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Sinopse:

Este trabalho apresenta um estudo das variação circadiana das enzimas digestivas

amilase, maltase, lipase e protease geral em juvenis de tambaqui (Colossoma

macropomum). Estas enzimas apresentam picos de atividade nas primeiras horas

da manhã (6:00 horas), permanecendo mais ou menos constantes durante o dia e

crescentes a noite, com exceção da maltase que apresenta picos de maior atividade

durante a noite (2:00 horas). O alimento e o horário de alimentação afetam os

padrões de comportamento diário destas enzimas.

Palavras-chave: ritmo-circadiano; enzimas-digestivas; Colossoma macropomum:

amilase: maltase; lipase; protease e fisiologia-peixes.
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Circadian rhythms of digestiva enzymes amylase, maltase, lipase, and

proteases in juveniles of the tambaqui, Colossoína macropomufn CUVIER,

1818 (Characiformes, Serrasalmidae)

ABSTRACT

To provida information for protocois of frequency and time of feeding for

raising tropical fish species that result in better weight gain and feeding conversion

rate, we have analyzed the occurrence of circadian variations of the digestiva

enzymes: amylase, maltase, lipase and general proteases in juveniles of tambaqui,

Colossoma macropomum. Fishes were exposed to four experimental protocois: 1)

starved; 2) fed at 7:00 AM; 3) fed at 5:00 PM; and 4) fed randomiy. Except by

maltase, the maximum activities of ali analyzed digestiva enzymes of Colossoma

macropomum peaked at dawn (4-6 AM) in starved animais. Maximum activity of

maltase peaked prior to ali other analyzed enzymes (2:00 AM). These data suggest

that the animais prepared themselves to be fed early in the morning. Together with

the data collected from the other experimental groups of animais we concluded that

amylase exhibits a circadian rhythm while ali other enzymes exhibit another type of

rhythm.
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Variação circadiana da atividade das enzimas digestivas amilase, maltase,

protease e lipase em juvenis de tambaqui, Colossoma macropomum CUVIER,

1818 (Characiformes, Serrasaimidae)

RESUMO

Com a finalidade de produzir informação que possa ser usada com

segurança em protocolos de freqüência e horários de alimentação de peixes em

cativeiro, os quais resultem em maior ganho de peso e conversão alimentar,

determinamos as variações circadianas das enzimas digestivas amilase, maltase,

lipase e proteases gerais em juvenis de tambaqui, Colossoma macropomum,

submetidos a jejum e alimentados em três horários 7:00 horas, 17:00 horas e

horários aleatórios. Os resultados mostram que a atividade das enzimas digestivas

de C. macropomum submetidos a jejum alcança picos máximos ao amanhecer

(4:00-6:00 horas) para a amilase, lipase e protease e durante a madrugada (2:00

horas) para a maltase, sugerindo que nestes horários o organismo esta mais apto a

assimilar o alimento. Os dados encontrados sugerem a existência de um ritmo

circadiano na atividade da amilase e, provavelmente, ritmos com outras freqüências

para as outras enzimas analisadas.
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1. INTRODUÇÃO

Na região amazônica é encontrada a mais rica ictiofauna de água doce do

mundo, com 1.800 espécies descritas até a década passada. No entanto, as

estimativas de alguns autores apontam algo em torno de 2.500 a 4.000 espécies de

peixes (Vai & Honczaryk, 1995).

A pesca é, de longe, a mais importante fonte de proteína animal na bacia

amazônica e também o principal meio gerador de renda para os caboclos ao longo

dos rios (Araújo-Lima & Goulding, 1997). O aumento explosivo da população de

Manaus e de outras cidades amazônicas nas duas últimas décadas e o

conseqüente aumento da demanda por proteínas resultaram numa pressão maior

sobre os estoques naturais de recursos aquáticos, reduzindo as capturas das

espécies de peixes de maior importância comercial (Falabella, 1994; Vai &

Honczaryk, 1995). O aumento da demanda associado a um inconstante

abastecimento deste alimento, devido às fortes oscilações no nível da água nos rios

da Amazônia (Honda et a/., 1975; Petrere, 1985), determinaram uma grande

preocupação com a sistematização da produção de peixes.

O tambaqui {Colossoma macropomum) está entre as espécies mais

importantes, de alto valor comercial, desembarcadas no mercado de Manaus

(Bayley & Petrere, 1989). Em meados dos anos 70 o tambaqui era responsável por

mais de 44% de todo o pescado consumido em Manaus (Goulding & Carvalho,

1982; Araújo-Lima & Goulding, 1997). Estes valores, porém, diminuíram para cerca

da metade nos últimos anos (Goulding & Carvalho, 1982; Petrere, 1983). Na última

década a sobre-exploração desta espécie levou o IBAMA (Instituto Brasileiro do



Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) a decretar sua proteção

(Bayley & Petrere, 1989; Falabella, 1994).

