
 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA 

 

 

 

 

 

FABRÍZIA DA SILVA QUARESMA 

 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO LETAL MÉDIA (CL50-96h) E EFEITOS SUBLETAIS DA AMÔNIA 
NÃO IONIZADA SOBRE PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE ALEVINOS DE 

TAMBACU (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA 

2016 
 



 

FABRÍZIA DA SILVA QUARESMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO LETAL MÉDIA (CL50-96h) E EFEITOS SUBLETAIS DA AMÔNIA 
NÃO IONIZADA SOBRE PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE ALEVINOS DE 

TAMBACU (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus) 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 
da Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Engenharia de Pesca. Área de 
concentração: Recursos Pesqueiros e 
Engenharia de Pesca. 
 
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Holanda 
Sampaio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FORTALEZA 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FABRÍZIA DA SILVA QUARESMA 

 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO LETAL MÉDIA (CL50-96h) E EFEITOS SUBLETAIS DA AMÔNIA 

NÃO IONIZADA SOBRE PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE ALEVINOS DE 

TAMBACU (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Pesca 
da Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Engenharia de Pesca. Área de 
concentração: Recursos Pesqueiros e 
Engenharia de Pesca. 
 

 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 
Prof. Dr. Alexandre Holanda Sampaio (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Francisco Hiran Farias Costa 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Aldeney Andrade Soares Filho 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

Aos meus pais, Francisco e Gleide. 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

À CAPES, pelo apoio financeiro.  

Ao professor Dr. Wladimir Ronald Lobo Farias, pelos valiosos ensinamentos e 

dedicação durante o período no qual foi meu orientador. 

Ao professor Dr. Alexandre Holanda Sampaio, por ter aceitado me orientar na reta 

final do mestrado e pelas suas contribuições. 

Aos professores participantes da banca examinadora, Prof. Dr. Francisco Hiran 

Farias Costa e Prof. Dr. Aldeney Andrade Soares Filho pelas sugestões. 

Aos meus pais, pelo seu amor e por terem me educado, fazendo tudo que estava ao 

seu alcance para formar a pessoa que sou hoje. 

À minha família, em especial, ao meu irmão Igo Quaresma, por acreditar em mim. 

Ao meu grande amor, Fernando Luís dos Santos, pelo seu carinho, ajuda e 

dedicação na realização desse trabalho e por ter me dado força nos momentos ruins 

dessa caminhada. 

À minha amiga Lorena Leite, pelo seu apoio e por estar ao meu lado durante toda a 

minha vida acadêmica. 

Aos amigos de laboratório e mestrado, Gabriel Ferreira Gomes, Pedro Florêncio, 

Daniele Marques, Hudson Maia, Daniel Borges, Lia Reck e Deborah Amarante pelo 

apoio, amizade e momentos de descontração vividos. 

Ao professor M.Sc. Oscar Pacheco Passos Neto e aos doutorandos Diego Ribeiro e 

Leonardo Albuquerque pela ajuda e empréstimo de materiais e equipamentos 

necessários para realização deste trabalho. 

Ao funcionário Sydcleiton da empresa Criart, por ter me auxiliado quando precisei, 

pelos momentos de descontração e pelo zelo na limpeza do laboratório. 

Aos vigilantes Cléber e Francisco da empresa ServArm, pela ajuda prestada na 

realização das atividades na Estação de Piscicultura Professor Raimundo Saraiva da 

Costa. 



 

A todos que direta e indiretamente contribuíram para realização deste trabalho. 

Aos professores do Departamento de Engenharia de Pesca, pelo conhecimento 

repassado e contribuição para minha formação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sucesso nasce do querer, da 

determinação e persistência em se chegar 

a um objetivo. Mesmo não atingindo o 

alvo, quem busca e vence obstáculos, no 

mínimo fará coisas admiráveis.” 

(José de Alencar) 



 

RESUMO  

A amônia é um composto tóxico para os organismos aquáticos e em elevadas 

concentrações na água pode causar diversas alterações no animal. Dessa forma, 

torna-se importante determinar o limite de tolerância dos animais aquáticos 

cultivados à essa substância. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi determinar a 

concentração letal média (CL50-96h) da amônia não ionizada (NH3) em alevinos de 

tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus), em teste de 

toxicidade aguda e avaliar os efeitos de concentrações subletais através da análise 

de parâmetros hematólogicos. No teste de toxicidade aguda, os alevinos foram 

expostos à amônia, nas concentrações de: 0,09 (controle); 0,54; 1,23; 2,52; 3,44 e 

3,66 mg L-1 NH3, que foram obtidas a partir da aplicação de NH4Cl. O teste teve 

duração de 96h e as mortalidades foram registradas ao longo desse período. A CL50 

foi determinada pelo método estatístico Trimmed Spearman Karber. No teste de 

exposição subletal à amônia, utilizou-se as concentrações: 0,04 (controle), 0,19 e 

0,35 mg L-1 NH3. Para análise dos parâmetros hematológicos, foram realizadas 

coletas de sangue antes da adição de NH4Cl (tempo zero) e após 96h de exposição. 

Os parâmetros hematológicos analisados foram: hematócrito (Ht), taxa de 

hemoglobina (Hb), número de eritrócitos (RBC), volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular 

média (CHCM). Os dados dos parâmetros hematológicos foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e quando houve diferença significativa entre os 

tratamentos, as médias foram comparadas duas a duas através do teste de Tukey 

(α=0,05). A CL50-96h da amônia não ionizada (NH3) para alevinos do híbrido tambacu 

foi 1,63 mg L-1. Após exposição de 96h a 0,35 mg L-1 NH3, os peixes apresentaram 

reduções significativas no Ht e VCM e aumento significativo na CHCM. Já Hb, RBC 

e HCM não diferiram significativamente entre os tratamentos e o tempo 0. A 

exposição de alevinos de tambacu por curto período de tempo a 0,19 mg L-1 de 

amônia não ionizada (NH3) não causa alterações significativas nos parâmetros 

hematológicos desses peixes.  

 

 

Palavras-chave: Aquicultura. Qualidade de água. NH3. Toxicidade. Alterações 

hematológicas. 



 

ABSTRACT 

Ammonia is a toxic compound to aquatic organisms and at high concentrations in the 

water can cause various changes in the animal. Therefore, it becomes important to 

determine the tolerance of farmed aquatic animals for that substance. Thus, the aim 

of this study was to determine the median lethal concentration (LC50-96h) of un-ionized 

ammonia (NH3) in fingerlings tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus 

mesopotamicus) in acute toxicity test and evaluate the effects of concentrations 

sublethal through the analysis of hematological parameters. In the acute toxicity test, 

the fingerlings were exposed to ammonia at concentrations of: 0,09 (control); 0,54; 

1,23; 2,52; 3,44 and 3,66 mg L-1 NH3, which were obtained from the application of 

NH4Cl. The test lasted 96 hours and mortalities were recorded over that period. The 

LC50 was determined by statistical method Trimmed Spearman Karber. In sublethal 

exposure to ammonia test concentrations used were: 0,04 (control), 0,19 and 0,35 

mg L-1 NH3. For analysis of hematological parameters, blood samples were collected 

before the addition of NH4Cl (time zero) and after 96 hours of exposure. The 

hematological parameters analyzed were: hematocrit (Ht), hemoglobin (Hb), red 

blood cell count (RBC), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular 

hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC). Data 

hematological parameters were subjected to analysis of variance (ANOVA) and when 

there was a significant difference between treatments, the averages were compared 

in pairs through the Tukey's HSD test (α=0,05). LC50-96h of the un-ionized ammonia 

(NH3) to fingerlings the hybrid tambacu was 1,63 mg L-1. After 96h exposure to 0,35 

mg L-1 NH3, fish showed significant reductions in hematocrit and the MCV and 

significant increase in MCHC. Already Hb, RBC and MCH did not differ significantly 

between treatments and time 0. The exposure to fingerlins tambacu for short period 

to 0,19 mg L-1 of un-ionized ammonia (NH3) does not cause significant changes in 

hematological parameters of these fish. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a aquicultura é responsável por 42% de todo o pescado 

produzido no mundo e é um setor da produção animal que vem se expandindo 

continuamente, com crescimento anual de 6,2%. No ano de 2012, a produção 

aquícola mundial de pescado foi de 66,6 milhões de toneladas, sendo 63% 

proveniente da aquicultura de água doce (FAO, 2014). 

