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Introdução
A carpa capim (Ctenopharyngodon idella), espécie herbívora originária

da Ásia Central, é amplamente cultivada no Rio Grande do Sul devido a sua

boa resistência, facilidade de cultivo, aceita ração e rápido crescimento

(SOUZA et al. 2008). Em pisciculturas, a manutenção de um plantel de

reprodutores de qualidade é fundamental para produção de juvenis. Os

reprodutores podem estar expostos a situações estressantes proveniente do

manejo alimentar, captura e transporte inadequados (BARTON et al. 2003).

Informações sobre a identificação e controle de situações de estresse e/ou

enfermidades são necessários para assegurar a saúde dos peixes. Nesse caso

as variáveis hematológicas assumem importância no diagnóstico (TAVARES-

DIAS et al. 2000a). O objetivo deste trabalho foi verificar os parâmetros

sanguineos de reprodutores de carpa capim nas diferentes pisciculturas

amostradas.

Material e métodos
Em maio de 2009, foi realizado um estudo citohematológico em 40

reprodutores de C. idella coletados em quatro pisciculturas na região do Vale

do Rio Taquari-RS. Foi verificado a transparência, temperatura, pH e oxigênio

dissolvido nos viveiros. Os animais foram capturados por arrasto, anestesiados

(benzocaína 5ppm), em seguida, retiradas amostras de sangue e realizado a

biometria. Foi coletado 1,0 mL de sangue por punção caudal com seringa

heparinizada. As amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e

encaminhadas ao Laboratório do ICB-FURG. Foram quantificadas o número de

granulócitos, eritrócitos e linfócitos através da placa de Neubauer. Foi também

retirada outra alíquota de 1,0 mL sem anticoagulante para determinação do

microhematócrito e esfregasso do sangue. A quantificação de hematócrito foi

determinada utilizando-se a centrífuga para microhematócrito e as lâminas dos



esfregassos coradas com May Grünwald-Giemsa pelo método de Rosenfeld

(1947), em seguida observadas em microscópio óptico para determinação da

curva de Prince-Jones.

Resultados e discussão
Os valores médios dos dados biológicos e parâmetros físico e químicos

da água estão descritos na tabela 1.
Tabela 1. Média dos valores biológicos e parâmetros físicos e químicos de água.

Propriedade Peso
(kg)

d.p Transp. (cm) TºC pH OD
(mg/L)

A 1,9± 0,65 18 21 7,6 5,9
B 3,1 1,3 11 22,7 9,3 8,8
C 2,7 1,9 36 21,7 7,6 8,9
D 1,2 0,2 10 21,5 6,9 3,3

Foi observado uma correlação direta entre as condições de cultivo e as

mudanças nos parâmetros citohematológicos. Em todas propriedades ocorreu

infestações por Learnea sp. e somente na propriedade C a ocorrência de

saprolegniases. O caso mais crítico de mudanças citohematológicas foi

verificado na propriedade D, onde os níveis baixos de oxigênio associados à

uma baixa transparência pode ter influenciado na redução dos hematócritos e

em todas as séries saguineas do hemograma, além do aumento significativo de

células imaturas periféricas tanto da série eritrócitica, granulócitica e linfócitica.

Ocorreu um desvio à direita da curva de Prince-Jones nas séries sanguíneas,

demonstrando resistência de muitas células imaturas. Mais de 30% dos

eritrócitos tinham entre 18-20µm os granulócitos 21-25µm e os linfócitos 9-10

µm para um normal esperado de  10µm, 14µm e 5-6 µm, respectivamente.

Conclusão
Concluímos que avaliações citohematológicas são ferramentas práticas

que podem ser utilizadas como indicadores do estado fisiológico dos

reprodutores, assim como no controle de patologias e estresse durante o

manejo.
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