Diante destes fatos, o desenvolvimento da piscicultura na Amazônia com

espécies nativas tem sido uma preocupação dos países amazônicos. As pespuisas

vinculadas a este setor tem se ocupado em identificar apuelas especies pue

disponham de condições pue lhes permitam ser exploradas em cultivo (Hernández

etal., 1993).

1.1. A espécie Colossoma macropomum

O tambapui é um peixe de piracema nativo das bacias do Solimões,

Amazonas e Orinoco. Em ambiente natural pode atingir cerca de 1 metro de

comprimento e 30 Kg de peso (Goulding & Carvalho, 1982; Saint-Paul, 1984;

Falabella, 1994; Vinatea, 1995; Araújo-Lima & Goulding, 1997), resiste a

temperaturas entre 27 e 35°C (Saint-Paul, 1986) e suporta níveis baixos de oxigênio

(Saint-Paul, 1984; Vai, 1993; Almeida-Val etal., 1993; Almeida-Val & Vai, 1995). Na

natureza pode alcançar a maturação gonadal aos 55 cm de comprimento com 4 ou 5

anos de idade (Bayley & Petrere, 1989). Entretanto, já foram relatados casos de

maturidade sexual em cativeiro, entre 2 e 4 anos para os machos e 3 e 4 anos para

as fêmeas, onde sua reprodução pode ser induzida facilmente (Chabalin, 1993;

Honczaryk, 1995). O tambapui suporta altas densidades de estocagem. È omnívoro

com tendência a herbívoro, filtrador e frugívoro. Adicionalmente, tem uma grande

capacidade de adaptação ao alimento disponível/fornecido, sendo capaz de digerir

proteína de origem animal e vegetal (Nufiez & Salaya, 1984). Pelas características



que apresenta e por ser um peixe rústico, tem sido considerado de grande potencial

para piscicultura.

No inicio da década de 1980, o tambaqui já estava sendo criado em cativeiro

no sudeste do Brasil, na Colômbia, na Venezuela e no Perú, onde a espécie ocorre

naturalmente. Outros países como os Estados Unidos, a Tailândia, e o Panamá

importaram o tambaqui para realizar experiências em tanques e viveiros (Araújo-

Lima & Goulding, 1997).

1.2. Cronobiologia

Até há pouco tempo a biologia buscava modelos e explicações a fenômenos

biológicos através da descrição espacial de estruturas em todos os níveis da

organização da matéria; isto é, organismos, sistemas, tecidos, células e até

moléculas. Qualquer tipo de afirmação da existência de ritmos esbarrava, então, na

concepção tradicional de homeostasia, como princípio organizador dos seres vivos

e que se sustenta na idéia de que as variáveis fisiológicas são rigidamente

reguladas, e as variações do meio externo que as influenciam entendidas como

perturbações a serem corrigidas pelo sistema (Voog, 1992). Assim as variações dos

fenômenos biológicos eram tidas como erros ou valores absurdos que deviam ser

desprezados.

A cronobiologia pretende entender o tempo não mais como cenário, onde

mudanças acontecem, mas como personagem. A cronobiologia pode ser entendida,

sob está ótica, como o estudo sistemático da organização temporal da matéria viva

(Menna-Barreto & Fortunato, 1988).



Os ritmos biológicos caracterizam-se pela recorrência, a intervalos regulares

de eventos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais, variando extensamente de

freqüência, segundo a qual eles podem ser classificados em circadianos (24±4

horas), circamaré, circalunar. circanual e outros. Alguns trabalhos tem demonstrado

que os ritmos biológicos não são apenas uma expressão dos eventos temporais do

exterior, mas possuem um caracter endógeno que poderia estar sincronizado aos

ciclos ambientais (Dumortier, 1994; Sehgal et ai 1996). Nos últimos anos a

freqüência que tem recebido maior atenção pela comunidade científica tem sido a

circadiana (Scheving et aí. 1993).

1.3. Ritmos circadianos em peixes

Nos peixes, uma ampla variedade de ritmos diários, em níveis

comportamentais e fisiológicos, tem sido documentados (Boujard & Letherland,

1992; Spieler, 1992). Os padrões circadianos de alimentação são geralmente

categorizados como diurnos, noturnos, crepusculares ou a mistura deles. Embora

existam controvérsias em relação à natureza endógena desses ritmos, flexibilidade

parece ser característica de algumas espécies como Rhombosolea tapirina (Chen,

1999) e Carassius auratus (Ligo & Tabata, 1996). Esta flexibilidade é atribuída à

existência de um sistema circadiano multi-oscilatório que permitiria ao peixe cobrir

suas necessidades de uma maneira semi-oportunística (Chen, 1999). Assim, a

alimentação em diferentes horários do dia poderia ser o resultado de diferenças no

alinhamento de ritmos endócrinos, devido à possível existência de interações

sinérgicas entre eles (Meier, 1984).



