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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das diferentes densidades de 

estocagem no crescimento, na homogeneidade e o estresse secundário dos 

exemplares de tambaqui cultivados em viveiros escavados. O experimento 

desenvolveu-se no Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura – 

CTTPA, localizado na Usina Hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã no município de 

Presidente Figueiredo-AM. O experimento foi realizado durante a fase de recria com 

peixes de comprimento entre 2 a 3 cm e peso de 1,5 a 2g, onde foi acompanhado seu 

cultivo em até 45 dias. Para isso, os peixes foram distribuídos em 12 viveiros de 

600m², em três densidades de estocagem (T1: 5 peixes/m²; T2: 10 peixes/m²; T3: 15 

peixes/m²) com quatro repetições cada em delineamento inteiramente casualizado. 

Durante o cultivo foram monitorados os parâmetros limnológicos (oxigênio dissolvido, 

transparência, pH, condutividade, temperatura “in situ”) a cada 15 dias. As biometrias 

e as coletas de sangue foram realizadas aos 15, 30 e 45 dias de cultivo. A partir dos 

dados biométricos foram determinados: Fator de condição relativo (Kn), coeficiente de 

variação do peso (CVP) e o coeficiente de variação comprimento (CVC). O sangue foi 

destinado às análises de glicose plasmática e contagem diferencial de leucócitos 

circulantes. Adicionalmente, foram coletadas amostras de fígado para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

determinação do índice hepatossomático (IHS). Os resultados dos tratamentos e da 

qualidade da água foram analisados por ANOVA one way, seguida de Teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Não foram observadas alterações nos valores das variáveis 

físico-químicas da água. Os valores de peso e comprimento médio aumentaram ao 

logo dos 45 dias de cultivo para todos os tratamentos, sendo mais pronunciado no 

grupo T3 aos 30 dias. Aos 15 e 45 dias de cultivo não houve variação no IHS, sendo 

que aos 30 dias de cultivo observou-se aumento no IHS do T1 e redução no T2. Após 

45 dias de cultivo, a glicose plasmática aumentou nos peixes do T2 e o grupo T3 

apresentou os menores valores. O T1 apresentou os maiores valores de Kn ao longo 

do período experimental. O CVP variou entre os tratamentos aos 15 e 30 dias de 

cultivo e o CVC aos 30 dias. Mas aos 45 dias de cultivo o CVP e o CVC não diferiram 

entre os tratamentos. Em relação a contagem diferencial de leucócitos circulantes, os 

neutrófilos e as CGE (Célula granulocítica especial ou LG-PAS) apresentaram-se mais 

frequentes no T1 aos 15 e 30 dias. Porém, não foram observadas variações no 

número de plasmócitos, monócitos (macrófagos), eosinófilos e basófilos entre os 

tratamentos ao longo dos 45 dias. Diante dos resultados obtidos conclui-se que, o 

tratamento com densidade de 15 peixes/m² mostrou o melhor resultado apresentado 
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pelo bom desempenho em seus parâmetros zootécnicos, boa reserva energética em 

seu índice hepatossomático, níveis de bem estar bons de acordo com seu fator de 

condição e menores níveis de glicose ao final dos 45 dias de cultivo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

          O cultivo de peixes bem como o de outros organismos aquáticos, vem 

crescendo exponencialmente nos últimos anos, transformando-se em uma indústria 

que movimenta milhões de dólares em diversos países. Além disso, o Brasil apresenta 

um dos maiores potenciais no mundo para essa atividade com recursos hídricos 

ilimitados, grande extensão territorial, energia solar abundante, maior número de 

espécies nativas de fácil cultivo que devem proporcionar excelente rentabilidade aos 

investimentos. 

          O tambaqui (Colossoma macropomum) é uma das espécies mais cultivadas no 

País, especialmente na região Amazônica (IBAMA, 2007; Filho, 2007). Pertence à 

classe Actinopterygii, ordem Characiformes, família Serrasalmidae e subfamília 

Serrasalminae e distribui-se nas bacias dos rios Orinoco e Amazonas. Muitos aspectos 

estão relacionados à sua biologia e produção em diferentes condições de cultivo já 

foram estudados (Val e Honczaryck, 1995; Araújo Lima e Golding, 1998; Baldisserotto 

e Gomes, 2005), podendo ser destacados alguns destes: a alta plasticidade em 

adaptar-se em alterações ambientais, possuir hábito alimentar diversificado, 

alimentando-se basicamente de frutos e sementes na natureza e em cativeiro boa 

adaptação à ração, além de aproveitar fontes disponíveis nos viveiros como o 

plâncton, a boa conversão alimentar e o rápido crescimento (Val e Honczaryck, 1995; 

Araújo Lima e Goulding, 1998; Kubitza, 2004). Estas caracteríscas tornam a espécie 

altamente promissora para o cultivo intensivo, incluindo altas densidades de 

estocagem. 

