dos peixes de água doce do Brasil (Cohen,1970; Geisler et alli, 1975).  

Devido à isto, é a região que mais tem chamado atenção do mundo e enfrentado os 

maiores desafios para se desenvolver de forma harmônica e sustentável. Segundo Cerdeira et 

al. (1997) e Batista et al. (2004), as taxas de consumo de pescado na Amazônia são as 

maiores do mundo, com média estimada em 369 g/ pessoa/ dia ou 135 kg/ ano, chegando a 

cerca de 600 g/ dia ou 220 kg/ pessoa/ano em certas áreas do baixo rio Solimões e alto 

Amazonas, constituindo-se na principal fonte de proteínas para as populações humanas 

residentes. 

Por isso a criação de espécies nativas tem crescido nos últimos anos e na Amazônia a 

piscicultura é voltada para criação de espécies que possuem alto valor comercial, como é o 

caso do tambaqui (Colossoma macropomum) (SUFRAMA, 2003), que atualmente, é a espécie 

nativa mais cultivada na Amazônia brasileira e a mais frequente em pisciculturas de todo o 

país, pois está presente em 24 dos 27 estados do Brasil (GOMES et al., 2010). Assim, a 

produção nacional deste peixe aumentou em 66%, de 2007 à 2009 (LOPERA-BARRERO et al., 

2011). 

Com esta vasta demanda, a piscicultura tem sido desenvolvida na Amazônia de 

diferentes maneiras, incluindo tanques artificiais, represamento de nascentes, fechamento de 

trechos de igarapés, gaiolas flutuantes e até repovoamento de lagos e lagoas, embora ainda 

existam obstáculos que precisam ser superados para que ela se desenvolva plenamente e 

possa enfrentar a concorrência do pescado natural, quase sempre mais apreciado e acessível 

a menor preço nos mercados locais (Santos e Santos, 2005).  

Fatores que oscilam o preço do pescado estão em função da própria espécie, da 

estação do ano e do tamanho do peixe, bem como de outros parâmetros. Entretanto, no 

mercado de Manaus, peixes importantes como o tambaqui valem quase o dobro da carne de 

gado e o triplo da carne de frango (Santos e Santos, 2005). 
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A espécie 

O Colossoma macropomum, conhecido como tambaqui pertence à ordem Characiformes 

e família Serrasalmidae. É nativo das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, sendo uma espécie 

de alto valor comercial, muito apreciada pela população local. Na Região Norte do Brasil, é a 

espécie mais explorada comercialmente (VAL et al., 2000), representando mais de 40% de 

todo o pescado comercializado na cidade de Manaus (ARAÚJO-LIMA; GOULDING, 1998).  

A demanda de tambaqui é incessante, indicando grande potencialidade para aumentar a 

renda do produtor rural, através do cultivo desta espécie em cativeiro, pois não tem problemas 

em aceitar ração comercial, por ser uma espécie rústica e de fácil manuseio. Apresenta grande 

facilidade de obtenção de juvenis, bom potencial de crescimento e alta produtividade, bem 

como a aceitação pela população humana, destacando-se como uma das espécies de peixes 

mais importantes para a economia regional (ARAÚJO-LIMA; GOULDING, 1998; GOMES et al., 

2010). 

Um dos principais problemas relacionados à criação dessa espécie é a ocorrência de 

doenças parasitárias e bacterianas (ARAÚJO-LIMA; GOULDING, 1998). Mas a fauna 

parasitária do tambaqui tem sido estudada e alguns parasitos já foram identificados em 

indivíduos coletados na natureza (FISCHER et al., 2003) e em sistemas de tanques-rede 

(MORAIS et al., 2009; SANTOS et al., 2013). 

Entre eles encontram-se os mixosporídeos, os crustáceos, os acantocéfalos, e ainda os 

helmintos monogenóides (Malta et al. 2001; Araújo et al. 2009; Maciel et al. 2011), sendo os 

últimos grupos os que apresentam altos valores de intensidade parasitária registrados em 

peixes cultivados (Varella et al. 2003). Por tanto, o estabelecimento de métodos que melhorem 

as condições de sanidade dos peixes cultivados e contribuam para prevenir a ocorrência de 

doenças é de suma importância para o desenvolvimento da atividade (WEDEMEYER, 1996). 

 

Ocorrência de parasitas 

Os peixes são os vertebrados que mais apresentam infestação de parasitas, devido as 

peculiaridades do meio aquático que facilitam a propagação, complementação do ciclo de vida 

e outros fatores de relevante importância para sobrevivência de cada grupo de organismo 

parasita (Malta, 1984). Os parasitos são as maiores causas de infecções em peixes cultivados 

causando uma preocupação nos pesquisadores não só em avaliar o impacto dos parasitos sob 

as populações de peixes em seus ambientes naturais, mas também em ampliar os 

conhecimentos sobre as estratégias usadas pelos diferentes parasitos. Essas informações, 
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podem auxiliar na estratégia de medidas de profilaxia e tratamento, quando este peixe estiver 

em condições de cultivo (PAVANELLI et al., 2004). 