Parte do raciocínio de se estudar o comportamento alimentar em peixes

cultivados é a premissa de que horários de preferência alimentar poderiam também

ser horários do dia nos quais o organismo está preparado para assimilar

eficientemente o alimento (Heilman et al. 1999; Boiliet et ai 2000). Alguns estudos

tem relatado os efeitos de freqüências e horários de alimentação sobre taxas de

crescimento, conversão alimentar, composição corporal e sobrevivência,

demonstrando que alimentações múltiplas resultam num aproveitamento mais

eficiente do alimento em relação a uma única alimentação (Hepher, 1993). Jarboe &

Grant (1997), ao trabalhar com bagre de canal, Ictalurus punctatus, observaram

maior ganho de peso nos animais que eram alimentados duas vezes por dia, do que

nos animais que eram alimentados somente uma vez. Nakagawa et al. (1999)

encontraram que alimentações freqüentes além de reduzir acumulação de lipídeos e

melhorar a qualidade da carcaça, resultavam numa melhor conversão alimentar em

Ayu, Plecoglossus altivelis. Já em C. macropomum alta freqüência de alimentação

resulta numa alta taxa de crescimento e baixa eficiência na utilização do alimento

(Van der Mer et al. 1997).

Em goldfish, C. auratus (L) (Noeske et al. 1981; Noeske & Spieler, 1984);

bagre africano. Olarias lazera (C.& V.) (Hogendoorn, 1981); bagre de canal, /.

punctatus (Jarboe & Grant, 1997) e truta arco íris, Oncorhynchus mykiss (Boiliet et

al. 2000), o horário de alimentação afeta o consumo alimentar e o crescimento. Van

der Mer et al. (1997), ao trabalhar com 0. macropomum, encontraram menores

taxas de consumo alimentar as 7:00 do que as 19:00 horas. Já em pirapitinga,

Piaractus brachypomus, (Baras et al, 1996); Dicentrarchus labrax L. (Azzaydi et al.



2000) e truta arco íris, Oncorhynchus mykiss (Bolliet et ai. 2000), alimentações

noturnas produzem melhor "performance" de crescimento e eficiência alimentar.

1.4. Cronobíologia e Aqüícultura

O manejo alimentar é um importante fator em aqüicultura. Alimento não

digerido gera diversos problemas, principalmente em sistemas de cultivo intensivo,

pois altas concentrações de nutrientes dissolvidos induzem eutrofização,

crescimento de organismos patogênicos, redução de produtividade e conseqüentes

perdas econômicas. De acordo com Sedgwick (1979), para se ter um eficiente

regime alimentar em aqüicultura, ajustes contínuos no que se refere à ração,

horários e freqüência da alimentação são necessários para compensar a mudança

de requerimentos, principalmente na fase de alevinos.

O estudo da cronologia alimentar procura identificar seqüências rítmicas

previsíveis para as fases de ingestão, digestão e descanso, nos diversos ciclos

geofísicos como; diário, lunar, sazonal, etc. Na piscicultura, a cronologia alimentar é

útil para orientar os horários das refeições reduzindo as perdas por alimento não

consumido e baixando os custos de alimentação (Parker, 1984; Noeske, 1964;

Boujard, 1990; 1992).

Estudos para encontrar as bases fisiológicas da relação entre horários e

freqüência de alimentação e utilização efetiva do alimento poderiam ajudar a

estabelecer sistemas de alimentação mais econômicos em aqüicultura (Uys et aL,

1987). Um meio de estudar esta relação é determinar a ritmicidade da digestão e

outros processos metabolicos relacionados. Entre estes a determinação da

atividade das enzimas digestivas é de grande valia, já que uma das formas de se



avaliar a capacidade de um organismo utilizar eficientemente um alimento é,

precisamente, medir a atividade das suas enzimas digestivas. Uys et ai ("1987), ao

trabalhar com darias gariepinus, encontraram que mudanças na atividade das

enzimas digestivas pareciam ser induzidas pela ingestão de alimento. Os autores

concluíram que esta espécie de peixe está equipada para utilizar eficazmente

alimentos proporcionados irregularmente, podendo ser estabelecidas quantidades e

freqüências ótimas de alimentação baseados, simplesmente, em estudos de máximo

crescimento e melhor taxa de conversão.

1.5. Enzimas Digestivas

Devido à importância que as enzimas digestivas possuem na utilização de

nutrientes energéticos (carboidratos e lipídios) e estruturais (proteínas), o estudo

das suas atividades, para uma melhor compreensão da nutrição e crescimento de

muitas espécies de peixes, vem sendo realizado (Kuz'mina, 1981; Hofer, 1982;

Kirilenko & Chigrinzkaya, 1984; Uys & Hecht, 1987; Segner et a/., 1989; Das &

Tripathi, 1991; Dabrowski et al., 1992; Dimes ef a/.,1994; Kuz'mina, 1996; Escaffre

et ai, 1997).