           O crescimento e a sobrevivência de algumas espécies de peixes podem ser 

melhores em baixas densidades de estocagem, podendo ocorrer um 

subaproveitamento do espaço disponível para o cultivo (Baldisserotto, 2002). Por outro 

lado uma alta densidade da água pode causar grande mortalidade e redução do 

crescimento uma vez que a decomposição do excesso de alimentos e resíduos 

nitrogenados pode prejudicar a qualidade da água (Jobling, 1994; Baldisserotto, 2002), 

que juntamente com o aumento da densidade podem ocasionar estresse e outras 

doenças (Iguchi, 2003).  

O aumento na densidade de estocagem pode favorecer elevações nos níveis 

de glicose sanguínea e intervir no crescimento do animal (Procarione,1999), pois a 

porcentagem responsável pelo desenvolvimento dos peixes será desviada para 

compensar a situação desfavorável. Outra consequência do adensamento é a grande 

variação no comprimento dos peixes de um mesmo lote, ou seja, a heterogeneidade 

no tamanho dos animais (Cavero et al., 2003). 
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           O estresse é a resposta comum em sistemas onde há confinamento, como nas 

pisciculturas. Nestas condições os peixes ficam expostos a diversos estressores que 

podem ser devido a alterações causadas na qualidade da água, no manejo 

empregado, alterações biológicas entre peixes e micro-organismos e altas densidades 

populacionais (Wedemeyer, 1996).  

Os fatores estressantes tem sido uma das principais perdas de lucratividade na 

piscicultura, pois afetam o metabolismo e por vez o desenvolvimento dos peixes. Uma 

densidade de estocagem ótima é representada pela maior quantidade de peixes 

produzida por área ou volume de um tanque e sua produção eficiente não está 

necessariamente relacionada ao peso máximo que pode ser produzido, mas sim o 

peso que poderá ser atingido com uma baixa conversão alimentar, num período curto 

e com um peso final aceito pelo mercado consumidor (Schimittou, 1997). 

      Com isso, podemos dizer que com altas densidades de estocagem haverá 

maior produção e como consequência um maior retorno sobre os investimentos em 

estruturas e equipamentos. É importante salientar que uma taxa de estocagem que 

assegura a sobrevivência dos peixes, encurta o período de engorda e dá então, um 

bom aproveitamento dos viveiros.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Aquicultura na Amazônia 

 

  Fatores como o clima favorável, recursos hídricos, ocorrência de vales 

interiores, existência de espécies nobres (com excelente desempenho quando 

cultivada), uma atividade sustentável que preserva as florestas e mais o valor 

simbólico do produto regional para comercialização ao mercado interno e externo 

favorecem a produção de peixes na Amazônia. Por tanto, a produção de pescado é 

uma grande oportunidade para a Amazônia produzir uma proteína nobre e gerar 

milhões de postos de trabalho, emprego, renda e fazer isso de forma sustentável 

aproveitando o vasto território de águas da região usurfluindo das condições de ser 

uma das maiores produtoras de pescado cultivado no mundo. 

    A Amazônia se apresenta pela sua grande biodiversidade e pela sua dimensão 

da bacia hidrográfica de aproximadamente 7.050.000 Km2, possuindo 1/5 da água 

doce do mundo, inúmeros rios, lagos e igarapés e está estimada a existência de 6 mil 

espécies de peixes de água doce.   A região norte tem incrementado sua participação 

na produção nacional apresentando gradual crescimento de acordo com as 

estatísticas anuais de pesca do IBAMA. Em 2006, o crescimento foi 12,1%, com uma 

produção de 22.011 toneladas, representando 11,6% da produção aquícola nacional 

com valor estimado em R$ 84.876.150,00 (IBAMA, 2008).  

     O Amazonas foi o estado que mais contribuiu (27,8%) com a produção de 

pescado oriundo da piscicultura da região Norte (IBAMA, 2008). O Brasil possui 

inúmeras espécies de peixes autóctones com potencial zootécnico para o cultivo em 

tanques, porém os experimentos desenvolvidos com esses animais são escassos, 

mas chegam a mostrar em geral bons resultados devido à resistência desses 

organismos durante o período de confinamento. 