O Brasil figura como 12º produtor mundial de pescado cultivado e possui 

grande potencial para o desenvolvimento da atividade aquícola, com condições de 

atender a crescente demanda por produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio 

da aquicultura (FAO, 2014). No ano de 2011, a produção nacional foi de 1.431.974,4 

toneladas, sendo que a aquicultura continental contribuiu com 38% (BRASIL, 2013).   

Nesse contexto, vale ressaltar que a aquicultura ganhou grande valor 

como fonte primária de proteína animal em muitos países e tem potencial para 

melhorar a segurança alimentar global (OTTINGER; CLAUSS; KUENZER, 2016).  

Para atender a crescente demanda por pescado, a tendência é que os 

animais sejam cultivados em altas densidades, ou seja, em sistemas de cultivo 

intensivo. Nesses sistemas de cultivo de peixes e camarões, o agente tóxico mais 

comum é a amônia, resultante, principalmente, da excreção dos animais cultivados e 

da mineralização dos detritos orgânicos, como alimento (ração) não consumido e 

fezes (TALBOT; HOLE, 1994; LIN; CHEN, 2001).  

Na água, a amônia total se encontra nas formas NH3 (amônia não 

ionizada) e NH4
+ (amônia ionizada ou íon amônio), formas estas que tendem ao 

equilíbrio químico de acordo com a seguinte equação: NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH-. As 

proporções das formas de amônia dependem do pH e temperatura da água, sendo 

que em pH e temperaturas elevadas prevalece a forma tóxica, NH3 (DURBOROW; 

CROSBY; BRUNSON, 1997; SÁ, 2012).  

Os métodos analíticos utilizados para determinar a concentração de 

amônia na água, fornecem o valor da soma das formas NH3 e NH4
+, ou seja, indicam 

a concentração de nitrogênio amoniacal total (NAT) (HARGREAVES; TUCKER, 

2004). A concentração de NH3 é determinada pela aplicação dos valores de NAT, pH 

e temperatura da água à Fórmula de Emerson (EL-SHAFAI et al., 2004). 

Devido à intensificação da produção, com o cultivo dos peixes em altas 

densidades de estocagem e/ou pouca renovação de água, pode ocorrer um acúmulo 
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gradual de amônia na água. Portanto, tem aumentado a preocupação com possíveis 

efeitos tóxicos da amônia (NH3) nesses sistemas de cultivo (RUYET et al., 2003; 

ZHOU; BOYD, 2015). Dessa forma, torna-se importante determinar o limite de 

tolerância à amônia dos animais aquáticos cultivados. 

Os efeitos tóxicos da amônia sobre organismos aquáticos podem ser 

avaliados por meio de testes de toxicidade. Os testes de toxicidade são ensaios 

laboratoriais, realizados sob condições experimentais definidas, usados como 

ferramentas para determinar os efeitos tóxicos de agentes físicos e químicos em 

organismos-teste. Esses testes podem ser classificados em agudos e crônicos e 

diferem entre si na duração e nas respostas finais que são medidas. Os testes 

agudos ocorrem durante um curto período de tempo (minutos, horas ou dias) em 

relação ao tempo de vida do organismo-teste. Já os testes crônicos ocorrem durante 

um período de exposição relativamente longo (RONCO; BÁEZ; GRANADOS, 2004). 

A partir do teste de toxicidade aguda realizado em um período de 24 a 96 

horas é possível determinar a concentração letal média (CL50), que é a concentração 

da substância que causa mortalidade de 50% dos organismos no tempo de 

exposição e nas condições do teste (COSTA et al., 2008). A ecotoxicologia aquática 

revela efeitos agudos ou crônicos, produzidos por substâncias químicas sobre 

organismos do ecossistema aquático (KNIE; LOPES, 2004). 

Existem vários estudos sobre a toxicidade aguda e crônica da amônia 

(NH3) para diferentes espécies de peixes (RODRIGUES et al., 2007; BENLI; 

KӦKSAL, ӦZKUL; 2008; HEGAZI; HASANEIN, 2010; SEMRA, 2014). Além destes, 

vários outros estudos têm focado nas alterações hematológicas provocadas por 

alterações na qualidade de água e presença de agentes tóxicos. Nesse contexto, 

análises hematológicas em peixes expostos a contaminantes estão despontando no 

sentido de avaliar a qualidade ambiental (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Entretanto, ainda são escassos os estudos sobre toxicidade da amônia 

não ionizada e sua relação com alterações hematólogicas em espécies nativas. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a concentração letal média 

(CL50-96h) da amônia não ionizada (NH3) para alevinos do tambacu (Colossoma 

macropomum x Piaractus mesopotamicus) em teste de toxicidade aguda e avaliar os 

efeitos de concentrações subletais por meio da análise de parâmetros 

hematológicos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tambacu 

 

O tambacu é um híbrido resultante do cruzamento induzido entre fêmeas 

do tambaqui (Colossoma macropomum CUVIER, 1818) e machos do pacu 

(Piaractus mesopotamicus HOLMBERG, 1887). Foi obtido pela primeira vez por 

reprodução induzida no início de 1985 no Centro de Pesquisa e Treinamento em 

Aquicultura - CEPTA/IBAMA – Pirassununga em São Paulo (BERNARDINO et al., 

1987). 

O tambacu é bastante popular no Brasil, pois combina características 

favoráveis das duas espécies parentais, como maior tolerância a baixas 

temperaturas e rusticidade do pacu e a maior taxa de crescimento do tambaqui 

(KUBITZA, 2004a; GOMES; SIMÕES; ARAÚJO-LIMA, 2010). Além disso, o híbrido é 

mais resistente a doenças parasitárias do que o pacu e o tambaqui (MARTINS et al., 

2002a; TAVARES-DIAS et al., 2007). Ainda, apresenta hábito alimentar onívoro, 

característica de peixes redondos, aceitando bem rações formuladas com 

ingredientes de origem vegetal (KUBITZA, 2004b; COSTA et al., 2009; PEREIRA; 

AZEVEDO; BRAGA, 2011).  

É um peixe de grande importância no âmbito da piscicultura brasileira, 

sendo o híbrido mais cultivado e também a terceira espécie mais produzida no país, 

com evolução cada vez mais acentuada na produção ao longo dos anos. Dados do 

último Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura mostram que no ano de 2011, a 

produção de tambacu foi de 49.818,0 toneladas, o que representa um aumento de 

130% em comparação com a produção de 21.621,4 toneladas no ano de 2010 

(BRASIL, 2012, 2013). Além de seu uso na piscicultura, a espécie é muito apreciada 

na pesca esportiva (VARANDAS et al., 2013). 

Com a expansão na produção, diversos estudos têm sido realizados com 

o tambacu em diferentes áreas, como por exemplo, nas áreas da nutrição animal e 

tecnologia do pescado.  

Gonçalves et al. (2010) avaliaram os efeitos da suplementação da dieta 

de tambacus com concentrações de vitamina E sobre variáveis de desempenho e 

hematológicas. Não observaram efeito significativo da suplementação com vitamina 

E sobre o comprimento total, volume corpuscular médio, concentração de 
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hemoglobina corpuscular média e número de eritrócitos. No entanto, o peso final e a 

conversão alimentar aparente sofreram efeito dos tratamentos suplementados. Os 

autores concluíram que o teor de 400 mg kg-1 de vitamina E melhorou o 

comprimento padrão e ganho de peso e que, portanto, a suplementação da dieta 

com vitamina E resulta em melhor desempenho produtivo de tambacus. 

Braga et al. (2014) avaliaram o desempenho zootécnico e a composição 

corporal de juvenis de tambacu alimentados com rações contendo níveis crescentes 

de celulose. Os autores observaram que as rações com maiores níveis de inclusão 

da celulose afetaram negativamente o desempenho de juvenis de tambacu, no 

entanto, as modificações fisiológicas e metabólicas provocadas por essas rações 

não foram suficientes para afetar a composição corporal. 

 Borges et al. (2014) correlacionaram análises físicas, químicas, 

sensoriais e bacteriológicas do tambacu eviscerado e armazenado em gelo e 

concluíram que o tambacu eviscerado é próprio para consumo humano durante os 

primeiros 11 dias sob refrigeração. Além disso, os autores desenvolveram um 

Método de Índice de Qualidade (MIQ) para o híbrido com 26 pontos de demérito, em 

que 0 (zero) indica frescor total. 

Ainda assim, os estudos relacionados com este híbrido são mínimos em 

comparação com o tambaqui e o pacu. Faltam, por exemplo, estudos sobre os níveis 

de tolerância do tambacu para as diversas variáveis de qualidade de água. 