As doenças em peixes têm aspectos diferentes de acordo com a origem dos 

hospedeiros, seja de populações do ambiente natural, seja de piscicultura (Andrade e Malta; 

2001). Assim, os protozoários estão entre os principais grupos de parasitos que causam danos 

consideráveis em peixes de cultivo de todo o mundo, pois sua reprodução direta é favorecida 

quando o equilíbrio na relação hospedeiro-parasito-ambiente é afetado (Onaka, 2009; Eiras et 

al., 2010; Schalch e Garcia, 2011). Os parasitos ocorrem em variados ambientes naturais e 

artificiais e interagem com diversos fatores ambientais que influenciam sua presença ou 

ausência. Em geral, a baixa qualidade da água, a elevada densidade de estocagem, a falta de 

assepsia e o excesso de matéria orgânica, bem como a alimentação inadequada, são fatores 

que estão diretamente relacionados às infecções por esses parasitos (Martins et al., 2000; 

Luque, 2004; Pavanelli et al., 2008; Onaka, 2009; Schalch e Garcia, 2011). 

O transporte de peixes também pode ser uma maneira rápida de propagação de 

doenças quando os cuidados na aquisição de peixes e a quarentena não são mantidos 

(Pavanelli et al., 1998; Moraes e Martins, 2004). A baixa qualidade ambiental pode 

comprometer os mecanismos de defesa dos peixes e causar epizootias quando em infecções 

severas (Tavares-Dias et al., 2001a,b; Lima e Leite, 2006; Schalch e Garcia, 2011). 

Assim como o B. amazonicus, cultivados em pesque-pague (Tavares-Dias et al., 2001a) 

e em pisciculturas da região sudeste do Brasil (Martins et al., 2000; Martins et al., 2002), 

registraram bactérias, fungos, monogeneas, Ichthyophthirius multifiliis, Piscinoodinium pillulare, 

Trichodina sp. e Lernaea cyprinacea como os parasitos mais frequentes; o C. macropomum 

cultivado em diferentes regiões do Brasil tem sido infectado por diversas espécies de parasitos 

dos mais variados grupos taxonômicos. Entre os protozoários há registro da ocorrência de 

parasitismo por Trichodina sp. (Ceccarelli et al., 1990; Békési, 1992a; Eiras et al., 1995; Martins 

e Romero, 1996), Piscinoodinium pillulare (Martins e Romero, 1996; Schalch e Moraes, 2005; 

Santos et al., 2013), Ichthyophthirius multifiliis (Ceccarelli et al., 1990; Békési, 1992a ; Martins e 

Romero 1996; Tavares-Dias et al., 2006a; Santos et al., 2013) e Chilodonella sp. (Martins e 

Romero, 1996; Martins et al., 2000).  

Os parasitos podem prejudicar as condições (Valtonen e Koskiwaara, 1994) e os 

aspectos corporais dos peixes, interferindo na sua qualidade e prejudicando sua 

comercialização tanto para populações naturais como no cultivo, causando perdas econômicas 

significativas para a pesca e aquicultura. Para isto, os protocolos de tratamentos de doenças 

em peixes comumente empregados consistem na realização de banhos terapêuticos, uso de 

rações medicadas e aplicação de vacinas (Thune et al. 1997; Wise e Johnson 1998; Wise et al. 

2000; Fouz et al. 2001; Wise e Terhune 2001). 
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Monogenea  

Todos os monogenoideos possuem um aparelho de fixação, na parte posterior do corpo, 

chamado de haptor, uma estrutura em forma de âncora, composta de vários ganchos  

(Thatcher, 2006; Pavanelli et al., 2008; Onaka, 2009; Eiras et al., 2010). Provoca uma série de 

reações, podendo culminar em uma hipersecreção de muco, o que poderia levar os animais à 

morte por asfixia, ou ainda provocar lesões facilitando a penetração de agentes secundários, 

como fungos e bactérias (Thatcher e Brites Neto 1994). Esses helmintos podem ser 

encontrados nas brânquias, superfície do corpo, nadadeiras e narinas, causando hemorragias 

e edemas nos filamentos branquiais, o que prejudica a respiração do hospedeiro (Onaka, 2009; 

Eiras et al., 2010; Schalch e Garcia, 2011). 

Entre as espécies de Monogenoidea, o tambaqui tem sido parasitado por Dactylogyrus 

sp. (Ceccarelli et al., 1990; Eiras et al., 1995), Notozothecium janauachensis (Cohen e Kohn, 

2009; Godoi et al., 2012), Notozothecium euzeti (Cohen e Kohn, 2009), Anacanthorus 

spathulatus (Varella et al., 2003; Tavares-Dias et al., 2006; Morais et al., 2009; Godoi et al., 

2012; Santos et al., 2013), Linguadactyloides brinkmanni (Ceccarelli et al., 1990; Varella et al., 

2003; Morais et al., 2009; Godoi et al., 2012), Mymarothecium boegeri (Cohen e Kohn, 2005; 

Cohen e Kohn, 2009; Morais et al., 2009; Godoi et al., 2012; Santos et al., 2013) e 

Anacanthorus penilabiatus (Pamplona-Basilio et al., 2001). Porém, o L. brinkmanni (Thatcher, 

2006) e o A. spathulatus (Morais et al., 2009; Godoi et al., 2012) são considerados os mais 

patogênicos para este hospedeiro, mas somente primeiro se alimenta de sangue (Thatcher, 

2006).  