A digestão dos carboidratos é afetada e estimulada pelo suco estomacal

ácido (Hepher, 1993). No entanto, o fator mais importante na hidrólise dos

carboidratos são as carboidrases. Estas enzimas apresentam especial interesse no

caso dos peixes, pois nem todas as espécies digerem os carboidratos com a mesma

eficiência (Hepher, 1993). As amilases representam o estágio inicial da digestão

bioquímica de carboidratos, como o amido e o glicogênio, formando no trato

digestivo dos peixes produtos como dextrinas e maltose. A a-amilase atua
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aleatoreamente sobre a ligação a-1,4 glicosídica, convertendo o amido em uma

mistura de glicose e maltose, enquanto que a p-amilase atua sobre a parte não

hidrolizada da molécula de amido, amilopectina, ligação a-1,6 glicosídica, e forma

glicose e maltose. Tem-se encontrado amilase na maioria de peixes onívoros, como

a tilápia e alguns ciprinídeos herbívoros (Moriarty, 1973). A atividade da maltase

completa a digestão produzindo monossacarídeos para serem absorvidos pelo

organismo. Segner et al. (1989), ao trabalhar com larvas de Coregonus lavaretus L.,

encontraram pequenas atividades de maltase na borda ciliada dos enterócitos.

A pepsina é a principal enzima proteolítica do estômago dos peixes. Nos

peixes com ou sem estômago, no intestino é secretada uma mistura de enzimas

proteolíticas que na maioria dos casos não têm sido isoladas. Denomina-se,

freqüentemente, "atividade de tripsina" a atividade proteolítica combinada no

intestino (Hepher, 1993). A literatura traz que a atividade das enzimas proteolíticas

no trato digestivo dos peixes é proporcional á quantidade de proteína contida na

dieta (Fish, 1960; Kawai & Ikeda, 1972; Mukhopadhyay, 1977), embora este fato se

encontre em discussão (Hofer & Schiemer, 1981). Já, Nagase (1964) relata essa

mesma proporção entre a amilase e o conteúdo de carboidratos na dieta, em

Sarotherodon mossambicus. Nos peixes vorazes e predadores, a atividade das

enzimas proteolíticas é maior do que em peixes fitófagos (Ray, 1988). Além disso, a

atividade da amilase decresce e a atividade proteolítica aumenta em estádios

iniciais de alguns peixes teleósteos (Kuz'mina, 1996).

Dentre a ampla gama de enzimas que catalisam a hidrólise de diversos

ésteres, se encontram as lipases e as esterases. As lipases catalisam a hidrólise de

trigiicerídeos de ácidos graxos de cadeia longa, enquanto que as esterases atuam

8



sobre ésleres simples de ácidos de baixo peso molecular. Em estudos com extratos

de órgãos digestivos de muitos peixes, tem-se encontrado na maioria deles esterase

e lipase em todo o tubo digestivo, incluindo estômago, cecos pilóricos e intestino

(Sastry, 1974; Goel, 1975; Ray, 1988; Gjellesvik et aL, 1989; Borlongan, 1990;

Oozeki & Bailey, 1995).

Poucos estudos têm sido realizados sobre enzimas digestivas com espécies

de peixes amazônicos e nada referente às variações circadianas destas enzimas.

Reimer (1982) ao trabalhar com matrinchã, Brycon cf. melanopterus, sugeriu que

juvenis podem adaptar a secreção das enzimas digestivas intestinais ao conteúdo

de carboidratos, lipídeos e proteínas presentes na dieta. Khola et al. (1992)

testaram dietas com diferentes fontes e níveis de proteína em juvenis de tambaqui,

C. macropomum, concluindo que as enzimas deste peixe tem a capacidade de se

adaptar ao tipo de alimento. Contudo,é necessário ampliar o conhecimento relativo

a este aspecto para que se possa subsidiar de forma mais efetiva a criação de

peixes tropicais.

1.6. Objetivo

Determinar as variações das atividades específicas das carboidrases:

amilase e maltase; proteases gerais e lipase durante um ciclo de 24 horas em

juvenis de C. macropomum, alimentados com ração comercial.



2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Animais experimentais

Exemplares juvenis de tambaqui {Colossoma macropomum) foram adquiridos

nas estações de piscicultura de "Balbina" (Presidente Figueiredo) e "Amazon fish"

(Itacoatiara). Foram transportados ao Laboratório de Ecofisiologia e Evolução

Molecular da Coordenação Geral de Pesquisas do INPA, onde receberam

tratamento profilático. Foram mantidos durante 10 dias sob observação em tanques

com areação e renovação contínua de água e alimentados uma vez por dia com

ração comercial até o início do período experimental.