 

2.2 Toxicidade da amônia em peixes 

 

Em peixes teleósteos de água doce, a amônia é excretada principalmente 

por difusão simples, de forma passiva pelas brânquias, visto que a maioria das 

membranas biológicas são permeáveis a amônia não ionizada (NH3) e impermeáveis 

ao íon amônio (NH4
+) (RANDALL; TSUI, 2002). No sangue há as duas formas de 

amônia, NH3 e NH4
+, mas como as brânquias são permeáveis apenas a forma não 

ionizada, à medida que NH3 é excretada, o NH4
+ é convertido em NH3 (NH4

+ + OH- → 

NH3 + H2O; BOYD, 1992) e a excreção continua ocorrendo por difusão, segundo o 

gradiente sangue-água.  

Um aumento na concentração de amônia na água pode prejudicar a 

excreção de NH3 através da rota passiva ou desencadear o mecanismo secundário 

de excreção, que é o transporte ativo de NH4
+, que é trocado pelo íon Na+ presente 
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na água. Além disso, em elevadas concentrações de amônia no meio, pode ocorrer 

absorção e aumento na concentração de amônia no plasma de peixes (LIEW et al., 

2013; CLIFFORD; GOSS; WILKIE, 2015; SINHA et al., 2016). 

A toxicidade aguda da amônia ocorre principalmente pelo efeito sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC). No entanto, a maneira como esta afeta o 

metabolismo de peixes ainda não foi totalmente elucidada, mas provavelmente está 

relacionada com a capacidade do NH4
+ entrar no neurônio e células musculares. 

Quando os níveis de amônia na água estão elevados, aumentam os níveis de NH4
+ 

nos tecidos e espaço extracelular e consequentemente, aumenta a difusão de NH4
+  

para dentro dos neurônios e células musculares. O NH4
+ causa despolarização 

neuronal, o que por sua vez, causa remoção dos íons Mg2+, que bloqueiam os 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) para glutamato, os quais são 

excessivamente ativados abrindo canais que promovem maior influxo de Ca2+ e Na2+ 

no neurônio. O aumento de Ca2+ ativa enzimas e uma série de reações que levam à 

morte. Todavia, essas respostas variam entre as espécies, a depender da tolerância 

à amônia (WALSH et al., 2007; BALDISSEROTTO, 2009).  

Desse modo, ao longo dos anos, têm sido realizados vários estudos com 

o objetivo de determinar a concentração letal média (CL50) e os efeitos da toxicidade 

aguda da amônia para diversas espécies de peixes e camarões (RUYET; 

CHARTOIS; QUEMENER, 1995; DAS et al., 2004; BENLI; KӦKSAL, 2005; CAMPOS 

et al., 2012; ROUMIEH et al., 2013; PINTO et al., 2016) 

A toxicidade da amônia para os animais aquáticos está intimamente 

relacionada com o pH da água e pode causar alterações histológicas nas brânquias 

desses animais. Chezhian, Senthamilselvan e Kabilan (2012) determinaram a 

concentração letal média (CL50-96h) da amônia total para carpa comum (Cyprinus 

carpio) em diferentes valores de pH e obtiveram os seguintes resultados: 27 mg L-1 

em pH 5,0, 22 mg L-1 em pH 7,2 e 18 mg L-1 em pH 8,0.  

Além disso, os autores realizaram estudos histológicos nas brânquias e 

observaram que no grupo controle não houve nenhuma alteração histológica 

significativa. Já no grupo no qual os peixes foram expostos à amônia em ph 5,0, as 

brânquias apresentaram edema, hiperplasia, hipertrofia e proliferação de células de 

cloreto. No grupo no qual os peixes foram expostos à amônia em pH intermediário, 

foram observadas necrose, desintegração das células epiteliais e alterações 

degenerativas nas brânquias. Finalmente, no grupo no qual os peixes foram 
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expostos à amônia em pH 8,0, as brânquias apresentaram alterações nos filamentos 

lamelares, descamação do epitélio, hemorragia e células epiteliais das lamelas 

branquiais completamente danificadas. Estes resultados indicam que a amônia 

causa maiores danos as brânquias dos peixes em pH levemente alcalino. 

Os efeitos tóxicos da amônia incluem sinais clínicos que podem ser 

atribuídos às alterações histopatológicas nas brânquias, cérebro e em diversos 

outros órgãos e tecidos. Hanna et al. (2013) estudaram os efeitos tóxicos da amônia 

em juvenis de Tilápia do Nilo (90,0±10,0 g) expostos durante 6 dias a concentrações 

subletais de amônia, 2,5; 5,0 e 10,0 mg L-1 NAT, ou 0,16; 0,32 e 0,65 mg L-1 NH3, 

respectivamente, em água com pH 8 e temperatura de 28 °C e observaram 

alterações comportamentais como sinais clínicos nestes animais: convulsões, 

natação em espiral, tentativas de respirar na superfície da água, hiperventilação, 

seguidas de morte. Estudos histopatológicos post mortem revelaram lesões nas 

brânquias, fígado, rins, baço e cérebro.  

Além disso, concentrações subletais de amônia ainda podem induzir 

alterações bioquímicas (HEGAZI; HASANEIN, 2010), fisiológicas (hematológicas) 

(THANGAM et al., 2014; BARBIERI; BONDIOLI, 2015) e em exposição crônica, 

acarretar retardo no crescimento de peixes devido a redução no consumo de ração 

(PAUST; FOSS; IMSLAND, 2011; QUARESMA, 2013; SCHRAM et al., 2014). 

 

2.3 Hematologia de peixes 

 

O sangue é um tecido líquido, móvel, que está em equilíbrio com 

praticamente, todos os outros tecidos, constituindo uma das grandes forças 

homeostáticas do organismo. Suas principais funções são: distribuir calor, 

transportar gases respiratórios, nutrientes e produtos de excreção, além de atuar na 

defesa do organismo. O volume de sangue dos peixes teleósteos é em torno de 1,5 

a 3,0% do peso vivo (RANZANI-PAIVA; SILVA-SOUZA, 2004), e nestes animais o 

principal órgão hematopoiético é o rim, sendo o timo, o baço e o fígado, órgãos 

secundários de hematopoiese (PETERMAN; PETRIE-HANSON, 2006; CLAVER; 

QUAGLIA, 2009). 

O sangue é composto de um meio líquido, o plasma, onde estão 

presentes em suspensão, as três classes de glóbulos: glóbulos vermelhos 

(eritrócitos), glóbulos brancos (linfócitos, monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos 
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e célula granulocítica especial) e os trombócitos, que são semelhantes às plaquetas 

dos mamíferos (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Os eritrócitos são as células mais abundantes no sangue e sua principal 

função é o transporte de oxigênio e gás carbônico por meio da combinação da 

hemoglobina com O2 (RANZANI-PAIVA et al., 2013). A maioria dos peixes possuem 

eritrócitos nucleados, que geralmente, apresentam forma oval a elipsoidal, núcleo 

central e grande área citoplasmática.  

Alterações hematológicas envolvendo os eritrócitos de peixes incluem, 

principalmente, policitemia, anemia e alterações morfológicas (CLAUSS et al., 2008). 

A hemoglobina é o pigmento respiratório de peixes e trata-se de uma proteína 

conjugada formada de 96% de proteínas (globinas) e por um grupo prostético de 

coloração vermelha chamado heme (4%), que por sua vez é formando por ferro e 

grupamentos porfirínicos (LOPES; BIONDO; SANTOS, 2008). 

Os leucócitos são as células responsáveis pela defesa humoral e celular 

dos peixes, utilizando a via sanguínea para evitar possíveis infecções e danos 

teciduais. São compostos por diferentes linhagens, as quais podem ser 

diferenciadas através da presença ou ausência de granulações, morfologia, 

citoquímica e suas propriedades tintoriais (SATAKE; PÁDUA; ISHIKAWA, 2009). 

Os trombócitos em peixes estão envolvidos no processo de coagulação e 

formação de coágulo, fagocitose, e outras possíveis funções imunológicas. Estas 

células apresentam formas variadas, podendo ser ovais, arrendondadas ou 

fusiformes com núcleo central (KӦLLNER et al., 2004; CLAVER; QUAGLIA, 2009).  

