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Introdução
Cerca de 95% dos produtos químicos utilizados no cultivo de arroz irrigado são herbicidas, sendo o clomazone largamente utilizado na região sul do Rio Grande do Sul. Através dos canais de drenagem das lavouras, os resíduos de herbicidas podem vir a contaminar afluentes vizinhos, comprometendo o ecossistema aquático, bem como expondo os organismos à possíveis alterações morfológicas, histológicas,  bioquímicas e hematológicas.
O estudo das células sangüíneas é de fundamental importância na avaliação da condição fisiológica dos peixes, pois pode haver uma variação morfológica e quantitativa dos elementos sangüíneos frente a condições endógenas, como: peso e comprimento [8], estado nutricional [9] e doenças [6]; ou frente a condições exógenas, como: ciclo sazonal [5], estresse [2] e habitat [11]. 
Torres et al. (1986) estudando o estresse em peixes, observaram que ocorre uma variação na estrutura, no número e nas características dos elementos sangüíneos: capacidade de mudança de morfologia dos eritrócitos, percentual do hematócrito e concentração de hemoglobina, dependendo do tipo de estresse sofrido, sendo que os dois últimos são indicadores clássicos de estresse [4].
Dentre as espécies locais de água doce e de interesse comercial destaca-se o jundiá (Rhamdia sp.), devido a sua rusticidade e facilidade de manejo. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações do herbicida clomazone nos parâmetros hematológicos (série eritrocitária) do jundiá (Rhamdia sp.).

Material e Métodos
O trabalho foi realizado no laboratório de Ictiologia da UFPel. Foram utilizados 60 alevinos de jundiá, com peso médio de 8,69g e comprimento padrão médio de 8,19cm. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 12 aquários contendo 45l de água, adicionada de 3g de NaCl/l. Cada aquário recebeu as seguintes concentrações do herbicida clomazone: 0; 0,1; 1 e 10% da concentração letal média (CL50= 500mg/l).
Os animais foram alimentados com ração comercial (36% PB) ad libidum e os parâmetros de qualidade de água (temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade) foram monitorados diariamente. A renovação de 50% da água foi feita diariamente, mantendo-se as diferentes concentrações do herbicida. O experimento teve duração de 53 dias, tendo amostragens aos 5, 10, 40 e 53 dias.
Para a realização da coleta de sangue, os animais foram anestesiados (benzocaína 3g/ 20ml álcool/ 20l de água) e animais de cada tratamento foram amostrados. Os principais dados biométricos (peso total, comprimento total e padrão) foram anotados e a coleta de sangue foi realizada através da punção  caudal, com auxílio de seringas (3ml) e agulhas (250,7mm) descartáveis, contendo EDTA 10 %. Para determinação do número total de eritrócitos (RBC 106/l3), do hematócrito (HCT %), da taxa de hemoglobina (HGB g/dl) e dos índices eritrocitários absolutos: volume corpuscular médio (VCM fl), hemoglobina corpuscular média (HCM pg) e concentração de hemoglobina corpuscular (CHCM g/dl) foi utilizado contador automatizado (Cobas micros). O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado, com quatro tratamentos e três repetições para cada tratamento. Os resultados obtidos foram estudados estatisticamente pela análise de variância e as médias (p 0,05) comparadas pelo teste de Tukey e a relação entre as concentrações do herbicida clomazone e os parâmetros sangüíneos foram descritos pela análise de regressão, através do programa Statistica [10].

Resultados e Discussão
Os parâmetros físicos e químicos da água monitorados durante o experimento não apresentaram diferença entre os tratamentos e mantiveram-se em padrões aceitáveis para a espécie [1 e 7].
A hemoglobina corpuscular média (HCM) apresentou incremento significativo (p0,05) de acordo com o tempo de exposição, de 0 a 53 dias, sendo que o tratamento com 10% da CL50 passou de 37,1 para 42,8pg e de 34,9 para 38,3pg para o tratamento com 1% da CL50 do clomazone. 
O volume corpuscular médio (VCM) apresentou diferença entre os tratamentos aos 53 dias de exposição, sendo que a concentração de 10% CL50 foi significativamente superior às concentrações de 0% e 0,1% da CL50 (Tabela 1 e Figura 1).

Tabela 1- Média dos parâmetros da série eritrocitária de alevinos de jundiá (Rhamdia sp.), submetidos a diferentes concentrações do herbicida clomazone, ao 53º dia de exposição

                                                                    Clomazone CL50
Parâmetro		0%			0,1%			1%			 10%

  RBC	(106/l3)	2,24			2,21		          2,18		  	1,88
  HGB	(g/dl)		8,10			7,75			8,35			8,00
  HCT	(%)		26,95			26,25			27,05			25,55
  VCM	(fl)		120,00b		119,00b		124,00ab		136,00a  
  HCM (pg)		35,95			35,05			38,3			42,85
  CHCM (g/dl)	29,95			29,55			30,85			31,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Letras distintas na linha diferem pelo teste de Tukey (95%);
RBC- eritrócitos totais;
HGB- hemoglobina;
HCT- hematócrito;
VCM- volume corpuscular médio;
HCM- hemoglobina corpuscular média;
CHCM- concentração de hemoglobina corpuscular média.
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Figura 1- Efeito das diferentes concentrações de clomazone sobre o volume corpuscular médio.
Este índice eritrocitário indica o volume médio dos eritrócitos, sendo que a concentração de 10% da CL50 provocou uma macrocitose (aumento do tamanho dos eritrócitos), que pode ser devido a lesões nos órgãos hematopoiéticos causados por alguns agentes físicos e químicos, fazendo com que eritrócitos imaturos (apresentam maior volume) sejam liberados na circulação ou causando anemia aplástica, que é a redução intensa da quantidade de tecido hematopoiético, que tem com resultado uma formação deficiente de células sangüíneas [3].

Conclusões
	O clomazone influencia os parâmetros hematológicos de alevinos de jundiá.	
A concentração de 10% da CL50 do clomazone aumenta significativamente o volume corpuscular médio (VCM) de alevinos de jundiá aos 53 dias de exposição.
	 O tempo de exposição dos alevinos de jundiá à concentração de 1 e 10% da CL50 do clomazone incrementam a hemoglobina corpuscular média (HCM).
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