2.2. Desenho experimental

O delineamento experimental foi casualizado, composto de três tratamentos e

um controle com duas repetições. Cada um dos quais foi executado separadamente,

entre março e setembro de 2000, sob condições de fotoperíodo natural. Foram

utilizadas como unidades experimentais, 2 tanques de fibra de vidro, com

capacidade de 3000 litros. Durante o período experimental os tanques receberam

aeração contínua. Cada unidade experimental recebeu 80 juvenis de tambaqui com

comprimento e peso médio de 9,8 ± 3,2cm e 35,49 ± 16,68g. Após a distribuição dos

peixes nas unidades experimentais, foi necessário um período de 10 dias de

adaptação ao sistema de manejo alimentar que foi utilizado durante o período

experimental. Diariamente efetuou-se uma renovação rápida de água equivalente a

10% em cada unidade experimental, assim como o monitoramento dos parâmetros

de qualidade de água: oxigênio dissolvido, temperatura, e pH. Os peixes foram

alimentados até a saciedade com ração comercial apenas nos horários indicados
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durante 10 dias. Para o tratamento com alimentação aleatória, foram sorteados

diferentes tempos nos quais os animais receberam alimentação durante os 10 dias,

isto é, os animais receberam alimentação em diferentes horários (uma vez por dia).

Os tratamentos estiveram relacionados com o horário de alimentação e foram

distribuídos em:

Tratamento 1: alimentação às 7 horas

Tratamento 2: alimentação às 17 horas

Tratamento 3: alimentação aleatória

Controle: completo jejum

Decorridos os 10 dias de alimentação dos peixes, o início da coleta foi

denominado de tempo "O", e ocorreu sempre uma hora após a última alimentação.

No caso do controle, foi escolhido aleatoriamente o inicio das coletas as 10:00

horas. Cada coleta teve uma duração de 24 horas, onde foram coletados 6

indivíduos, por unidade experimental, a cada duas horas. Após serem sacrificados

por choque térmico o trato digestivo de cada juvenil (intestino e cecos pilóricos) foi

retirado, lavado com água destilada, pesado e congelado para posterior

processamento.

2.3. Preparo dos extratos enzímátícos

Os tratos digestivos congelados dos peixes foram picados manualmente de

forma individual, com ajuda de uma pinça, em tampão fosfato 0,02 M pH 7,0,

homogeneizados com vibrações ultra-sònicas contínuas de três minutos com

intensidade de 6 watts num sonicador Branson 450 (VWR Scientific Company) e

centrifugados a 20 800 x g durante 15 minutos numa centrífuga Sorvall RCGB. O

sobrenadante obtido foi usado nas determinações enzimáticas das carboidrases,
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lipase e proteases gerais. Todos os procedimentos acima mencionados foram

realizados mantendo-se a temperatura da amostra em 4°C.

2.4. Determinação da proteína solúvel

A quantidade de proteína solúvel no extrato enzimático foi determinada com o

Kit da marca Doles para dosagem de proteínas totais, que utiliza o método

modificado do biureto, e está baseado na comparação da quantidade de cor obtida

a partir da reação de uma solução de sulfato de cobre 0,052M, citrato trissódico

0,57M, carbonato de sódio 1,05M e hidróxido de sódio 6M e dos valores de cor

derivados da curva padrão de uma proteína conhecida. A leitura das absorbâncias

foi feita a 550nm. Foi utilizado albumina de soro bovino (BSÁ) como proteína

padrão.

2.5. Determinação da atividade enzimática

2.5.1 Amilase

A atividade da amilase foi determinada com o Kit da marca Doles para

dosagem de amilase, que utiliza uma modificação do método de Caraway (1959), e

está baseado na reação do amido com o iodo que formam um complexo de cor azul.

À medida que a molécula de amilose é hidrolisada pela amilase o tom azulado

esmaece. A alteração produzida na cor pelo amido degradado é proporcional à

concentração de amilase. O sistema de incubação da enzima continha; tampão

fosfato 0,19M pH 7,0; cloreto de sódio 0,03M, ácido benzóico 0,07M e 400 mg de

amido solúvel/L. A reação foi iniciada com a adição de uma alíquota do extrato

enzimático e posterior incubação a 37X por 8 minutos sendo, logo após adicionada
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urna solução de iodeto de potássio 0,45M e iodo 0,25l\/l. A leitura das absorbâncias

foi feita a 660 nm.

2.5.2 Maltase

A atividade da maltase foi determinada pela hidrólise do substrato maltose. A

incubaçâo e desproteinizaçâo foi realizada de acordo com Sugai, J.K. (comunicação

pessoal). O sistema de incubaçâo continha: tampão citrato/fosfato 0,1M pH 6,0 e

uma alíquota do extrato enzimático. A reação foi iniciada com a adição de maltose

1% e posterior incubaçâo a 37®C durante 30 minutos, sendo interrompida pela

adição de água destilada gelada e imediatamente desproteinizada com Ba(0H)2 0,3

N e ZnS04 5%, e finalmente foi filtrada com papel filtro Whatman n.° 1. O produto da

reação (glicose) foi determinado pelo método da glicose-oxidase (Dahiquist, 1961)

com o Kit da marca Doles para dosagem de glicose. A leitura das absorbâncias foi

feita a 510 nm. Foi realizado um sistema controle semelhante ao sistema de

incubaçâo da reação, excetuando-se a adição do substrato.