Acanthocephala 

Os Acanthocefalas encontrados na luz intestinal, no estomago, cecos pilóricos, fígado e 

cavidade visceral, podem provocar lesões do tipo ulcerativa com hemorragia e necrose. 

Frequentemente é observada a obstrução do reto em peixes parasitados por acantocéfalos, 

podendo também ocorrer casos de desnutrição, incluindo baixo desenvolvimento da 

musculatura (revisto por TAKEMOTO et al., 2004). 

Eles são pseudocelomados, com o corpo bilateralmente simétrico, cilíndrico e não 

segmentado e em alguns casos possui uma anelação transversal e superficial. Possuem uma 

probóscide eversível armada com ganchos, utilizada para ancorar-se à parede do intestino do 

hospedeiro. O comprimento varia de 1mm a 80cm. O alimento é absorvido diretamente pela 

parede do corpo. Constituem um dos grupos mais adaptados à vida parasitária, e sua biologia 

é quase que totalmente voltada para a reprodução (STERRER, 1986). 

O ciclo de vida dos acantocéfalos parasitos de peixes envolve um hospedeiro definitivo 

vertebrado e um intermediário que pode ser um artrópode anfípode, ostracode ou cocépode. O 
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primeiro registro de Neoechinorhynchus buttnerae (Acanthocephala) parasitando tambaqui 

criados em cativeiro, ocorreu em uma fazenda próxima a Manaus (revisto por MALTA et al., 

2001). É muito provável que a aquisição de juvenis parasitados tenha iniciado a epidemia. Os 

efeitos iniciais da infestação foram uma redução no crescimento, seguida de suspensão na 

alimentação com consequente mortalidade dos peixes. Os acanthocephala, no intestino dos 

tambaquis, formavam grupos de 11 a 19 indivíduos, ocupando toda a seção circular da mucosa 

intestinal disponível. Os parasitas causaram oclusão total do trato intestinal. O problema 

ocorreu porque não houve uma avaliação prévia das condições de saúde dos juvenis ao serem 

adquiridos e não houve um período de quarentena (revisto por MALTA et al., 2001). 

O uso da fitoterapia na piscicultura 

Estudos realizados por Spindola, 2012 indicam que o uso de plantas como medicamento 

talvez seja tão antigo quanto o próprio homem e faz parte do processo evolutivo humano. O 

emprego de plantas medicinais foi o primeiro recurso terapêutico utilizado pelos povos e vem 

sendo empregado em larga escala até hoje, tendo relação cultural e tradicional para cada país. 

É possível, portanto, que os nossos ancestrais tenham aprendido através da observação da 

natureza o valor terapêutico das plantas. Na verdade, existem evidências históricas e 

arqueológicas de que as propriedades de cura das plantas medicinais já eram conhecidas 

desde o período Neolítico (Alves, 2013). 

Segundo (Alves, 2013) as propriedades do ópio (Papaver somniferum) como sedativo e 

calmante, do óleo de rícino (Ricinus communis), da alcaravia (Carum carvi) e da hortelã 

pimenta (Mentha piperita) como digestivo e da cila (Drimia urticaria) como estimulante cardíaco, 

já eram conhecidas no Egito há mais de 4.000 anos. Os egípcios sabiam como preparar 

diuréticos, vermífugos, purgantes e antissépticos de origem natural. Com o passar dos anos a 

fitoterapia evoluiu e aperfeiçoou-se, podendo ser considerada atualmente como ciência 

(TOMAZZONI et al., 2006). Vários fatores como a produção de fármacos via síntese química, o 

crescimento do poder econômico das indústrias farmacêuticas e a ausência de comprovações 

científicas de eficácia das substâncias de origem vegetal aliada às dificuldades de controle 

químico, físico-químico, farmacológico e toxicológico dos fitoterápicos, impulsionaram a 

substituição das plantas medicinais por fármacos sintéticos (Spindola, 2012). 

Mesmo assim o Brasil apresenta vantagens, pois é um país diverso e tem em seus 

biomas quase um terço da flora mundial. Possui mais de 50.000 espécies de plantas 

superiores (20-22% do total existente no planeta), mais de 500 espécies de mamíferos, cerca 

de 3.000 espécies de peixes, mais de 1.500 espécies de pássaros, mais de 500 espécies de 

anfíbios e milhões de espécies de insetos e microrganismos (Spindola, 2012). O país 

atualmente possui limitada capacidade para gerar inovações na área de fitoterápicos de forma 
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sistemática e contínua, sendo este um grande desafio a ser superado (KLEIN et al., 2009; 

ZUANAZZI; MAYORGA, 2010). 

