
4

e a 1radition & Techll
e ",'#.\(\'0 010~\'. ~~

Jq§'f- ~e"~/esto f\S~....uality For The (.0

(

ABSTRACTS O=ND
"'U-CSl<
D == CSIli2)~cn •..•
1== ••.
N - liw= n
01) - ••
....•--- oN_
I === A.•.•.= li

--= til== cn Q.
~"'U3
~I'" "'U:::J
="'U--.'";;;;;;;;; cn ~
~ OI)~=== UI n=== UI til-.1:0

0

-- .-- .



AquaCiência 2006

..",
AquaCiência

2006

Realização

I
i! Realização

! faI ~.!:.lR~
I . Organização

I SER Rt\SULI ."'•...'0 •• ";"O•••V"t!flc;.AÇAu

I Platina
I Secretaria Especial de
I Aqüicultura e Pesca da
! Presidencia da Republica
!~ Platina

flCNPq
~~ ...~ ....••...

Platina

Página 1 de 2

Observações:

,~ Os artigos estão Ilstados em ordem alfabética de Inscrição 00 autores;

I: vock pode utilizar o mecanismo de busca de seu navegador para procurar um ar
CTRL + F ou vá em Editar -> Localizar.

Para vsuauzar os arquivos, é necessário ter instalado o programa Acrobat Read
computador. Clique aqui para instalá-Io.

Selecione a Área do Resumo

Carcínkuttura de água doce
carciniaJltura marinha
Economia
Rsiologia aplicada à aqüícultura
Genética
tarvícultura e alevinagem de peixes
Manejo de Reservatórios
MoIuscos
Nutrição
Patologia
PisciOJltura de água doce
PisciOJltura Marinha
Processarnento pós-despesca
Qualidade da água e impactos da aqüicultura
Ranicultura
Reprodução de peixes
Ternologias Sociais
Tilápia
Zoneamento
OUTRA

,

!
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AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS COM MEBENDAZOL SOBRE OS
MONOGENÓIDEOS PARASITAS DE BRÂNQUIA DO TAMBAQUI Colossoma
macropomum.

LucelIe Dantas de Araújo*, Edsandra Campos Chagas, José Celso de Oliveira Malta, Angela
Maria Bezerra VarelIa

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

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da administração de dietas com mebendazol
sobre as infestações causadas por monogenóideos em brânquias de tambaqui Colossoma
macropomum.

Juvenis de tambaqui foram distribuídos em 12 tanques de fibra de vidro com capacidade de
2000L, segundo um delineamento inteiramente casualizado, 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" de ração). Uma amostra de 25% dos peixes foi analisada no
início do estudo para verificação da presença de monogenóideos nas brânquias dos tambaquis.
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 á~a dos
tanques experimentais como oxigênio (6,89 ± 0,03 mg.L"), temperatura (26,78 ± 0,07 C), 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, foram sacrificados 15 animais por tratamento para avaliar a eficácia da
administração das dietas experimentais, mediante avaliação parasito lógica dos animais.

A espécie de rnonogenóideo Anacanthorus spathulatus apresentou a maior intensidade média
em todos os tratamentos. A incorporação de mebendazol na dieta de tambaquis na
concentração de 1,0 g.kg' de ração por 7 dias ou 0,5 g.kg" durante 14 dias promoveu uma
efetiva redução no número de monogenóideos presentes nas brânquias do tambaqui.

Este trabalho obteve auxílio financeiro da FINEPIFUCAPI e BASA