2.5.3 Lipase

A atividade da lipase foi estimada com Kit da marca "In Vitro" para dosagem

de lipase, baseado na reação de hidrólise de um tioéster que libera o tioálcool

correspondente e ácido butirico. O tioálcool reage com o ácido 5,5-ditio-bis-2-

nitrobenzoico em melo tamponado, formando um anion de coloração amarela, cuja

intensidade de cor é proporcional á concentração da enzima. O sistema de

incubaçâo continha: tampão Tris 0,01 M pH 8,55; inibidor PMSF 0,003M; reagente

de cor acetato de sódio 0,002M; DTNB 0,0012M; azida sódica 0,0005M e uma
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alíquota do extrato enzimático. A reação foi iniciada com a adição do substrato Baibi

6,7g/L e posterior incubação a 37°C por 30 minutos, sendo interrompida pela adição

do inativador lauril sulfato de sódio 8,0g/L. A leitura das absorbâncias foi feita a

412nm. O sistema controle foi semelhante ao sistema de incubação da reação,

excetuando-se a adição do substrato.

2.5.4 Protease

A atividade da protease geral foi determinada pela hidrólise do substrato

azocaseína segundo o método de García-Carreho (1992). O sistema de incubação

continha: tampão Tris/HCI 50mM pH 7,5 e uma alíquota do extrato enzimático. A

reação foi iniciada com a adição de azocaseína 1% e posterior incubação a 25°C

durante 30 minutos, sendo interrompida pela adição de ácido tricloroacético 20%,

sendo a solução centrifugada a 13,000 rpm durante 10 minutos. O sobrenadante foi

utilizado para a leitura das absorbâncias a 366 nm. Foi realizado um sistema

controle semelhante ao sistema de incubação da reação, excetuando-se a adição

do substrato.

Uma unidade da enzima amilase foi definida como a quantidade de enzima

que hidrolisou 0,3mg de amido em um minuto a 37°C. Uma unidade das enzimas

maltase e lipase foi definida como a quantidade de enzima que catalisou a formação

de Ipmol de produto em um minuto a 37°C. Uma unidade da enzima proteolítica foi

definida como a quantidade de enzima que catalisou a formação de Ipmol de

produto em um minuto a 25°C. As atividades enzimáticas específicas foram

expressas em unidades de enzima/g de proteína.
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2.6. Tratamento estatístico

Os resultados obtidos estão apresentados como média ± erro padrão da

média. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA p<0,05) e

posterior teste de comparação de médias Tuckey (p<0,05) através do programa

estatístico SYSTAT v. 8.0 com propósito de avaliar diferenças nas atividades das

enzimas digestivas com o horário do dia.

A possível presença de um ritmo circadiano nos animais em jejum foi testado

pelo método Cosinor (Nelson et al., 1979), que está baseado no ajuste da curva

pela função coseno em uma freqüência específica (1/24h), para dados seqüenciais,

pelo método estatístico dos mínimos quadrados. Por este método três parâmetros

de ritmo foram estimados: O mesor, a acrofase e a amplitude. O mesor é

equivalente a média de todos os valores medidos na escala de 24 horas,

considerando que os dados são eqüidistantes no tempo. A acrofase representa a

cresta da curva ajustada de cosenos em relação a um ponto de referencia arbitraria

ao longo da escala. A amplitude representa a distância entre o mesor e a acrofase e

que não é necessariamente equivalente ao pico dos dados plotados. A significância

estatística da amplitude foi estimada pelo teste da hipótese nula, onde sendo a

amplitude igual a zero, não existe ritmo. Este método consiste em verificar se a

curva ajustada com período de 24 horas é uma boa aproximação para os dados com

um nível de significância de 5%.
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3. RESULTADOS

3.1. Parâmetros físíco-químicos da água

Durante os 10 dias de experimentação os parâmetros físico químicos da água

permaneceram sem alteração significativa entre as unidades experimentais e entre

os diferentes grupos experimentais (ANOVA p<0,05) (Tabela 1).

3.2. Variação círcadiana da atividade das enzimas

As atividades específicas das enzimas digestivas amilase, maltase, lipase e

protease geral, em juvenis de C. macropomum exibiram variações estatisticamente

significativas com o horário do dia (ANOVA p<0,G5).