Ao contrário do que ocorre com produtos químicos e fármacos sintéticos, que geralmente 

causam aumento da resistência dos parasitas, e têm um elevado tempo de permanência no 

ambiente, acredita-se que os extratos vegetais possam ser direcionados a espécies-alvo, ser 

facilmente biodegradáveis, diminuir amplamente a emissão de resíduos e, consequentemente, 

ser inócuos ao ambiente (CHAGAS, 2004). Os fitoterápicos são potencialmente menos tóxicos 

por serem menos concentrados; e possuem diversos modos de ação, resultando em uma 

menor probabilidade de causar resistência além de serem menos onerosos na criação 

(COIMBRA et al. 2006).  

Podem ser administrados na forma de banhos ou adicionados à dieta. Muitas plantas 

são conhecidas popularmente como anti-helmínticas, porém em poucos estudos há 

comprovação científica de suas eficácias, e seus princípios ativos para os peixes. Ainda assim, 

muitas doenças de peixes estão ligadas ao estresse ocasionado pelo ambiente de cultivo. O 

sistema imunológico dos peixes recebe diretamente a influência de fatores externos/ambientais 

e as condições nutricionais influenciam fortemente no sistema imune.  

Esse sistema desempenha o importante papel de defesa do organismo contra a invasão 

e estabelecimento de muitas doenças. Estimular o sistema de defesa de animais mantidos em 

ambiente estressante é uma alternativa eficiente e necessária (DÜGENCI et al.,2003). No 

entanto, o uso de plantas na alimentação de peixes com finalidade fitoterápica tem despertado 

o interesse de produtores e pesquisadores para avaliação de sua eficácia no controle de 

parasitos e na melhoria do bem estar dos animais (TAVECHIO et al., 2009; MOURA, 2009; 

COSTA, 2010). 

Fitoterápico MixOil - Liquid®  

Dentre os fitoterápicos disponíveis e comercializados no mercado tem-se o Mix-Oil 

Liquid®, que é um composto elaborado com alta concentração de óleos essenciais e atividades 

sinérgicas garantindo alta atividade no controle de patógenos. O Mix-Oil Liquid® é composto 

por orégano, alho, limão, alecrim, timo, eucalipto e laranja doce. Esses compostos atuam 

sinergicamente, aumentando as defesas imunitárias dos animais, promovendo ação anti-

inflamatória, anti-microbica e anti-fungica. 

Experimentos realizados utilizando o Mix-Oil Liquid® para testar e determinar os efeitos 

em camarão, medindo crescimento, índice de sobrevivência e resposta imune, apresentaram 

valores positivos em relação a testes com outros fitoterápicos. Aumenta os índices de 
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sobrevivência; com maior ganho de peso e aumenta a defesa imunitária (JINTASATAPORN e 

BONALDO, 2012).  

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

   Avaliar a eficácia do composto fitoterápico comercial (Mix-Oil Liquid®) no tratamento de 

Monogenoideos e Acanthocephala em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). 

           

 Objetivos específicos:  

• Determinar o efeito de diferentes concentrações do composto fitoterápico comercial 

(Mix-Oil Liquid®) na dieta sobre as respostas fisiológicas do tambaqui. 

• Avaliar a eficácia da adição do composto fitoterápico comercial (Mix-Oil Liquid®) na 

dieta do tambaqui para o tratamento de Monogenoideos e Acanthocephala. 

 

4. METODOLOGIA 

Aquisição e aclimatação dos exemplares 

Os juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum), medindo entre 8 a 11 cm de 

comprimento padrão, foram administrados na Fazenda Tambaqui, no km 142 da AM-010, onde 

permaneceram por um período de uma semana de aclimatação. Os peixes utilizados já 

estavam parasitados. Considerando a carga parasitária, eles apresentavam-se muito 

debilitados. Grupos de 40 peixes foram distribuídos em 12 tanques plásticos de 1000 litros com 

fornecimento de água contínuo. 

Protocolo experimental 

Os exemplares infectados com monogenoideos e acanthocephala passaram a ser 

alimentados com quatro concentrações do composto fitoterápico comercial: 0 (controle); 0,25; 

0,5 e 1 ml de ’Mix-Oil Liquid®’/kg de ração. O período de alimentação foi de 7, 14 e 21 dias. O 



15 

 

fornecimento de ração era de 2 vezes ao dia, ad libitum. O fitoterápico comercial foi borrifado 

sobre a ração nas concentrações indicadas.  

O Experimento apresentou um delineamento inteiramente casualizado, com 40 

indivíduos em tanques de 1000L, com três réplicas cada. Ao final de cada período (7, 14 e 21 

dias), onde 6 peixes foram coletados de cada tanque e amostras de sangue foram retiradas 

para posterior análise dos parâmetros sanguíneos e bioquímicos. Em seguida, os mesmos 

tiveram que ser sacrificados por secção medular para retirada das brânquias e do intestino 

para contagem imediata de monogenoideos e acanthocephalas, respectivamente. 