O hemograma é um conjunto de análises que se realizam para determinar 

o número das diferentes células existentes no sangue, o volume que os eritrócitos 

ocupam e a quantidade de hemoglobina dentro deles. É divido em três partes: 

eritrograma, leucograma e trombograma. O eritrograma consiste da realização das 

seguintes análises: contagem de eritrócitos, determinação do hematócrito e da taxa 

de hemoglobina, e o cálculo dos índices hematimétricos, volume corpuscular médio 

(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

O hematócrito é comumente utilizado para avaliar a quantidade de 

eritrócitos e consiste de um valor percentual que representa a proporção destas 

células em um determinado volume de sangue centrifugado (HRUBEC; SMITH, 
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2010). Caracteriza-se por ser um dos parâmetros hematológicos mais confiáveis, 

devido à pouca variabilidade e baixa margem de erro (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Alguns fatores podem contribuir para a alteração do hematócrito em 

animais saudáveis, como, stress (manuseio, anestesia), fatores ambientais 

(temperatura da água, oxigênio dissolvido, densidade populacional, fotoperíodo), 

estágio de vida e dieta (GRANT, 2015). O hematócrito e a taxa de hemoglobina são 

frequentemente utilizados como parâmetros para predizer concentrações tóxicas 

limites em exposições agudas e crônicas à amônia (MARTINEZ; AZEVEDO; 

WINKALER, 2006). 

Os índices hematimétricos são calculados a partir dos resultados do 

hematócrito, número de eritrócitos e taxa de hemoglobina, configurando assim, 

relações entre esses parâmetros. O VCM permite avaliar o volume dos eritrócitos, o 

HCM determina a quantidade de hemoglobina em cada eritrócito e o CHCM está 

relacionado à concentração de hemoglobina nos eritrócitos (RANZANI-PAIVA et al., 

2013).  

Os parâmetros hematológicos em peixes permitem a detecção precoce de 

alterações biológicas, devido à exposição a poluentes químicos, que podem resultar 

em distúrbios fisiológicos de longo prazo (VENTURA; CORSINI; GABRIEL, 2015). 

Nesse contexto, os parâmetros hematológicos têm sido utilizados em estudos com 

peixes para avaliação dos efeitos deletérios de pesticidas (BOJARSKI et al., 2015; 

RAMESH; NARMADHA; POOPAL, 2015), poluentes, metais pesados (ABEDI; 

KHALESI; ESKANDARI, 2013; AL-ASGAH et al., 2015) e outras substâncias tóxicas 

presentes no ambiente aquático, como amônia e nitrito (EL-SHERIF; EL-FEKI, 2008; 

YANG et al., 2010; JIA et al., 2015). 

El-Sherif e El-Feki (2008) estudaram os efeitos de diferentes 

concentrações subletais de amônia não ionizada (NH3) (0,01; 0,05; 0,1; 0,15 e 0,004 

mg L-1)  em juvenis de tilápia do Nilo (19,0±1,0 g) após um período de exposição de 

60 dias. No referente estudo, os peixes apresentaram uma redução significativa do 

hematócrito (Ht) e taxa de hemoglobina (Hb) com o aumento das concentrações de 

NH3 na água. 

Yang et al. (2010) avaliaram a toxicidade da amônia (NH3) sobre 

parâmetros hematológicos do kinguio (Carassius auratus) exposto a 0,107; 0,214; 

0,321 e 0,428 mg L-1 NH3 durante 45 dias e após 15 dias de recuperação. Os 

autores observaram uma diferença significativa entre os diferentes tratamentos, ou 
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seja, os peixes exibiram um decréscimo contínuo no número de eritrócitos e taxa de 

hemoglobina (Hb) com o aumento na concentração de NH3. No geral, o número de 

eritrócitos e taxa de hemoglobina (Hb) diminuiu de 30-40% na concentração mais 

alta de NH3 (0,428 mg L-1) em comparação com valores do controle. No entanto, não 

houve diferença significativa nestes parâmetros, para uma mesma concentração, ao 

longo dos 45 dias. Após 15 dias de recuperação, o número de eritrócitos e taxa de 

hemoglobina (Hb) retornaram aos níveis normais. Estes resultados sugerem que os 

peixes quando transferidos para água livre de amônia podem se recuperar após um 

longo período de exposição crônica a esta substância. 

Nesse contexto, com o expressivo desenvolvimento na produção 

aquícola, é crescente o número de estudos relacionados ao híbrido tambacu nos 

últimos anos, inclusive avaliando as características hematológicas do mesmo 

(TAVARES-DIAS et al., 2000). Além disso, têm sido realizadas pesquisas avaliando 

as alterações hematológicas em decorrência de infecções parasitárias (TAVARES-

DIAS et al., 2007; TAVARES-DIAS; MORAES; MARTINS, 2008) e estresse por 

captura (MARTINS et al., 2002b; VARANDAS et al., 2013), por exemplo. No entanto, 

não há trabalhos disponíveis na literatura que avaliem os efeitos tóxicos da 

exposição aguda e/ou crônica da amônia e possíveis alterações nos parâmetros 

hematológicos desses peixes. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em duas fases distintas. A fase 1 consistiu do 

teste de toxicidade aguda da amônia não ionizada (NH3) para determinação da 

concentração letal média (CL50-96h) e a fase 2 da exposição à concentrações 

subletais de amônia não ionizada (NH3) para avaliação dos efeitos sobre parâmetros 

hematológicos do tambacu. 

 

3.1 Área de estudo 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Cultivo Indoor do Centro de 

Biotecnologia Aplicada à Aquicultura (CEBIAQUA) do Departamento de Engenharia 

de Pesca, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, localizado 

no Campus Universitário do Pici, Fortaleza, Ceará. 

 

3.2 Peixes e aclimatação 

 

Os alevinos de tambacu com peso médio de 0,72±0,19 g e comprimento 

total médio de 3,7±0,28 cm foram obtidos de uma piscicultura comercial no município 

de Piracuruca-PI. O transporte dos peixes foi realizado seguindo as recomendações 

do protocolo de transporte para tambaqui (Colossoma macropomum) vivo (GOMES, 

2003). Os peixes foram colocados em uma caixa de transporte de peixes de 1000 L 

com oxigênio injetado por meio de borbulhamento durante todo o trajeto. 

Ao chegarem às instalações do laboratório, os animais foram mantidos 

em 3 (três) tanques circulares de 1000 L com água previamente declorada e 

providos de aeração constante. O tempo de aclimatação às condições laboratoriais 

foi de duas semanas. Neste período, os peixes foram alimentados até a saciedade 

aparente com ração comercial balanceada para peixes onívoros, contendo 35% de 

proteína bruta, em quatro refeições às 08:00, 11:00, 14:00 e 17:00 h.  
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3.3 Fase 1 – Teste de toxicidade aguda da amônia não ionizada (NH3) para 

tambacu 

 

O teste de toxicidade aguda foi realizado segundo metodologia adaptada 

da NBR 15088:2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2011).  

Inicialmente, 120 peixes foram retirados do estoque e anestesiados em 

lotes de 10 indivíduos em uma solução com eugenol (30 mg L-1). Em seguida, foram 

pesados e medidos (2,18±0,69 g e 5,25±0,57 cm) utilizando-se balança (MARK 

2200, BEL) e paquímetro (Disma) (Figura 1) respectivamente, e transferidos para as 

unidades experimentais. As unidades experimentais foram constituídas de doze 

monoblocos de polipropileno com volume útil de 30 L (Figura 2), providos de aeração 

constante, na densidade de 10 peixes aquário-1 (0,76±0,03 g L-1). Os animais 

permaneceram em observação e aclimatação às condições do teste por 48h. Neste 

período e durante todo o teste, os peixes não foram alimentados. Após 24h do início 

da aclimatação às condições do teste, 100% da água foi trocada e não houve mais 

nenhuma troca durante o andamento do mesmo, configurando assim, um sistema 

estático. 

 

Figura 1 – Alevino de tambacu utilizado no teste de toxicidade aguda de amônia não 
ionizada (NH3).  
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
                           Fonte: Autora. 

 

As concentrações nominais de amônia total testadas foram definidas a 

partir de um teste preliminar e foram as seguintes: 0 (controle); 5; 15; 30; 45 e 60 mg 
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L-1 NAT. Para a obtenção dessas concentrações foram adicionados 15, 45, 90, 135 e 

180 mL, respectivamente, de uma solução estoque de cloreto de amônio (NH4Cl) 

com concentração de 10000 mg L-1 NAT. 

 

Figura 2 – Vista parcial da bateria de monoblocos de polipropileno utilizados como 
unidades experimentais do teste de toxicidade aguda de amônia não ionizada (NH3) 
em alevinos de tambacu. 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                   Fonte: Autora.                            

 

Essa solução foi preparada a partir da dissolução de 38,158 g de NH4Cl 

em 1 litro de água destilada. As concentrações de amônia total (NAT) foram 

determinadas pelo método de Nessler e posteriormente, as concentrações de 

amônia não ionizada (NH3) foram obtidas a partir da aplicação dos valores de NAT, 

pH e temperatura da água à Fórmula de Emerson (EL-SHAFAI et al., 2004).  

