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INTRODUÇÃO

A intensificação do sistema de produção favorece uma série de condições estressantes, onde a resposta imune do tambaqui Colossoma macropomum tende a

ser afetada, aumentando a suscetibilidade às doenças. O uso de produtos de plantas medicinais na alimentação de peixes é promissor para contornar tais

problemas, pois são descritos com efeito imunoestimulante e como promotores do desempenho zootécnico dos animais aquáticos.

O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da suplementação com óleorresina (OR) de copaíba sobre o desempenho zootécnico e saúde do tambaqui.

Os ORs de copaíba não exerceram influência sobre o desempenho zootécnico dos peixes (P>0,05). Os ORs de copaíba é conhecido por ter um sabor amargo,

no entanto, não foi observada diferença significativa no consumo de ração, mostrando que o “blend” de OR de copaíba não afetou a palatabilidade dos

animais.

Na análise de regressão foi notado um aumento da quantidade de trombócitos, leucócitos totais e neutrófilos, após 30 dias, conforme aumentava a

concentração do “blend” na ração (P<0,05) (Tabela 1), o que foi considerado como imunomodulação de parâmetros celulares inatos neste período. Porém,

isto não se repetiu após os 60 dias de suplementação, quando todos os parâmetros de saúde foram similares entre os grupos avaliados (P>0,05).

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - 88881.200614/2018-01, e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) - 427325/2018-8 e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - 2011/13630-7.

O “blend” de OR de copaíba não alterou o desempenho zootécnico do tambaqui. Entretanto, foi observado que influenciou na concentração das células de

defesa dos peixes com 30 dias de suplementação, mostrando potencial para uso como aditivo, abrindo caminho para estudos mais aprofundados e testes de

novos protocolos. Além disso, indica que a suplementação por períodos longos pode não ser adequada.

30 dias de alimentação

Tratamentos

RBC 

(x106/μL) 

Leucócitos Totais 

(x103/μL)

Linfócitos 

(x103/µL)

Trombócitos

(x103/µL)

Neutrófilo

(x103/µL)

Monócito

(x103/µL)

CGE

(x103/μL)

Eosinófilo 

(x103/μL)

BC0 1,74± 0,23 13,92±2,41 9,84±1,16 16,87±3,79ª 2,17±1,40 1,75±0,67 0,06±0,06 0,01±0,02

BC1000 1,82 ± 0,10 16,96±3,197 11,83±2,29 26,57±3,71b 3,06±1,04 1,98±0,54 0,07±0,05 0,01±0,02

BC2000 1,73 ± 0,15 18,76±3,42 11,96±2,47 29,21±1,75b 4,34±1,65 2,42±0,74 0,04±0,03 0,01±0,02

Valor de P (ANOVA) 0,91 0,051 0,17 0,0011 0,055 0,18 0,59 0,90

Valor de P (REGRESSÃO) 0,91 0,040* 0,16 0,0015* 0,043* 0,16 0,58 0,90

OBJETIVO

MATERIAL E MÉTODOS

Tambaquis (37,52 ± 4,3 g) foram distribuídos em três tratamentos e quatro repetições. Houve autorização para a uso das copaíbas (Conselho de Autorização e

Informação sobre Biodiversidade n.35143-1 e Gestão do Patrimônio Genético n.010225/2014-5). Os peixes receberam dietas com “blend” de três copaíbas

(C. duckei, C. pubiflora e C. reticulata) nas concentrações de 0 (BC0), 1000 mg/kg (BC1000) e 2000 mg/kg (BC2000) por 60 dias. Após 30 e 60 dias, foram

realizadas coletas de sangue para as análises hematológicas e bioquímicas. Após 60 dias, foram avaliados o desempenho zootécnico, parasitismo e resistência

à infecção por Aeromonas jandaei. Análises de variância (ANOVA) e de regressão foram conduzidas para descrição dos resultados estatísticos.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A copaíba não apresentou efeito antiparasitário contra parasitos da classe Monogenea no muco da pele e das brânquias de tambaquis (P>0,05) e o resultado

do desafio bacteriano mostrou que os ORs não aumentaram a resistência dos peixes frente à aeromonose após 60 dias de suplementação (P>0,05). Após o

desafio experimental, os peixes de todos os grupos avaliados apresentaram hemorragia difusa no opérculo, petéquias no tegumento, despigmentação do

tegumento, prolapso anal, hemorragia na base das nadadeiras e abaulamento ventral. A espectrometria de massas Maldi-ToF confirmou a identidade da

bactéria re-isolada e que a mortalidade foi associada à A. jandaei

Tabela 1. Parâmetros hematológicos de tambaqui submetidos a alimentação com dietas suplementadas com níveis crescentes de óleo-resina de copaíba.
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