          Em geral a produção da região Norte inclui diversas espécies nativas, entre elas 

o tambaqui (Colossoma macropomum), o matrinxã (Brycon amazonicus), o curimatã 

(Prochilodus nigricans), o piauçu (Leporinus sp.), e mais recentemente o pirarucu 

(Arapaima gigas) e as espécie exótica tilápia (Oreochromis niloticus, Tilapia rendalli). 

Contudo o tambaqui lidera entre as espécies mais cultivadas, sendo responsável pela 

produção de 5.115 toneladas de peixe em 2006, contrastando-se com apenas 1.048 

toneladas, produzidas pelas demais espécies segundo o IBAMA (2008).  
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     A espécie  

 

          A criação de tambaqui na Amazônia tem se destacado em função da 

agroindústria de pescado na região, da alta demanda do mercado regional e nacional 

e pelo domínio da produção em cativeiro (Araújo – Lima e Goulding, 1998; Mello et. 

al., 2001; Baptista e Petrere, Jr., 2003; Santos et. al., 2006). 

Apesar de ser uma espécie nativa, que desperta a preferência dos 

consumidores e atinge excelente valor no mercado. C. macropomum é uma das 

espécies que mais desperta interesse para a piscicultura no Brasil (Graef, 1995). O 

tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie mais criada na Região Amazônica 

(Araújo-Lima & Goulding, 1997; Val et al., 2000) e com maior disponibilidade de 

juvenis. 

            De acordo com dados da Secretaria de Produção Rural do Estado do 

Amazonas – SEPROR (2007), em 2007 houve uma produção de 8.500 toneladas de 

tambaqui. Além disso, é a terceira espécie mais cultivada no Brasil (26.672 toneladas), 

perdendo pra tilápia (O. niloticus, T. rendalli) e pra carpa (C. carpio, 

Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys molitrix e Aristichtlys nobilis) (Carvalho 

– Filho, 2007; IBAMA, 2008; Ostrensky et. al., 2008). Parte das questões 

trabalhadas em relação ao tambaqui pode ser considerada para outras espécies da 

região, além de apresentar características e problemas que precisam ser estudados 

para manejar a pesca e produção em piscicultura. Outra vantagem que torna a 

espécie com boas indicações para o cultivo é que até o momento nenhum surto de 

doença fora registrado à espécie (Araújo-Lima e Goulding, 1988; Baldisserotto, 2002). 

 

Densidade de estocagem (DE) 

 

          A intesificação dos sistemas de produção tem como propósito alcançar índices 

de produtividade elevados em menor tempo de criação (Ono & Kubtiza, 1999). Essas 

características favorecem a ocorrência de problemas sanitários, pois o transporte, a 

má qualidade da água, a alta densidade de estocagem, entre outros, são fatores 

estressantes que reduzem os mecanismos de defesa orgânica e aumentam a 

susceptibilidade dos peixes a enfermidades, prejudicando seriamente a produção 

(Schalch et al., 2005).  

          De acordo com Gomes e Schlindwein (2000) são amplos os fatores de produção 

afetados por não se ter um controle de densidade de peixes, essencial para uma ótima 

exploração e rápida expansão da piscicultura. Uma densidade de estocagem ótima é 

representada pela maior quantidade de peixes produzida por área ou volume de um 
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tanque, mas de acordo com Jobling (1994), altas densidades geram problemas de 

espaço e afetam a taxa de crescimento. 

          Altas densidades de estocagem proporcionam maiores produções e, 

consequentemente maior retorno sobre os investimentos em estruturas e 

equipamentos. É importante determinar uma taxa de estocagem que assegure a 

sobrevivência dos peixes, encurte o período de engorda e que ocorra um bom 

aproveitamento dos viveiros.  

          Contudo, produção eficiente não está necessariamente relacionada ao peso 

máximo que pode ser produzido, mas sim o peso que poderá ser atingido com uma 

baixa conversão alimentar, num período curto e com um peso final aceito pelo 

mercado consumidor (Schimittou, 1997). Aumentos na densidade de estocagem 

proporcionam aumentos na biomassa total, porém o peso individual tende a diminuir. 

Contudo, a homogeneidade de peso entre os peixes aumenta à medida que se eleva a 

densidade de estocagem (Watanabe et al., 1996). 