Monitoramento da qualidade da água 

Durante todo o período experimental as características físico-químicas da água nas 

unidades experimentais foram monitoradas. Avaliando diariamente a temperatura, o pH e a 

concentração de oxigênio dissolvido.  

Coletas, análises sanguíneas e metabólicas 

Para avaliação da série vermelha, determinamos: o número de eritrócitos circulantes 

(RBC) com auxílio de câmara de Neubaeur; o hematócrito (Ht) pelo método do 

microhematócrito e a concentração de hemoglobina pelo método da cianometahemoglobina 

(KAMPEN e ZIJLSTRA, 1964). As concentrações plasmáticas de glicose foram determinadas 

com auxílio de kits laboratoriais da marca In Vitro®. 

Análises parasitológicas e eficácia do tratamento 

Para estudo dos monogenóideos, metade dos arcos branquiais foram colocados em 

formalina fosfatada tamponada a 10%. Posteriormente, os monogenóideos foram coletados 

com uma pipeta de Pasteur ou pincel fino nº 0 e colocados em frascos de 15ml contendo álcool 

70% (Shinn et al.,1993) e lâminas permanentes foram feitas utilizando-se solução de Malmberg 

(Malmberg, 1970) para identificação de espécies, com base nos tabalhos de Kritsky et al. 

As brânquias e os intestinos tiveram de ser colocados em uma placa de Petri e cobertos 

com água destilada. Posteriormente, abertos com uma tesoura, lavados e agitados em água, 

deixando precipitar o sobrenadante. A análise detalhada do material depositado e do órgão fora 

realizada com auxílio de um microscópio estereoscópio. Para contagem e identificação dos 

parasitos seguimos metodologias descritas por Thatcher (2006), Martins et al. (1999), Eiras et 

al., (2010) e Pavanelli, et al. (2008).  Para as análises quantitativas foram calculados os índices 

parasitários para prevalência; intensidade; intensidade média e abundância média (BUSH et 

al.,1997).  
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A prevalência foi calculada através do numero de peixes parasitados, dividido pelo 

número de peixes examinados, multiplicado por 100 (expresso em porcentagem). A 

intensidade é descrita com numero mínimo e máximo de parasitas nos peixes. A intensidade 

média foi calculada pelo numero total de parasito de um determinado exemplar dividido pelo 

numero total de peixes parasitados na amostra (media de parasito por peixe). A abundância 

média foi obtida pelo numero total de parasitos na amostra, dividido pelo numero total de 

peixes (parasitados ou não). 

Análise estatística 

Os resultados obtidos foram expressos com média±erro padrão da média. Já os 

resultados dos tratamentos e da qualidade da água foram determinados mediante análise de 

variância (ANOVA) one way, onde os tratamentos que apresentaram diferenças significativas 

tiveram suas médias comparadas pelo Teste de Tukey, sendo ambas as análises realizadas a 

5% de probabilidade. Os dados que não atenderam as premissas de normalidade foram 

comparados por estatística não paramétrica, teste de Kruskal-Wallis. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os resultados obtidos não foram verificadas diferenças significativas 

(P<0,05) em nenhuma das variáveis físico-químicas da água analisada nos experimentos, entre 

os tratamentos (Tabela 01). O tambaqui possui alta resistência a oscilações de temperaturas, 

sendo o nível ótimo entre 25 e 30°C e nesse estudo, os valores mínimo e máximo de 

temperatura foram de 27 e 29,3°C, estando dentro das condições indicadas para o cultivo 

dessa espécie (CYRINO e KUBTIZA, 1996).  Os valores médios de oxigênio dissolvido (OD) na 

água durante o experimento não apresentaram diferença significativa entre tratamentos 

(mínimo de 3,55 e máxima de 5,73mg/L) estando dentro da faixa considerada ótima para 

criação de peixes (BOYD, 1982). Os valores médios de pH também não apresentaram 

diferença significativa entre tratamentos (mínimo de 6,09 e máxima de 6,49). O tambaqui habita 

naturalmente águas com pH ácido, com valores entre 3,8 a 4,9 (ARAÚJO-LIMA e GOLDING, 

1998; KUBITZA, 2003; ARIDE et al., 2007). Porém de acordo com RIEHI e BAENSCH (1991), o 

tambaqui habita águas doces tropicais com PH que variam entre 5,0 – 7,8. 
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Tabela 03. Média dos valores encontrados no monitoramento de qualidade de água entre os 
tratamentos. 

 

Embora não tenha ocorrido diferença estatística entre os tratamentos, foi possível notar 

através dos dados da Tabela 2, uma tendência ao ganho de peso de peixes alimentados com 

dietas suplementadas com o Mix-Oil Liquid® após 21 dias de alimentação.  

Tabela 4. Valores médios de peso e comprimento de exemplares de tambaqui, alimentados com 
ração suplementada com Mix-Oil Liquid®. 