A primeira elevação na atividade específica da amilase ocorreu ao anoitecer,

entre as 18:00 e 20:00 horas, apresentando incrementos sucessivos até alcançar o

pico máximo de atividade, ao amanhecer, entre 4:00 e 6:00 horas com atividades

específicas médias de 351,98±37,64 e 402,51±34,98 UE/g de proteína,

respectivamente (Figura IA). Posteriormente, estas caíram abruptamente, antes de

apresentar um novo incremento, embora, não significativo, entre as 12:00 e 14:00

horas, com atividades específicas médias de 144,34±20,59 e 135,9±10,62 UE/g de

proteína, respectivamente. Durante o período do dia compreendido entre as 8:00 e

18:00 horas foram observadas as menores atividades enzimáticas, sendo que a

mínima ocorreu às 10:00 horas (80,14±4,25 UE/g de proteína). A atividade

específica da maltase apresentou constantes variações durante todo o período

(Figura 1B). O primeiro incremento aconteceu ao anoitecer às 18:00 horas,

alcançando o maior pico de atividade às 22:00 horas (12,87±1.19 UE/g de proteína)
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água medidos diariamente durante o

período experimental com juvenis de C. macropomum. Os valores estão

apresentados como média ± SEM. Não há diferença significativa entre os valores

(ANOVA p<0,05).

T ratamentos pH Oxigênio (mg/L) Temperatura (°C)

Jejum 4.92±0,08 5,94+0,09 25,37±0.14

Alimentação 7:00h 4.43±0,05 5,64±0,11 24,42±0,05

Alimentação 17:00h 5.60±0,03 5,88±0,09 25,06±0,08

Alimentação aleatória 5.49±0,17 6,12±0,18 26,69±0,13
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e um segundo pico, um pouco menor, às 2:00 horas (11,94±0,75 UE/g de proteína).

Após uma queda abrupta, ao amanhecer, a atividade da maltase mostrou-se

crescente até alcançar um pico de atividade às 10:00 horas (10,92±1,17 UE/g de

proteína). Em seguida, depois de uma segunda queda, os valores da atividade

específica mantiveram-se mais ou menos constantes durante o resto do período.

As atividades específicas da lipase e protease geral parecem repetir o mesmo

padrão de variação entre eles, embora com algumas diferenças (Figuras 2A e 2B).

O primeiro incremento de atividade específica, para ambas as enzimas, aconteceu

no final da tarde, a partir das 16:00 horas para a lipase e às 18:00 horas para a

protease geral. Posteriormente o incremento nestas atividades foi gradativo até às

22:00 horas, e logo ocorreu uma queda, após a qual incrementaram-se até alcançar

o pico de máxima atividade ao amanhecer, entre 4:00 e 6:00 horas para lipase

(30,78±5,21 e 31,97±2,96 UE/g de proteína) e às 6:00 horas para a protease geral

(308,55±36,89 UE/g de proteína). Em seguida, aconteceu uma segunda queda

sucessiva até as 10:00 horas, a partir da qual as atividades específicas elevaram-se

até um segundo pico, menor que o primeiro, entre as 12:00 e 14:00 horas para

ambas as enzimas. (25,91±3,75 e 24,47±2,11; 221,81±23,65 e 197,58±22,20 UE/g

de proteína, respectivamente). As atividades enzimáticas mínimas foram

observadas às 0:00 e 4:00 horas para a maltase (4,72±0,59 e 5,57±0,66 UE/g de

proteína). A lipase apresentou atividades enzimáticas mínimas às 0:00; 10:00 e

16:00 horas (14,31±1,47; 15,06±0,98 e 16,09±1,45 UE/g de proteína,

respectivamente) e a protease geral às 0:00 horas (78,80±9,69 UE/g de proteína).
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o sumário dos dados da análise cosinor estão apresentados na Tabela 2. Das

quatro enzimas, somente a amilase apresentou amplitude estatisticamente

significativa (p<0,05)

3.3. Efeito do horário de alimentação na atividade enzimática

O horário de alimentação influencia os padrões de atividade das enzimas

digestivas. As variações na atividade específica das enzimas digestivas amilase,

maltase, lipase e protease geral em juvenis de C. macropomum alimentados ás 7:00

horas, apresentaram, com exceção da amilase diferenças significativas com o

horário do dia (ANOVA, p<0,05)( Figura 3A).

A atividade específica da maltase apresentou o pico de máxima atividade às

14:00 horas (46,71 ±2,96 UE/g de proteína), mantendo-se em níveis mas ou menos

constantes até 22:00 horas. A partir de meia noite, após queda brusca, os níveis de

atividade mostram-se crescentes, com uma queda não significativa entre as 6:00 e

8:00 horas (Figura 3B).

A atividade específica da lipase mostrou-se mais ou menos constante entre

24:00 e 14:00 horas, decrescendo significativamente entre as 14:00 e 16:00 horas

(Figura 4A).

A protease apresentou o pico de atividade às 4:00 horas (293,22±16,13 UE/g

de proteína), seguida de uma queda brusca até às 16:00 horas, quando as

etividades começam a se incrementar gradativamente até as 22 horas (Figura 4B).