           Um dos problemas recorrentes relacionados às altas taxas de estocagem no 

confinamento é o estresse que esta ocasionana nos peixes. As respostas ao estresse 

são divididas em primárias, secundárias e terciárias (Wedemeyer, 1996; Urbinati e 

Carneiro, 2004). As respostas primárias são caracterizadas pelo aumento de 

catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e corticosteróides (cortisol) no plasma 

sanguíneo. As respostas secundárias compreendem as alterações da glicemia, do 

acúmulo de ácido lático muscular, da quebra do glicogênio hepático e muscular e 

modificações no número de eritrócitos e leucócitos. As respostas terciárias 

compreendem o desempenho produtivo e reprodutivo e comprometem a resistência 

dos peixes às doenças (Wendelaar-Bonga, 1997).   Portanto o estresse pode levar a 

perda de desempenho produtivo e mortalidade nos sistemas de cultivo. 
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3. OBJETIVOS 

 

- Objetivo geral:  

 

          Avaliar o efeito das diferentes densidades de estocagem no crescimento, na 

homogeneidade e o estresse secundário de exemplares de tambaqui cultivados em 

viveiros escavados durante recria.  

 

 - Objetivos específicos:  

 

          Averiguar respostas metabólicas como a glicemia dos alevinos das diferentes 

densidades de estocagem; 

          Analisar o índice de condição corporal dos alevinos em diferentes densidades 

de estocagem; 

          Avaliar os coeficientes de variação de peso e comprimento em diferentes 

densidades de estocagem. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Protocolo experimental 

 

          O experimento foi desenvolvido no Centro de Tecnologia, Treinamento e 

Produção em Aquicultura – CTTPA localizado à jusante da barragem da Usina 

Hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã, afluente da margem esquerda do rio 

Amazonas, no município de Presidente Figueiredo. Foi realizado durante a fase de 

recria com peixes de comprimento entre 2 a 3 cm e peso de 1,5 a 2g, onde foi 

acompanhado seu cultivo em até 45 dias. Os peixes foram distribuídos em 12 viveiros 

de 600m², com três densidades de estocagem (T1: 5 peixes/m²; T2: 10 peixes/m²; T3: 

15 peixes/m²) e quatro repetições em delineamento inteiramente casualizado. Durante 

o cultivo foram monitorados os parâmetros limnológicos a cada 15 dias. Medindo 

oxigênio dissolvido, transparência, pH, condutividade, temperatura “in situ”.  

 

Biometria e Coleta de amostras biológicas 

 

          Cinco exemplares de tambaqui foram retirados de cada unidade experimental, 

totalizando 20 indivíduos para cada tratamento. Para isso os animais estavam 
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anestesiados com eugenol 50mg L-1 e em seguida o peso e o comprimento padrão 

foram mensurados. Então, o sangue fora devidamente coletado por punção da veia 

caudal utilizando seringas heparinizadas. A partir da coleta, as amostras de sangue 

foram destinadas às análises de glicose sanguínea e contagem de células circulantes. 

Posteriormente os peixes foram sacrificados por secção medular e amostras de fígado 

foram obtidas para determinação de IHS. 

 

Contagem de células 

 

           A contagem diferencial dos leucócitos realizada com a técnica do esfregaço 

sanguíneo obteve como corante o May-Grünwald-Giemsa, segundo ROSENFELD 

(1947). E para a visualização das células presentes nas lâminas foi utilizado 

microscópio óptico, em aumento de 40x onde a média de contagem era de 100 células 

totais escolhidas aleatoriamente para sete tipos de células presentes nas lâminas. 

 

Determinação da glicose sanguínea 

          A glicose plasmática foi determinada com auxílio de kit específico da marca 

InHumam® seguindo o protocolo do fabricante. 

 

Avaliação da condição corporal 

          A partir dos dados biométricos fora determinado: 

          Fator de condição relativo (Kn) através da seguinte fórmula : W = a.Lb , onde: 

W = peso total ; L = comprimento total e ; a e b = transformação logarítmica dos 

valores da curva da relação peso total/comprimento total e o índice 

hepatosomático (IHS) adquirido pela fórmula : IHS = Peso do fígado/peso corporal 

x100. 

 

Avaliação dos coeficientes de peso e comprimento 

 

          O coeficiente de variação do peso dos peixes serão obtidos pela fórmula a 

seguir: (CVP, %) = 100 (desvPm/peso médio final). O coeficiente de variação do 

comprimento dos peixes serão calculados pela fórmula: (CVC, %) = 

100(desvCm/comprimento padrão médio final). 

Análise estatística 
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Análise estatística 

 

          Os resultados dos tratamentos e da qualidade da água foram determinados 

mediante análise de variância (ANOVA) one way, onde tratamentos que apresentarem 

diferenças significativas terão as médias comparadas pelo Teste de Tukey, sendo 

ambas as análises realizadas a 5% de probabilidade. 