 

  
      

 

 
Tempo Concentração (ml/kg) Peso (g) Comprimento (cm) 

 
 

7 dias 

0 15,8±1,8 9,5±0,33 

 
 

0,25 15,3±1,1 8,7±0,31 

 
 

0,5 16±1,1 8,6±0,21 

 
 

1,0 14,3±1,5 8,55±0,22 

 
 

14 dias 

0 25,2±1,8 9,4±0,50 

 

 
0,25 19,1±1,7 8,9±0,26 

 
 

0,5 22,8±2,2 9±0,27 

 

 
1,0 23,3±2,3 10,8±1,36 

 
 

21 dias 

0 23±1,9 9,2±0,38 

 
 

0,25 22,9±1,9 9±0,3 

 
 

0,5 24,6±1,0 8,9±0,23 

 

 
1,0 27,4±2,2 9,2±0,32 

 
  

    

   

O conhecimento de parâmetros hematológicos pode ser benéfico na avaliação das 

condições de saúde dos peixes (BAXHALL& DAISLEY,1973; REHULKA, 1996).  Os 

  
      

  

 
Tempo 

Concentração 
(ml/kg de ração) O2 ToC pH 

 

 
7 dias 

0 3,97± 0,078 27±0,057 6,11±0,003 

 
 

0,25 4,61± 0,311 27,03±0,033 6,11±0,003 

 
 

0,5 5,15±0,555 27,06±0,033 6,12±0 

 

 
1,0 4,20±0,499 27±0,115 6,10±0,003 

 

 
14 dias 

0 4,60±0,182 28,46±0,088 6,45±0,008 

 
 

0,25 4,25±0,026 28,5±0 6,43±0,012 

 
 

0,5 4,56±0,138 28,53±0,033 6,43±0,005 

 

 
1,0 4,43±0,082 28,4±0,115 6,45±0,020 

 

 
21 dias 

0 4,59±0,247 29,1±0,115 6,10±0,008  

 
 

0,25 5,17±0,204 29,26±0,033 6,11±0,008 

 
 

0,5 5,19±0,282 29,3±0,173 6,13±0,006 

 

 
1,0 4,93±0,434 29,33±0,166 6,11±0,014 
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parâmetros sanguíneos podem ser usados como indicadores biológicos no monitoramento da 

saúde dos eixes e do ambiente, como uma rápida ferramenta na identificação dos efeitos que o 

ambiente pode impor aos peixes. Assim, estas informações podem ser utilizadas para avaliar e 

controlar o estado fisiológico de determinado peixe, padronizando as condições ideais para o 

seu cultivo (SVETINA et al., 2002). Por isso, os estudos sobre o quadro hematológico de 

peixes, em cativeiro, têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas. 

Os eritrócitos são as células mais numerosas no sangue. A função dessas células 

consiste no transporte do oxigênio e gás carbônico, desempenhado pelo componente principal, 

a hemoglobina. Esse padrão tem sido observado em grande variedade de peixes de diversos 

tipos de clima (PHAN, 1991). Os valores de contagem de eritrócitos (RBC) foram semelhantes 

entre os tratamentos e não foi constatada diferença significativa (P<0,05) entre as médias 

(Figura 1). 

Porém, foi verificada uma redução nos valores de hematócrito dos grupos de 

tratamentos em 14 dias em relação ao grupo controle. Vosyliené (1999) diz que a contagem de 

hemácias e o hematócrito quando decrescem são indicativos de anemia e de agravamento do 

estado de saúde do peixe; a concentração de hemoglobina diminui, dessa forma, a capacidade 

para transportar o oxigênio também. Viana (2012) também observou uma tendência na 

diminuição dos valores de Ht dos animais em tratamento com cipó-alho, após 7 dias de 

exposição. Sendo que para 15 e 30 dias de experimento, os valores dos parâmetros avaliados 

foram similares entre si. No entanto, no presente estudo, os valores de hematócrito 

aumentaram no tratamento com 0,50ml de Mix-Oil Liquid®/kg após 21 dias de alimentação 

(Figura 1), o que demonstra um efeito positivo da adição do fitoterápico na ração.  

Em relação à concentração de hemoglobina, não se observou diferença entre 

tratamentos no período de 7 dias. Porém em 14 dias, os tratamentos com 0,25ml/kg e 

0,50ml/kg apresentaram diminuição significativa em relação aos tratamentos controle e ao 

grupo alimentado com 1,0ml/kg. Já, após 21 dias a concentração de hemoglobina aumentou no 

grupo 0,5ml de Mix-Oil Liquid®/kg em relação ao controle (Figura 1).  Alterações na 

concentração de hemoglobina podem evidenciar hemodiluição e hemoconcentração causada 

por situações estressantes (HOUSTON et al., 1996). 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam uma melhora no quadro hematológico dos 

peixes alimentados por 21 dias com 0,5ml de Mix-Oil Liquid®/ Kg de ração. Maiores valores de 

hematócrito e maiores concentrações de hemoglobina podem promover um melhor transporte 

de oxigênio para os tecidos.
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A dosagem da glicose sanguínea é considerada um método valioso no diagnóstico da 

ocorrência de estresse fisiológico em peixes (WENDERLAAR BONGA, 1997; ACERETE et al., 