O teste teve duração de 96h e foi conduzido em duplicata, com 

fotoperíodo de 10L:14E. As mortalidades foram registradas ao longo das 96h de 

exposição e o critério de morte adotado foi a ausência de movimento ou reação à 

estímulos mecânicos. Os animais mortos foram retirados dos aquários tão logo foi 

verificada tal condição. Além disso, foram observados possíveis padrões de 

alterações comportamentais dos indivíduos no decorrer do teste. 
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3.4 Fase 2 - Exposição subletal à amônia e análise dos parâmetros 
hematológicos 

 

Para a realização desta fase, 144 peixes foram anestesiados, pesados e 

medidos (5,63±1,29 g e 7,28±0,46 cm) seguindo a metodologia do teste de 

toxicidade aguda. Em seguida, foram transferidos para nove monoblocos de 

polipropileno providos de aeração constante, com volume útil de 50 L, na densidade 

de 12 peixes aquário-1 (1,30±0,08 g L-1), O período de observação e aclimatação dos 

peixes às condições deste teste foi de 24h e de modo semelhante ao teste anterior, 

os peixes não foram alimentados, assim como durante todo o período experimental. 

Após o período de aclimatação às condições do teste, 100% da água foi trocada e 

não houve mais nenhuma troca durante o andamento do mesmo. 

Nessa fase, as concentrações nominais de amônia total testadas foram 2 

concentrações subletais, 1,5 e 3,0 mg L-1 NAT, mais uma controle (0 mg L-1 NAT). A 

concentração de 1,5 mg L-1 NAT foi estimada por aproximação do nível de 

segurança, obtido pela multiplicação do valor de CL50-96h da amônia não ionizada por 

0,1 (SPRAGUE, 1971). A outra concentração testada foi obtida a partir da 

multiplicação da concentração supracitada por 2 (dois). Dessa forma, considerando 

os valores médios de pH e temperatura do teste de toxicidade aguda, verificou-se 

que uma concentração de 1,5 mg L-1 de NAT resultaria em 0,15 mg L-1 NH3, valor 

próximo ao nível de segurança teórico. Então foi definido que as concentrações 

testadas seriam: 1,5 e 3,0 mg L-1 NAT. As concentrações desejadas de amônia total 

para esta fase foram obtidas a partir da mesma solução estoque de NH4Cl utilizada 

no teste anterior. Além disso, as concentrações de NAT e NH3 foram determinadas 

da mesma forma que no teste de toxicidade aguda. 

A duração dessa fase foi de 96h e foi conduzida em triplicata, com o 

mesmo fotoperíodo da fase anterior. 

 

3.4.1 Coleta de sangue e análises hematológicas 

 

No início do teste, antes da adição de NH4Cl, seis animais foram 

amostrados para retirada de sangue, caracterizando assim, o tempo zero. Além 

disso, dois animais de cada monobloco foram amostrados após 96h de exposição. 

Para a coleta, inicialmente, os peixes eram anestesiados até o estágio de anestesia 
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cirúrgica em uma solução com eugenol (50 mg L-1). Em seguida, foi realizado o corte 

completo do pedúnculo caudal com bisturi (Figura 3), e o sangue coletado com 

auxílio de pipetas automáticas e ponteiras heparinizadas. O sangue coletado foi 

então acondicionado em microtubo de polipropileno, tipo eppendorf. 

 

Figura – 3 Corte do pedúnculo caudal para coleta de sangue após anestesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
  
  
 Fonte: Autora.                            

 

3.4.1.1 Hematócrito 

 

Imediatamente após a coleta de sangue, foi realizada a determinação do 

percentual de hematócrito (Ht) pela técnica do microhematócrito segundo 

Goldenfarb et al. (1971). Para isto, o tubo microcapilar foi preenchido em 2/3 do seu 

volume total com amostra de sangue e vedado em uma de suas extremidades com 

parafina. Em seguida, centrifugado em centrífuga para Micro Hematócrito (BMH, 

BENFER) a 11500 rpm durante 5 minutos. A leitura foi realizada em cartão de leitura 

de hematócrito. 

 

3.4.1.2 Hemoglobina  

 

A determinação da taxa de hemoglobina (Hb) foi realizada pelo método da 

cianometahemoglobina (COLLIER, 1944). Para tal, uma alíquota de 20 µL de sangue 

foi diluída em 5 mL de solução de Drabkin seguido de homogeneização. Após 15 

minutos, a leitura foi realizada em espectrofotômetro (DR 2700, HACH) em 540 nm, 

utilizando a solução de Drabkin como branco e o reagente de hemoglobina 
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(LABTEST) como padrão. A concentração de hemoglobina foi calculada a partir da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

  FAbsdLgHb amostra 1                                                                                           (1) 

Onde:  

Absamostra = Absorbância da amostra em 540 nm; 

F: Fator de correção = concentração do padrão de 

hemoglobina/absorbância do padrão de hemoglobina. 

 

3.4.1.3 Contagem de eritrócitos (RBC) 

 

Os eritrócitos foram contados em câmara de Neubauer, com auxílio de 

microscópio óptico (CX40, OLYMPUS), após diluição de 10 µL de sangue em 2 mL 

de solução de Hayem. Foram realizadas contagens nos dois retículos da câmara e 

posteriormente, calculada a média. O número de eritrócitos (células x 106 µL-1) foi 

então calculado pela multiplicação do número de glóbulos vermelhos contados por 

104 (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

 

3.4.1.4 Índices hematimétricos 

 

Para o cálculo dos índices hematimétricos, volume corpuscular médio 

(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) foram utilizadas as seguintes fórmulas (WINTROBE, 

1934): 
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Ht

Hb
dLgCHCM

1001 
                                                                                         (4) 

Onde: 

Ht = Hematócrito (%);  

Hb = Concentração de hemoglobina (g dL-1); 

Nº de eritrócitos = Número de eritrócitos contados na câmara de 

Neubauer. 

3.5 Parâmetros de qualidade da água 

 

As metodologias e frequências das análises dos parâmetros de qualidade 

da água foram as mesmas para ambas as fases. 

Temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg L-1) e pH foram mensurados 

após 30 (trinta) minutos da adição de NH4Cl e a cada 24h, utilizando-se oxímetro 

digital portátil (MO-900, INSTRUTHERM) e pHmetro digital portátil (pH-1700, 

INSTRUTHERM). As determinações das concentrações de amônia total (mg L-1) 

foram realizadas no início do teste e após 48h e 96h, pelo método de Nessler, 

utilizando-se espectrofotômetro (DR 2700, HACH). As concentrações de nitrito e 

nitrato (mg L-1) foram determinadas em 48h e 96h, pelos métodos de diazotação e 

redução de cádmio, respectivamente, utilizando-se espectrofotômetro (DR 2700, 

HACH). A dureza e alcalinidade total da água (mg L-1 CaCO3) foram determinadas 

por titulometria em 48h e 96h do início do teste, segundo APHA (1999). 

 

3.6 Análises estatísticas 

 

Com os dados das mortalidades ao final do período experimental foi 

determinada a concentração letal média CL50 para 24h, 48h, 72h e 96h por meio do 

método estatístico Trimmed Spearman Karber (HAMILTON; RUSSO; THURSTON, 

1977). Os dados dos parâmetros de qualidade da água e hematológicos foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA). Quando houve diferença significativa 

entre os tratamentos, as médias foram comparadas duas a duas através do teste de 

Tukey (ZAR, 1996). Foi adotado nível de significância de 5%. As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio dos softwares BioEstat 5.0 e Excel 2013 (Microsoft 

Corp.). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Fase 1 – Teste de toxicidade aguda da amônia não ionizada (NH3) para 
tambacu 

 

As concentrações de nitrogênio amoniacal total (NAT) e amônia não 

ionizada (NH3) observadas na água do teste de toxicidade aguda estão 

apresentadas na Tabela 1. É possível perceber que houve divergência entre as 

concentrações desejadas e as observadas de NAT. Essa divergência de valores 

ocorreu devido não ser possível manipular precisamente as concentrações de NAT 

na água, visto que ocorrem reações biológicas (excreção e absorção de amônia pelo 

peixe e nitrificação) e físicas e químicas (volatilização) da amônia na água. Além 

disso, em algumas unidades experimentais foi observado resto de fezes, sinal de 

que o período sem alimentação foi insuficiente, ocorrendo decomposição da matéria 

orgânica e liberação de amônia para água (SÁ, 2012). Contudo, tal fato não 

prejudicou os resultados do teste. 