 

 

5. RESULTADOS  

 

          Durante todo o experimento não foram observadas alterações nos valores das 

variáveis físico-químicas da água, permanecendo dentro dos limites aceitáveis para a 

espécie (Silva e Carneiro, 2007). De acordo com Riehi e Baensch (1991), o tambaqui 

habita águas doces tropicais com pH que variam entre 5,0 - 7,8 e temperaturas entre 

22 - 28 ºC. O mesmo ocorreu para Oliveira et al. (2007), avaliando o efeito da 

densidade de estocagem sobre a qualidade da água na criação de tambaqui em 

tanques fertilizados, obtiveram boa qualidade com relação à maioria dos parâmetros 

(pH, alcalinidade, transparência, nitrito e amônia) com exceção do oxigênio dissolvido 

que apresentou valores abaixo do recomendado (3,10; 2,55 e 2,34). 
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Tabela 1. Oxigênio dissolvido (OD), temperatura (T), ph e condutividade elétrica (CE) da água de cultivo 
para tambaqui (Colossoma macropomum) durante 15 dias nos diferentes tratamentos: T1 = 5 peixes/m²; 
T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m². 

 
 
 
 
 

                   Valores expressos em média ± erro padrão. 
 
 

 
Tabela 2. Oxigênio dissolvido (OD), temperatura (T), ph e condutividade elétrica (CE) da água de 
cultivo para tambaqui (Colossoma macropomum) durante 30 dias nos diferentes tratamentos: T1 = 
5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m². 

 
 

Variável 
30 dias 

T1 T2 T3 

OD (mg/L) 6,57 ± 0,29 5,86 ± 0,21 6,01 ± 0,30 

 T (°C) 30,47 ± 0,12 30,53 ± 0,13 29,38 ± 1,0 

pH 7,46 ± 0,19 7,24 ± 0,11 7,32 ± 0,18 

CE (µs/cm³) 28,52 ± 1,41 41,65 ± 1,68 34,33 ± 1,92 

 

                   Valores expressos em média ± erro padrão. 
 
 

 
 
Tabela 3. Oxigênio dissolvido (OD), temperatura (T), ph e condutividade elétrica (CE) da água de 
cultivo para tambaqui (Colossoma macropomum) durante 45 dias nos diferentes tratamentos: T1 = 
5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m². 

 
 

Variável 
45 dias 

T1 T2 T3 

OD (mg/L) 6,52 ± 0,42 5,24 ± 0,39 6,46 ± 0,47 

T (°C) 30,53 ± 0,13 30,63 ± 0,16 30,67 ± 016 

pH 6,63 ± 0,17 6,27 ± 0,10 6,69 ± 0,21 

CE (µs/cm³) 24,99 ± 1,64 31,46 ± 1,43 29,73 ± 1,22 
 
 

                      Valores expressos em média ± erro padrão. 
 

 
 
    
          Os resultados referentes a peso médio e comprimento médio dos peixes 

nos diferentes tempos e tratamentos testados estão apresentados nas figuras 1 

e 2, respectivamente. Observou que animais apresentaram um padrão normal 

de aumento de peso e de comprimento com o aumento do tempo de produção.   

   

Variável 
15 dias 

T1 T2 T3 

OD (mg/L) 6,00 ± 0,30 7,06 ± 0,44 5,96 ± 0,28 

T (°C) 30,51 ± 0,14 30,82 ± 0,17 30,74 ± 0,15 

pH 7,71 ± 0,13 8,26 ± 0,17 7,72 ± 0,12 

CE (µs/cm³) 29,78 ± 2,16 53,93 ± 2,15 43,00 ± 2,40 
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Contudo, os indivíduos do T2 obtiveram um maior ganho de peso e 

comprimento em relação ao T3 e o T1 durante os primeiros 30 dias de cultivo. 
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   Figura 1. Peso (g) de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de estocagem: 

T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 15, 30 e 45 dias em viveiros 
escavados. Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam diferenças significativas. 
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Figura 2. Comprimento (cm) de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de estocagem: 

T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 15, 30 e 45 dias em viveiros escavados. 
Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam diferenças significativas. 
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   . 
              Diversos estudos têm sido realizados em uma diversidade de condições 

ambientais para diferentes espécies de peixes utilizando o índice hepatossomático 

para quantificação dos níveis de estoque de energia (glicogênio) em peixes (Bidinoto 

et al., 1997; Heidinger & Crawford, 1977; Cyrino et al, 2000). A atividade metabólica é 

suprida a partir da utilização de nutrientes obtidos na alimentação e de reservas 

energéticas armazenadas em diferentes partes do organismo. Sendo assim, é possível 

que o peso do fígado, provavelmente reflita este metabolismo.  