2004). Nesse estudo, o tambaqui não apresentou diferença significativa nos valores de glicose 

durante 7 e 14 dias de alimentação (P<0,05). Contudo os tratamentos que utilizaram o Mix-Oil 

Liquid® reduziram seus níveis de glicose após 21 dias (Figura 1). Esses resultados contrastam 

com os de Viana (2012) que analisando a utilização de cipó-alho na alimentação de tambaqui, 

não observou alterações de glicose plasmática nas diferentes concentrações e tempos de 

exposição testados (7, 15 e 30 dias). 

 

Figura 1. Valores de eritrócitos (RBC), hemoglobina, hematócrito e glicose de exemplares de 
tambaqui, do grupo controle (0ml/kg) e dos grupos alimentados com ração suplementada com Mix-
Oil Liquid®, após 7, 14 e 21 dias. Letras diferentes indicam diferença significativa. 

Os exemplares analisados estavam com elevadas intensidades de Neoechinorhynchus 

butnerae (Acanthocephala) e a prevalência dos endoparasitas variou pouco em relação aos 

tratamentos testados (Tabela 2). Os helmintos encontraram-se distribuídos ao longo de todo 

trato intestinal, preferencialmente nas porções anterior e média e apresentaram um padrão 
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agregado de distribuição. Foram observados nas análises deste estudo, a formação de 

estruturas nodulares na alça intestinal, em função dos valores elevados de intensidade dos 

acanthocephala, verificando também a oclusão intestinal pelo volume de helmintos presentes 

numa mesma região do intestino e em alguns casos observou-se perfuração do intestino 

(Figuras 2 e 3). Segundo Eiras (1994) a penetração da probóscide dos acanthocephala na 

parede intestinal do hospedeiro é o principal dano ocasionado pela sua presença. Esta pode 

ser superficial, profunda ou até ultrapassante, ocasionando lesões. 

Thatcher (1981) examinando intestinos de tambaquis jovens oriundos da região de 

Manaus também encontrou indivíduos adultos de N. buttnerae com até 3 cm de comprimento e 

notou que a presença dos mesmos, parecia causar uma oclusão parcial do trato digestivo, 

interferindo a capacidade de absorção. No entanto, não notou nenhuma reação inflamatória 

visível no epitélio. 

Considerando a carga parasitária abundante dos helmintos, os peixes encontravam-se 

debilitados, com a formação corpórea alterada.  Estes vermes, quando presentes no trato 

intestinal dos tambaquis se alimentam do material metabolizado pelos peixes e apresentam 

potencial de absorção altamente eficiente, que ocorre diretamente pela parede do corpo, o que 

compromete o ganho de peso dos indivíduos, isto explica a deficiência de massa corporal 

evidenciada nos animais estudados. 

Tabela 3. Índices parasitários de acanthocephalas do grupo controle (0ml/kg) e dos grupos 

alimentados com ração suplementada com Mix-Oil Liquid®, após 7, 14 e 21 dias. 

  
    

 
    

 

 
Tempo Concentrações Prevalência Variação de Intensidade Intensidade Média Abundância Média 

 

 
7 dias 

0 100% 5 - 33 13,9 13,9 

 
 

0,25 88,8% 1 - 38 17,9 12,5 

 
 

0,5 100% 1 - 46 10,6 11,1 

 

 
1,0 100%  1 - 29 9,5 9,5 

 

 
14 dias 

0 88,8% 0 - 76 35,2 31,3 

 
 

0,25 88,8% 3 - 44 17,3 15,4 

 
 

0,5 100% 9 - 43 19,2 19,2 

 

 
1,0 100% 4 - 53 20,5 20,5 

 

 
21 dias 

0 94,4% 6 - 74  25,7 24,2 

 
 

0,25 94,4% 1 - 71 13,2 12,5 

 
 

0,5 100% 1 - 28 11,1 11,1 

 

 
1,0 100% 1 - 117  31,05 31,05 

 
  

    

 
  

  
Nos intestino dos tambaquis, a prevalência de acanthocephala variou de 88,8 a 100%, a 

intensidade por hospedeiro variou de 9 a 117, e a intensidade média e abundância variaram de 

9,5 a 35,2. Malta et al., (2001) também constataram em seu trabalho prevalências de 100%, 

com intensidade por hospedeiro de 30 a 406 e a intensidade média e abundância foram de 
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125,26 em peixes cultivados em uma estação de cultivo na Amazônia Central. Os parasitas 

causaram oclusão total do trato intestinal. O problema ocorreu porque não houve uma 

avaliação prévia das condições de saúde dos juvenis ao serem adquiridos, não houve um 

período de quarentena e tecnicamente as barragens estavam construídas inadequadamente, 

isto é, interligadas entre si. Não houve diferença significativa entre os tratamentos em relação a 

frequência de acanthocephala durante 7 e 14 dias de período experimental, porém uma 

diminuição significativa foi observada nos valores de frequência em 21 dias nos tratamentos de 

0,25 ml/kg e 0,50 ml/kg. 