Como o objetivo do teste foi determinar a concentração letal média (CL50-

96h) de amônia não ionizada (NH3) em tambacu, daqui para frente todos os 

resultados serão apresentados em função dessas concentrações. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das concentrações de nitrogênio amoniacal total 
(NAT) e amônia não ionizada (NH3) na água do teste de toxicidade aguda com 
alevinos de tambacu. 
 

 

 
NAT nominal (mg L-1) 

 

Concentração 
observada 

 
0 5 15 30 45 60 

 
NAT (mg L-1) 

 
0,63±0,14 5,08±0,19 12,09±0,45 35,10±6,36 51,73±1,98 58,38±0,18 

 
NH3 (mg L-1) 

 
0,09±0,02 0,54±0,07 1,23±0,06 2,52±0,37 3,44±0,20 3,60±0,01 
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4.1.1 Parâmetros de qualidade da água 

 

Os parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido (O2D), nitrito, nitrato e 

dureza da água não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as 

diferentes concentrações de NH3 testadas. Já o pH e a alcalinidade apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as diferentes concentrações 

de NH3 testadas. No entanto, todos os parâmetros se mantiveram próximos entre si 

e dentro dos níveis considerados ideais para o cultivo de peixes, segundo Boyd 

(1992).  

Dessa forma, entende-se que não interferiram no resultado da 

concentração letal média de NH3 (CL50-96h), ou seja, a mortalidade dos animais não 

foi consequência de alterações nesses parâmetros de qualidade de água. 

 

Tabela 2 – Parâmetros de qualidade da água do teste de toxicidade aguda de 
amônia não ionizada (NH3) em alevinos de tambacu (média ± d.p.). 
 

Parâmetros 

 

Concentração de amônia não ionizada (NH3) (mg L-1) 

0,09 0,54 1,23 2,52 3,44 3,60 

pH 8,3±0,2 a1 8,2±0,2 ab 8,2±0,1 ab 8,1±0,1 b 8,1±0,1 b 8,1±0,1 b 

Temp (°C) 27,7±0,3 27,6±0,3 27,8±0,3 27,7±0,3 27,8±0,4 27,9±0,4 

O2D (mg L-1) 6,4±0,4 6,3±0,2 6,5±0,5 6,6±0,4 6,4±0,2 6,3±0,2 

NO2
- (mg L-1) 

0,013± 

0,009 

0,019± 

0,008 

0,033± 

0,023 

0,008± 

0,004 

0,022± 

0,016 

0,043± 

0,036 

NO3
- (mg L-1) 0,5±0,1 0,6±0,1 0,4±0,1 0,5±0,1 0,7±0,4 1,0±0,4 

Alcalinidade 

(mg L-1 CaCO3) 

116,79± 

2,43 a 

115,01± 

2,55 ac 

106,59 ± 

5,10 ab 

105,06± 

6,71 bc 

101,75± 

5,09 b 

95,37± 

6,89 b 

Dureza 

(mg L-1 CaCO3) 

113,88± 

3,14 

112,45± 

2,73 

110,79± 

5,18 

111,74±  

4,94 

115,54± 

1,82 

113,64± 

3,52 

1 Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças estatisticamente significativas entre as médias 
pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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4.1.2 Concentração letal média (CL50-96h) da amônia não ionizada (NH3) em 
tambacu  

 

Foram observadas algumas alterações comportamentais (sinais clínicos) 

dos peixes ao longo do período de exposição. Nas primeiras horas, os animais 

expostos à concentração mais elevada de amônia (3,60 mg L-1) apresentaram 

hiperatividade, escurecimento corporal, convulsões e perda de equilíbrio, seguidas 

de morte, sendo que todos morreram durante as primeiras 24h do teste (Tabela 3). 

Ao longo das 96h, esses sinais, bem como letargia e natação na superfície da água, 

foram também observados nos peixes expostos às concentrações intermediárias 

(1,23; 2,52 e 3,44 mg L-1 NH3). Nesse caso, 95% e 100% dos animais expostos a 

2,52 e 3,44 mg L-1 NH3, respectivamente, estavam mortos após 48h de exposição. 

Na concentração 1,23 mg L-1 NH3, 10% dos animais morreram em 24h e 10% em 

72h. Nenhum mortalidade e comportamento anormal foi observado nos animais 

expostos a 0,09 (controle) e 0,54 mg L-1 NH3.  

 

Tabela 3 – Porcentagem cumulativa de mortalidade em tambacu em função do 
tempo, no teste de toxicidade aguda de amônia não ionizada (NH3), nas duas 
repetições. 
 

NH3 (mg L-1) 

Tempo (horas) 

24 48 72 96 

I II I II I II I II 

0,09 (controle) - - - - - - - - 

0,54 - - - - - - - - 

1,23 10 - - - 20 - - - 

2,52 50 - 100 80 - 90 - 100 

3,44 80 90 100 100 - - - - 

3,60 100 100 - - - - - - 

 

Sinais clínicos semelhantes foram observados por Marcon, Moreira e Fim 

(2004), que em um teste de toxicidade aguda de amônia não ionizada (NH3) em 

tambaqui (Colossoma macropomum), observaram hiperatividade nos animais 

expostos somente a partir da concentração 0,54 mg L-1 NH3 e após 42h de 

exposição, com morte de apenas um indivíduo pouco antes de 96 horas. Além disso, 
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foram observadas hiperatividade e convulsões nos peixes antes de 24h de 

exposição a 0,93 mg L-1 NH3. Os autores também não observaram comportamento 

anormal nos peixes expostos até 0,47 mg L-1 NH3.  

Alterações comportamentais similares têm sido reportadas para espécies 

dulcícolas em exposição à amônia, como tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

(BENLI; KӦKSAL, 2005) e bagre amarelo (Pelteobagrus fulvidraco) (ZHANG et al., 

2012).  

Segundo Hanna et al. (2013), as alterações comportamentais nos peixes 

expostos à elevadas concentrações de amônia não ionizada na água podem ser 

consequências de alterações histopatológicas nas brânquias e cérebro. 

As concentrações letais médias (CL’s50) de NAT e NH3 em alevinos de 

tambacu diminuíram ao longo das 96h de exposição (Tabela 4). Esses resultados 

mostram que com o passar do tempo, a tolerância dos animais à amônia diminui. A 

CL50-96h de amônia não ionizada para alevinos de tambacu foi 1,63 mg L-1.      

 

Tabela 4 – Variação da CL50 em alevinos de tambacu expostos à nitrogênio amoniacal 
total (NAT) e amônia não ionizada (NH3) durante 96h. 
 

 
Tempo (Horas) 

 
NAT (mg L-1) NH3 (mg L-1) 

24 35,15 (29,54 - 41,84) 2,56 (2,25 - 2,91) 

48 21,11 (18,43 - 24,17) 1,78 (1,61 - 1,97) 

72 19,39 (16,73 - 22,48) 1,67 (1,49 - 1,88) 

96 18,70 (16,43 - 21,29) 1,63 (1,47 - 1,81) 

 

Martinez, Azevedo e Winkaler (2006) realizaram testes de toxicidade 

aguda à amônia (24h) com juvenis de pacu (22,93±1,77 g) e curimba (Prochilodus 

lineatus) (13,15±0,80g) e adultos de lambari-do-rabo-amarelo (Astyanax altiparanae) 

(11,83±1,51g) em água com pH 8,5 e temperatura de 22 °C. As respectivas CL’s50-24h 

obtidas foram: 0,85, 0,74 e 0,66 mg L-1 NH3, classificando o pacu como a espécie 

mais resistente. O valor de CL50-96h estabelecido por Marcon, Moreira e Fim (2004) 

para juvenis de tambaqui (23,2±1g) foi 0,69 mg L-1 NH3 (pH 7,3 e temperatura 28 °C) 

e para acará-açu (Astronotus ocellatus) foi 2,01 mg L-1. Portanto, os resultados do 
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presente estudo revelam uma maior tolerância do tambacu à amônia em 

comparação com suas espécies parentais. 

Há algumas espécies que são tolerantes a elevadas concentrações de 

amônia na água e utilizam diferentes estratégias para reduzir a toxicidade da 

amônia. As principais estratégias são: conversão da amônia a outras substâncias 

menos tóxicas, como glutamina, por exemplo, que pode ser acumulada no cérebro e 

tecidos e manutenção da excreção de amônia através de transporte ativo de NH4
+ 

(RANDALL; TSUI, 2002; IP; CHEW, 2010). A maior tolerância do tambacu à amônia 

em comparação com o pacu e o tambaqui sugere que a hibridização pode conferir 

alguma estratégia para reduzir a toxicidade da amônia. Nessa perspectiva, mais 

estudos devem ser realizados para entender a biologia e fisiologia desse híbrido. 