           A disponibilidade energética variou aos 30 dias de cultivo, onde foram 

encontradas diferenças significativas de IHS entre os tratamentos (Figura 3). O T2 se 

mostrou menor no valor de IHS, talvez devido a fatores estressantes e o T1 estava 

com seu nível de reserva alto devido a densidade de estocagem menor em relação 

aos outros tratamentos. Aos 45 dias  não foi observada diferenças entre IHS nos 

diferentes tratamentos. 
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Figura 3. Índice hepatossomático (IHS) de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de 

estocagem: T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 15, 30 e 45 dias em viveiros 
escavados. Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam diferenças significativas. 

  
 

           Em peixes estressados as alterações hematológicas, ocasionalmente são 

seguidas de hiperglicemia (Tavares-Dias et al., 2001 e Urbinati e Carneiro, 2001), 

devido a liberação aumentada de cortisol, que induz o uso da glicogênese hepática 

(MOMMSEN et al., 1999). O aumento do cortisol devido estímulos estressantes, 

estimula a produção de glicose pelo aumento da glicogenólise, supostamente pelo 

glucagon ou epinefrina (Reid et al., 1992; Vijayan et al., 1993). A hiperglicemia ajuda a 
 

   

   

   

   

   



18 
 

suprir a demanda energética dos peixes durante o estresse (Jeney et al,1997), fato 

este que explica sempre que um tratamento apresenta altos níveis de glicose. 

           Foi observado aumento na glicose nos peixes do T2 após 45 dias de cultivo 

indicando uma resposta de estresse em decorrência da densidade (Figura 4). As 

variações dos níveis de glicose estão relacionadas com as respostas secundárias de 

estresse. Os resultados obtidos no presente estudo contrastam com os 

encontrados por Brandão et al. (2004) que avaliaram quatro densidades de 

estocagem (200, 300, 400 e 500 peixes/m3) para juvenis de tambaqui durante a 

recria em tanques-rede. Estes autores não observaram alterações significativas 

na glicose sanguínea dos peixes entre as diferentes densidades testadas aos 

30 e 60 dias de criação.       
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Figura 4. Glicose (mg/dl) de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de estocagem: T1 

= 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 15, 30 e 45 dias em viveiros escavados. 
Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam diferenças significativas. 
 
   

          O fator de condição é uma medida ou indicador quantitativo do bem-estar dos 

peixes (Vazzoler, 1996). A análise das variações desse indicador entre populações e 

indivíduos pode ser utilizada para evidenciar efeitos de diferentes fatores, como a 

qualidade do ambiente, recursos alimentares (Bolger e Connolly, 1989), condições 

nutricional recente, gastos de reservas (Le Cren, 1951; Gomiero & Braga, 2003; 

Jobling, 2002; Rego et al., 2008), infecções parasitárias (Lemos et al., 2007) e outros.  

          Em condições normais, o valor esperado é kn=1 e qualquer evento que interfira 

na saúde ou bem-estar do peixe, como o parasitismo, pode produzir variações neste 



19 
 

valor. Estas variações podem também ser provocadas por alterações do meio 

ambiente ou mesmo da falta de alimento (Ciqueira et al., 2011). 

          Aos 15 e 30 dias os resultados representa heterogeneidade entre os grupos que 

pode ser explicada devido às comparações entre populações que vivem em diferentes 

condições alimentares, climáticas ou como no caso do presente estudo, de diferentes 

níveis de densidades. Já aos 45 dias nota-se um estado de homogeneidade entre T2 e 

T3. Baseado nos valores de kn é notável que o estado de higidez dos indivíduos seja 

relativamente bom, se levado em conta que, quanto maior for o fator de condição 

melhor são as condições de vida dos peixes. Sendo o valor ótimo aceito kn = 1. 
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Figura 5. Fator de condição (kn) de alevinos de tambaqui submetidos a diferentes densidades de 

estocagem: T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 15, 30 e 45 dias em viveiros 
escavados. Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam diferenças significativas. 
 