Tabela 4. Índices parasitários de monogenóides do grupo controle (0ml/kg) e dos grupos 

alimentados com ração suplementada com Mix-Oil Liquid®, ao longo dos 21 dias de tratamento. 

 

Tempo Concentrações Prevalência Variação de Intensidade Intensidade Média Abundância Média 

7 a 21 
dias 

0 92% 0 - 88 31,3 29,2 

0,25 100% 4 - 206 53 53 

1 91%  0 - 104 33,8 30,6 

 

 

Foram coletados 1722 exemplares da classe Monogenóidea, todos parasitando os arcos 

branquiais e 100% dos tambaquis analisados encontravam-se parasitados. Segundo, Santos et 

al., 2013 níveis de prevalência (100%) parasitária elevada foram relatados para C. 

macropomum de duas pisciculturas do Estado de Rondônia (93%) (Godoi et al., 2012) e de 

piscicultura de tanque-rede do Estado do Amapá (96,5%). 

O mesmo ocorreu em pesquisas realizadas por Chagas & Araújo; 2012, onde a 

prevalência de monogenóides nas brânquias dos juvenis de tambaqui no início do período 

experimental foi de 100% e as espécies encontradas foram A. spathulatus, N. janauachensis e 

Mymarothecium boegeri. Estas espécies também foram relatadas para tambaquis criados em 

sistema de tanques-rede em diferentes densidades de estocagem (Varella et al. 2003; Morais 

et al. 2009). 

Os valores de intensidade e abundância média encontrados, não foram tão elevados. De 

acordo com estudiosos, entre as espécies de Monogenoidea, o tambaqui tem sido parasitado 

por Dactylogyrus sp. (Ceccarelli et al., 1990; Eiras et al., 1995), Notozothecium janauachensis 

(Cohen e Kohn, 2009; Godoi et al., 2012), Notozothecium euzeti (Cohen e Kohn, 2009), 

Anacanthorus spathulatus (Varella et al., 2003; Tavares-Dias et al., 2006; Morais et al., 2009; 

Godoi et al., 2012; Santos et al., 2013), Linguadactyloides brinkmanni (Ceccarelli et al., 1990; 

Varella et al., 2003; Morais et al., 2009; Godoi et al., 2012), Mymarothecium boegeri (Cohen e 

Kohn, 2005; Cohen e Kohn, 2009; Morais et al., 2009; Godoi et al., 2012; Santos et al., 2013) e 

Anacanthorus penilabiatus (Pamplona-Basilio et al., 2001). 
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Nesta pesquisa, em lâminas permanentes evidenciamos a presença de helmintos 

monogenéticos do tipo Anacanthorus spathulatus, Notozothecium janauachensis e 

Linguadactyloides brinkmanni, que são espécies de maior ocorrência segundo Malta et al. 

2001; Varella et al. 2003; Thatcher 2006. A. spathulatus foi encontrada com maior freqüência 

em relação a N. janauachensis, numa proporção de 2:1 e L. brinkmanni foi a menos encontrada 

dentre as três espécies registradas. 

 

Abundâncias elevadas podem ser encontradas em ambientes cuja qualidade da água 

não seja de boa qualidade, assim como quando se encontra cultivos com densidades de 

estocagem. Segundo Eiras (1994), espécies da classe Monogenoidea possuem um ciclo de 

vida monoxeno, o que facilitaria a sua reprodução e o número de novos parasitas infectantes 

seria obtido mais facilmente, pois eles não dependem de hospedeiros intermediários.  

 

Para Guidelli (2006) algum tipo de especificidade poderia garantir altas abundâncias, 

pois de acordo com Poulin e Mouillot (2004), parasitas específicos necessitam investir menos 

em evasão do sistema imune e podem investir mais em altas abundâncias. Além disso, a 

especificidade pode garantir um elevado grau de especialização para o encontro do hospedeiro 

apropriado o que levaria a altas prevalências. No caso deste estudo, pode se atribuir a baixa 

intensidade aos tratamentos aplicados. 
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6. CONCLUSÃO 

O uso do Mix-Oil Liquid® na ração se mostrou efeitos benéficos a saúde dos animais 

evidênciado pelos aumentos no hematócrito e hemoglobina que pode acarretar em melhoras 

no processo de transporte de oxigênio. E ainda, o fitoterápico contribui com uma redução do 

estresse evidenciado pela redução nos níveis de glicose após 21 dias da sua administração. 

Para tratamento de parasitas do tipo acanthocephala e monogenea em tambaqui, o 

produto atribui-se a baixa dosagem dos tratamentos (0,25; 0,50 e 1ml/kg) aplicados, não se 

mostrando eficaz entre as diferentes concentrações.  
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