Por outro lado, a maior tolerância do tambacu à amônia pode ter sido 

influenciada pela dureza da água, que variou de 110,79 a 115,78 mg L-1 CaCO3 nas 

unidades experimentais. A dureza total é definida como a soma das concentrações 

de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) solúveis na água (SÁ, 2012). Sabe-se que o Ca2+ 

desempenha um importante papel na regulação iônica de peixes de água doce e 

pode alterar a toxicidade da amônia nesses animais. Todavia, ainda não é 

conhecido como o íon Ca2+ ameniza o estresse associado com elevadas 

concentrações de NH3 (BALDISSEROTTO, 2009). 

Tomasso et al, (1980) estudando os efeitos do pH e cálcio na toxicidade 

da amônia em bagre do canal (Ictalurus punctatus) observaram que um aumento da 

dureza da água de 40 mg L-1 para 440 mg L-1 CaCO3 (pH 7, temperatura 21-25 °C) 

resultou em um aumento no valor da CL50-24h de amônia não ionizada de 1,39±0,06 

para 1,79±0,07 mg L-1 NH3. A CL50-96h da amônia para sunshine bass e truta arco-íris 

também aumentou com o aumento da dureza de 5 para 80 mg L-1 CaCO3 e adição 

de cálcio (Ca2+) na água, respectivamente (WEIRICH; TOMASSO; SMITH, 1993; 

WICKS et al., 2002). Já Ferreira, Cunha e Baldisserotto (2013) não observaram um 

efeito significativo da dureza da água sobre a CL50-96h de amônia não ionizada em 

juvenis de jundiá (Rhamdia quelen) e relataram que, aparentemente, o efeito da 

dureza da água ou dos íons Ca2+ sobre a toxicidade aguda de NH3 é específico da 

espécie.  

É notável, portanto, que a toxicidade da amônia não ionizada em peixes 

depende de alguns fatores intrínsecos, como: espécie, peso, tamanho e idade e 

extrínsecos, como: pH, temperatura e dureza da água (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Valores de CL50 de amônia não ionizada (NH3) em diferentes espécies de 
peixes. 
 

 
Espécies 

CL50 
(mg L-1) Peso (g) pH 

Dureza 
(mg L-1 
CaCO3) 

Tempo de 
exposição 

(horas) Referência 

Colossoma 
macropomum 
x 
Piaractus 
mesopotamicus 

1,63 2,18 8,2 113,0 96 
Presente 
trabalho 

Piaractus 
mesopotamicus 

0,85 22,93 8,5 - 24 

Martinez, 
Azevedo e 

Winkaler (2006) 

Colossoma 
macropomum 

0,69 23,2 7,3 - 96 
Marcon, Moreira 

e Fim (2004) 

Astronotus 
ocellatus 

2,01 38,8 7,3 - 96 
Marcon, Moreira 

e Fim (2004) 

Cyprinus carpio 0,91 5,2 8,53 147,0 96 Abbas (2006) 

Oreochromis 
niloticus 

7,1 19,0 - - 48 
El-Sherif e El-
Feky (2008) 

Oreochromis 
aureus1 2,83 3,19 7,94 4,4 24 Semra (2014) 

Oreochromis 
aureus2 3,14 3,36 8,15 732,5 24 Semra (2014) 

Ictalurus 
punctatus 

1,39 - 7,0 40,0 24 
Tomasso et al. 

(1980) 
Ictalurus 
punctatus 

1,79 - 7,0 440,0 24 
Tomasso et al. 

(1980) 

Astyanax 
altiparanae 

0,66 11,83 8,5 - 24 
Martinez, 
Azevedo e 

Winkaler (2006) 

Prochilodus 
lineatus 

0,74 13,15 8,5 - 24 

Martinez, 
Azevedo e 

Winkaler (2006) 

Rhamdia quelen 1,45 11,04 7,5 20,0 96 
Miron et al. 

(2008) 
Carassius 
auratus 

4,68 0,51 - - 96 
Yang et al. 

(2010) 
Pelteobagrus 
fulvidraco 

0,65 3,52 7,42 101,4 96 
Zhang et al. 

(2012) 
Cichlasoma 
facetum 

2,95 1,56 7,84 - 96 
Piedras et al. 

(2006a) 

Odontesthes 
bonariensis 

0,71 0,0039 7,57 - 96 
Piedras et al. 

(2006b) 
1 Teste realizado em salinidade 1. 
2 Teste realizado em salinidade 12. 
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4.2 Fase 2 - Exposição subletal à amônia e análise dos parâmetros 
hematológicos 

 

As concentrações de amônia não ionizada testadas nesta fase foram 

estimadas com base no valor da CL50-96h determinada no teste de toxicidade aguda, 

multiplicando-se tal valor por 0,1 (SPRAGUE, 1971) e posteriormente multiplicando 

esse resultado por 2. Com isso, o nível de segurança teórico estimado foi 0,163 mg 

L-1 NH3 (10% da CL50-96h).  

Visto que a proporção de NH3 na amônia total (ou nitrogênio amoniacal 

total - NAT) depende do pH e temperatura da água e não haveria como controlar 

essas variáveis durante o experimento, na prática, as concentrações testadas foram 

estimadas a partir da aplicação de concentrações teóricas de NAT e dos valores 

médios de pH e temperatura da água da fase anterior à formula de Emerson. Em 

virtude de não haver como controlar o pH e temperatura da água durante o teste, as 

concentrações de NH3 obtidas foram um pouco maiores do que as desejadas 

(Tabela 6). 

 

Tabela – 6 Concentrações de nitrogênio amoniacal total (NAT) e amônia não 
ionizada (NH3) na água do teste de exposição subletal de amônia não ionizada (NH3) 
com alevinos de tambacu (média ± d.p.). 
 

 
 
 

Concentração observada 
 

 
NAT nominal (mg L-1) 

 

0 1,5 3,0 

 
NAT (mg L-1) 

 
0,26±0,03 1,52±0,06 3,30±0,13 

 
NH3 (mg L-1) 

 
0,04±0,01 0,19±0,04 0,35±0,03 

 

As concentrações 0,19 e 0,35 mg L-1 foram equivalentes a 11,65% e 

21,47% da CL50-96h, respectivamente. Nessa fase, com essas concentrações, 

nenhuma mortalidade foi registrada. 
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4.2.1 Parâmetros de qualidade da água 

 

Os parâmetros de qualidade da água não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p>0,05) entre as diferentes concentrações de amônia 

(Tabela 7) e permaneceram dentro dos níveis recomendados como ideais para o 

cultivo de peixes (BOYD, 1992). Sendo assim, não influenciaram os resultados, ou 

seja, as alterações hematológicas do tambacu em exposição subletal à amônia não 

ionizada (NH3) não ocorreram devido alterações nesses parâmetros de qualidade da 

água. 

 

Tabela 7 – Parâmetros de qualidade da água do teste de exposição subletal de 
amônia não ionizada (NH3) com alevinos de tambacu (média ± d.p.). 
 

 

Parâmetros 

 

Concentração de amônia não ionizada (NH3 mg L-1) 

 
0,04 

 
0,19 

 
0,35 

pH 8,3±0,2 8,3±0,2 8,2±0,2 

Temperatura (°C) 27,8±1,1 27,7±1,0 27,8±1,0 

O2D (mg L-1) 6,8±0,1 6,7±0,1 6,8±0,2 

NO2
- (mg L-1) 0,025±0,019 0,036±0,030 0,067±0,055 

NO3
- (mg L-1) 0,8±0,5 0,6±0,3 0,9±0,3 

Alcalinidade 

(mg L-1 CaCO3) 
111,55±5,30 109,26±5,83 108,60±5,19 

Dureza 

(mg L-1 CaCO3) 
107,38±1,49 109,99±3,33 107,14±3,59 

 

4.2.2 Parâmetros hematológicos 

 

4.2.2.1 Hematócrito 

 

O hematócrito é um parâmetro percentual que reflete a proporção de 

eritrócitos no sangue em relação à quantidade de glóbulos brancos (leucócitos), 

trombócitos e plasma sanguíneo (RANZANI-PAIVA et al., 2013) 
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No presente trabalho, houve uma redução estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre o hematócrito dos peixes amostrados no tempo 0 (início) e na 

concentração controle (0,04 mg L-1 NH3) em relação ao dos peixes expostos à 

concentração elevada de amônia na água (0,35 mg L-1 NH3), após 96h (Figura 4). 