      
          Foi verificada a heterogeneidade avaliada pelo CVP que variou entre os 

tratamentos aos 15 e 30 dias de cultivo e CVC aos 30 dias. Após 45 dias de cultivo os 

grupos mostraram uma homogeneidade, pois os valores de CVP e CVC não diferiram 
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entre si (Figura 6 e 7). 
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Figura 6. Coeficiente de variação do peso (CVP) em alevinos de tambaqui submetidos a diferentes 

densidades de estocagem: T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 15, 30 e 45 
dias em viveiros escavados. Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam diferenças 
significativas. 
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Figura 7. Coeficiente de variação do comprimento (CVC) em alevinos de tambaqui submetidos a 

diferentes densidades de estocagem: T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 peixes/m² durante 
15, 30 e 45 dias em viveiros escavados. Média ± erro padrão seguidos de letras diferentes indicam 
diferenças significativas. 
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Tempo Tratamento 
Linf. 
(%) 

CGE.  
(%) 

Neut.  
(%) 

Mon. 
 (%) 

Plasm. 
(%) 

Eosin. 
(%) 

Bas. 
 (%) 

15 dias T1 6,0 ± 1,2 27,6 ± 2,9 23,0 ± 2, 7,1 ± 2,7 1,5 ± 0,5 26,6 ± 3,3 7,5 ± 1,7 

 

T2 12,1 ± 2,1* 19,2 ± 2,0 20,3 ± 1,6 7,4 ± 1,7 1,0 ± 0,0 33,6 ± 2,1 7,7 ± 1,0 

T3 9,5 ± 2,0 19,3 ± 1,6 22,1 ± 1,0 3,7 ± 0,8 1,0 ± 0,0 34,9 ± 2,9 9,5 ± 1,4 

30 dias 

T1 8,9 ± 1,4 26,7 ± 2,0 19,6 ± 2,5 4,3 ± 1,0 1,5 ± 0,5 32,0 ± 3,1 6,4 ± 1,0 

T2 12,0 ± 2,1* 19,1 ± 1,9 20,3 ± 1,6 7,4 ± 1,7 1,0 ± 0,0 33,6 ± 2,1 7,7 ± 1,0 

T3 9,5 ± 2,0 19,3 ± 1,6 22,0 ± 1,5 3,7 ± 0,8 1,0 ± 0,0 34,9 ± 2,9 9,5 ± 1,4 

45 dias 

T1 13,8 ± 1,6* 18,9 ± 1,1 22,8 ± 1,0 6,2 ± 0,8 1,0 ± 0,0 28,7 ± 2,5 9,7 ± 1,0 

T2 11,7 ± 1,1 19,1 ± 1,2 20,8 ± 1,3 4,6 ± 1,3 0,0 ± 0,0 32,0 ± 2,2 11,4 ± 1,2 

T3 10,5 ± 1,3 21,6 ± 1,3 21,3 ± 1,2 7,1 ± 1,1 1,0 ± 0,0 27,3 ± 1,7 12,5 ± 1,1 

 
Tabela 4. Percentual (%) dos valores médios do número de leucócitos totais e absolutos dos diferentes 

leucócitos, em sangue periférico (linf.= linfócitos; CGE= célula granulocítica especial; neut.= neutrófilos; 
mon.= monócitos; plasm.= plasmócitos; eosin.= eosinófilo e bas.= basófilo), de tambaqui Colossoma 
macropomum em diferentes densidades de estocagem: T1 = 5 peixes/m²; T2 = 10 peixes/m² e T3 = 15 
peixes/m² durante 15, 30 e 45 dias em viveiros escavados. Média ± erro padrão. (*) indicam diferenças 
significativas. 

 
 
          As células representadas na tabela 4 são os leucócitos circulantes, geralmente 

observados nos peixes. Essa denominação é semelhante à empregada em mamíferos 

e outros vertebrados como as aves. Os linfócitos de peixes possuem papel similar aos 

linfócitos de vertebrados recentes, atuando como células importantes para o sistema 

imunológico (Elllis, 1977; Houston et al, 1996; Ruiz et al, 2003) e na defesa contra 

infecção por protozoários, helmintos (Yamamoto et al, 2001) e outros patógenos (Ruiz 

et al, 2003). O que também inclui processos inflamatórios (Finn & Nielson, 1971; 

MacArthur et al,1984; Lamas et al, 1994). Contudo, a função dessas células nos 

peixes não está bem esclarecida, mas o estudo da sua composição química poderá 

auxiliar nesse sentido. De acordo com os dados da tabela os linfócitos estiveram mais 

presentes no grupo T2 aos 15 e 30 dias, mas aos 45 dias ele esteve predominante no 

T1.  