No início do período experimental (0h) a média do hematócrito foi 21,67% e após 

96h, na concentração controle foi 21,50% e na maior concentração de NH3 testada 

foi 18,17%. 

 

Figura 4 – Hematócrito (%) de alevinos de tambacu submetidos à diferentes 
concentrações subletais de amônia não ionizada (NH3) durante exposição de 96h 
(média ± d.p.).  

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre as médias pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 

 
Resultados semelhantes foram observados por Moraes, Avilez e Hori 

(2006), que realizaram um estudo comparando os efeitos da exposição ao NO2
- (20 

mg L-1) na hematologia de pacus e tambacus (51,21±16,50 g). Após 8h, os autores 

observaram redução significativa no valor do hematócrito dos tambacus, enquanto 

que nos pacus, houve um aumentou significativo. 

Por outro lado, Barbieri e Bondioli (2015) observaram que em juvenis de 

pacus (26,4±0,8 g; 38,5±1,3 cm) expostos por 6h a concentrações de amônia total 

variando de 0 a 3 mg L-1, o valor médio do hematócrito dos peixes diminuiu, variando 

de aproximadamente 37% (controle) a 31% (3 mg L-1 de amônia total).  
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O decréscimo no valor do hematócrito também está relacionado com 

outros tipos de estresse, como por exemplo, estresse por captura. Varandas et al. 

(2013) avaliaram a resposta hematológica de tambacus (785,33±152,02 g; 

34,43±2,21 cm) submetidos ao estresse de captura e a diferentes densidades de 

estocagem, em sistema de pesque‑solte. Os autores observaram hematócrito 

significativamente menor (Ht 41,65%) nos peixes submetidos a condição mais 

estressante (pesca e alta densidade de estocagem) em comparação ao dos peixes 

em condições menos estressantes (Ht 46,84%).  

A redução do Ht em peixes em elevadas concentrações de NH3 na água 

pode ser atribuído à diminuição do volume dos eritrócitos (KNOPH; THORUD, 1996). 

Além disso, baixos valores de hematócrito em condições estressantes também 

podem ocorrer devido ao aumento da permeabilidade branquial à água, o que leva 

ao influxo osmótico de água e consequente hemodiluição (MARTINEZ; AZEVEDO; 

WINKALER, 2006).  

 

4.2.2.2 Hemoglobina  

 

Não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) na taxa de 

hemoglobina dos peixes amostrados no início do experimento e após 96h de 

exposição à concentrações subletais de NH3 (Figura 5). Esses resultados 

corroboram com os de Abreu, Esteves e Urbinati (2012), que também não 

observaram alterações na taxa de hemoglobina em pacus (279,8±48,9 g) 

submetidos a concentrações de NH3 variando entre 0,07 e 0,79 mg L-1 ao longo de 

96h. Em resposta ao estresse por captura e diferentes densidades de estocagem, 

Varandas et al. (2013) também não observaram alteração significativa na taxa de 

hemoglobina de tambacus submetidos às condições mais estressantes.  

Por outro lado, Barbieri e Bondioli (2015) observaram uma resposta 

hematológica diferente, ou seja, a taxa de Hb aumentou com o aumento das 

concentrações de amônia total na água e foi significativamente maior nos animais 

expostos a 2 e 3 mg L-1 em relação aos do tratamento controle (0 mg L-1).  

O aumento da taxa de hemoglobina em peixes sugere um aumento da 

capacidade de transporte de O2 do sangue como forma de adaptação à condição de 

hipóxia ou estresse ambiental (AFFONSO et al., 2002; FRANÇA et al., 2007). 

No presente trabalho, como não houve diferença estatística entre as taxas 
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de Hb dos peixes expostos à diferentes concentrações de NH3, isso indica que não 

houve uma condição de hipóxia funcional, que ocorre quando os peixes têm 

dificuldade de carrear O2 para os órgãos e tecidos e então aumentam a taxa de Hb. 

 

Figura 5 – Taxa de hemoglobina (g dL-1) de alevinos de tambacu submetidos à 
diferentes concentrações subletais de amônia não ionizada (NH3) durante exposição 
de 96h (média ± d.p.).  
 

 

4.2.2.3 Contagem de eritrócitos (RBC) 

 

Assim como a taxa de hemoglobina, o número de eritrócitos (RBC) não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre os peixes 

amostrados no início do experimento (tempo 0) e os submetidos à exposição 

subletal à amônia não ionizada (NH3) durante 96h (Figura 6). Esses resultados 

indicam que concentrações subletais 0,19 e 0,35 mg L-1 de amônia não ionizada não 

influenciaram o processo de eritropoiese dos peixes. 

Abreu, Esteves e Urbinati (2012) também não observaram alterações no 

número de eritrócitos dos animais submetidos a concentrações de NH3 variando de 

0,07 a 0,79 mg L-1 ao longo de 96h. No estudo realizado por Varandas et al. (2013), 

o RBC não apresentou diferenças significativas entres os peixes submetidos a 

diferentes condições de estresse por captura e densidade de estocagem.  
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Figura 6 – Número de eritrócitos (106 µL-1) de alevinos de tambacu submetidos à 
diferentes concentrações subletais de amônia não ionizada (NH3) durante exposição 
de 96h (média ± d.p.).  

 

4.2.2.4 Índices hematimétricos 

 

Os índices hematimétricos são obtidos a partir de cálculos feitos com o 

valor do hematócrito, taxa de hemoglobina e número de eritrócitos. O volume 

corpuscular médio (VCM) avalia o volume dos eritrócitos e está relacionado com a 

dinâmica cardíaca e o fluxo sanguíneo. A hemoglobina corpuscular média (HCM) 

representa a quantidade de hemoglobina em cada eritrócito e demonstra como está 

a função respiratória. A concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) 

relaciona a concentração de hemoglobina nos eritrócitos (HOUSTON, 1990; 

RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Neste estudo, os índices volume corpuscular médio (VCM) e 

concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os peixes submetidos à diferentes 

concentrações de NH3 durante 96h e os amostrados no início do experimento 

(tempo 0). Entretanto, não foi observada diferença estatisticamente significativa 

(p>0,05) na hemoglobina corpuscular média (HCM) (Figura 7). 



 

43 

Figura 7 – Índices hematimétricos de alevinos de tambacu submetidos à diferentes 
concentrações subletais de amônia não ionizada (NH3) durante exposição de 96h 
(média ± d.p.). (A) Volume corpuscular médio (VCM); (B) Hemoglobina corpuscular 
média (HCM) e (C) Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre as médias pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 
 

Os peixes expostos a 0,35 mg L-1 de NH3 durante 96h, apresentaram 

menor VCM (157,97 fL) em relação aos amostrados no início do experimento 

A 

B 

C 



 

44 

(182,42 fL) e na concentração controle (186,08 fL). Esses resultados mostram que 

houve redução no volume dos eritrócitos dos peixes expostos à concentração mais 

elevada de amônia, o que foi confirmado pelo menor valor do hematócrito para esse 

tratamento. Tal fato foi evidenciado pelo aumento significativo do índice CHCM nos 

peixes, ou seja, aumento da concentração de Hb nos eritrócitos. A CHCM dos 

peixes expostos a 0,35 mg L-1 foi 25,15 g dL-1, já a dos peixes no tratamento controle 

foi 20,69 g dL-1 e a dos peixes amostrados no tempo 0 foi 20,95 g dL-1. 

Costa et al. (2004) observaram aumento significativo no valor de CHCM 

em juvenis de tambaquis (65,7±3,0 g) expostos à elevadas concentrações de nitrito 

(NO2
-) na água durante 96h e, portanto, concluíram que houve redução no volume 

celular dos eritrócitos, apesar de não ter sido evidente no VCM, já que houve 

redução concomitante do valor de hematócrito e número de eritrócitos. Moraes, 

Avilez e Hori (2006) não observaram diferenças significativas no VCM de pacus e 

tambacus após 8h de exposição ao NO2
- (20 mg L-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

5 CONCLUSÕES 

 

A concentração letal média (CL50-96h) da amônia não ionizada (NH3) para 

alevinos do híbrido tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus) 

foi 1,63 mg L-1. 

A exposição de alevinos de tambacu por curto período de tempo a 0,19 

mg L-1 de amônia não ionizada (NH3) não causa alterações significativas nos 

parâmetros hematológicos desses peixes. 
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