          A função da CGE (Célula granulocítica especial ou LG-PAS), assim como dos 

demais leucócitos, não está bem esclarecida. Em Brycon sp. aparentemente saudável 

há elevado percentual dessas células em circulação (Ranzani-Paiva, 1996). Contudo, 

sugere-se que tal granulócito seja mais frequente em peixes portadores de parasitoses 

(Ranzani-Paiva, 1991). Seu número é maior em tambacus infectados com Dolops 

carvalhoi que nos peixes hígidos. Martins et al., 2000 relataram elevado percentual 

dessas células circulantes em Piaractus mesopotamicus injetados com carragenina, 

um polissacarídeo derivado do musgo irlandês classicamente utilizado como agente 

flogóvolo em estudos de inflamação. Sendo assim, o presente estudo mostra a 

predominância dessas células no T1 aos 15 e 30 dias e um pequeno aumento no T3 
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aos 45 dias, devido à alta densidade de estocagem aumenta a probabilidade no 

surgimento de enfermidades. 

          Em Caracius auratus e carpas a neutrofilia é a resposta mais comum às 

infecções. Em carpas infectadas com Ichthyophthirius multifilis há neutrofilia 

caracterizada por significativo aumento de neutrófilos jovens (Stoskopf, 1993). Nos 

mamíferos (Lorenzi, 1999) e em peixes (Vale et al, 2002) os neutrófilos são células 

fagocíticas com importante papel na defesa contra infecções (Thuvander et al, 1978; 

Lehmann et al., 1987; Collazos et al., 1995; Vale et al., 2002) e possuem um sistema 

de agentes microbicidas. Na densidade do grupo T1 aos 15 e 30 dias apresentaram 

maiores números indicando presença de agentes microbicidas, mostrando que as 

células agiam em defesa a infecções. 

          Células como os monócitos (macrófagos), são de importância fundamental na 

defesa do organismo, pois participam da grande maioria das reações imunes nos 

peixes (Zelikoff et al., 1991). Por tanto, são considerados, como o tipo celular de 

leucócitos mais eficiente na fagocitose de patógenos e restos celulares resultantes do 

processo inflamatório e de outros tipos de processos degenerativos em teleósteos 

(Bodamer e Robohm, 1996). Não houve aumento significativo em nenhum dos grupos 

no presente estudo. 

          Os plasmócitos desenvolvem-se a partir de linfócitos, capaz de formar 

anticorpos. Boomker, (1981) demonstrou em estudos ultraestruturais que em 

Oreochrommis mossambicus e Clarias gariepinus os plasmócitos ocorrem somente 

em órgãos hematopoiéticos como baço e rim.  Mas alguns autores (Ribeiro, 1978; 

López-Ruiz et al, 1992) relatam que os plasmócitos raramente são observados na 

circulação enquanto outros contestam a existências dessas células no sangue 

circulante de peixes (Boomker, 1981). A quantidade de plasmócitos presente nas 

lâminas não foi significativa em nenhum dos grupos ao longo do tempo.  

          Os eosinófilos estão presentes em maior frequência no trato gastro intestinal 

que em outros tecidos (Rothenberg et al., 2001). Em peixes as funções dos eosinófilos 

ainda estão por ser esclarecidas. A literatura demonstra aumento no percentual de 

eosinófilos circulantes em Tilapia zili aclimatadas em água com elevado grau de 

salinidade (Farghaly et al., 1973). Alto percentual dessa célula ocorre em Clupea 

pallasi pallasi (Zhiteneva & Gorislavskaya, 1986), Cyprinus carpio (Ranzani-Paiva et 

al.1987), Piaractus mesopotamicus (Alexandrino et al., 1995; Ranzani-Paiva et al., 

1998), Colossoma macropomum (Ranzani-Paiva, 1998) e Leporinus macrocephalus 

(Tavares-Dias et al., 2000) associado a doença. Em mamíferos os basófilos são 

células derivadas da medula óssea que participam de processos alérgicos e resposta 

imunológica (Bochner & Schleimer, 2001). Embora exerçam função fagocítica não o 
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fazem com a mesma avidez dos neutrófilos (Lorenzi, 1999). Não foram observadas 

variações no percentual de eosinófilos e basófilos entre os peixes das diferentes 

densidades de estocagem nos diferentes tempos de cultivo.  
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6. Conclusão 

 

 

-  Na densidade de 15 peixes/m² os peixes apresentaram bom desempenho em seus 

parâmetros zootécnicos com as médias de peso e comprimento, boa reserva 

energética em seu índice hepatossomático (IHS) e menores níveis de glicose ao final 

dos 45 dias de cultivo. 

 

- Recomenda-se uma densidade de 15 peixes/m² durante recria de tambaqui em 

viveiros escavados. 
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