As variações na atividade específica das enzimas digestivas: amilase,

maltase, lipase e protease geral em juvenis de C. macropomum alimentados as
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Tabela 2. Sumário de dados da análise cosinor nas variações da atividade das enzimas digestivas amilase; maltase; lipase e

proteases gerais em juvenis de C. macropomum em jejum.

Enzimas

Mesor^

UE/g de proteína

Amplitude^

UE/g de proteína

Acrophase^

Horas (relativo ao
tempo 0)

Teste de

Amplitude^

Amilase 190,55 110,13 4:00 0,75 0,02*

Maltase 8,37 0,74 22:00 0,21 0,80 NS

Lipase 22,24 2,83 6:00 0,36 0,52 NS

Proteases 160,99 44,27 10:00 0,52 0,24 NS

1  r • rMesor: Valor médio do período de 24 horas da curva ajustada a função co-seno.
^Amplitude: Distância entre a acrofase e o Mesor
^Acrofase; Valor máximo da função coseno expresso em horas, usando meia noite como referência.
"^Teste de amplitude, usado para testar se existe ritmo de 24 horas (* p<0,05; NS não significativo).
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17:00 horas, apresentaram, com exceção da lipase, diferenças significativas com o

horário do dia (ANOVA p<0,05).

Houve diferença estatística significativa (p<0,05) entre as unidades

experimentais para as enzimas digestivas amilase e lipase. Unicamente uma das

unidades experimentais apresentou diferenças na atividade da amilase com o

horário do dia, a qual apresentou máxima atividade ao meio dia (152,25±13,54 UE/g

de proteína)(Figuras 5A e 6A).

A atividade específica da maltase mostrou duas fases crescentes de

atividade, uma entre meia noite e o amanhecer (6:00horas), alcançando sua

atividade máxima às 10:00 horas (39,50±2,88 UE/g de proteína) e a segunda entre

meio dia e às 22:00 horas (Figura 5B).

Os padrões de variação da atividade proteolítica apresentaram valores mais

ou menos constantes entre 18:00 e 22:00 horas e entre 0:00 e 14:00 horas, quando

ocorre um pico de atividade às 16:00 horas (228,10±15,56 UE/g de proteína) (Figura

6B).

As variações na atividade específica das enzimas digestivas: amilase,

maltase, lipase e protease geral em juvenis de C. macropomum alimentados

aleatoriamente mostraram diferenças significativas com o horário do dia (ANOVA,

p<0,05).

A variação da amilase caracterizou-se por um constante decréscimo após o

valor máximo de atividade à meia noite (118,15±4,49 UE/g de proteína) e

alcançando valores mínimos entre 6:00 e 14:00 horas, onde começa novamente a

ascensão até ás 22:00 horas (Figura 7A).
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A atividade específica da maltase mostrou-se crescente desde 4:00 horas até

alcançar a atividade máxima as 18:00 horas (23.82±1,12 UE/g de proteína),

mantendo-se mas ou menos constante até às 22:00 horas (Figura 7B).

O padrão de variação das enzimas digestivas lipase e protease são similares,

caracterizando-se por um pico de atividade as 4:00 horas (14,28±0,65;

283,90±14,33 UE/g de proteína), seguida de um decréscimo significativo ás 10:00

horas horas (7,68±0,57; 142,27±7,76 UE/g de proteína), e incrementando-se

posteriormente até as 16:00 horas e mantendo-se mas ou menos constante até as

22:00 horas (Figuras 8A e 8B).

O horário em que apareceram os picos de atividade máxima das enzimas

digestivas amilase, maltase, lipase e protease após a ingestão do alimento, nos

diferentes horários de alimentação, estão representadas na Tabela 3.

A máxima atividade da maltase ocorreu em média 10 horas antes do que a

máxima atividade das outras enzimas, as quais ocorreram quase simultaneamente.

Adicionalmente foi observado, embora, de forma subjetiva o tempo de esvaziamento

do estômago que aconteceu mais ou menos 20 horas após a ingestão do alimento.
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Tabela 3. Instante de máxima atividade enzimática em juvenis de C. macropomum

alimentados em diferentes horários de alimentação. Os valores estão apresentados

em horas após alimentação.

Tratamentos

Ãmilase

Alimentação
7:00h

17

Alimentação
17:00h

19

Alimentação
aleatória

21

Maltase

Lipase

Protease

7

17

21

17

19

23

11

21

21
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4. DISCUSSÃO

Na região Amazônica a variação dos níveis das águas constitui-se no mais

importante parâmetro ambiental que afeta a interação dos indivíduos com o

ambiente (Goulding & Carvalho, 1982). Co/ossoma macropomum é adaptado ao

complexo ciclo de condições ambientais, que ocorre na bacia Amazônica, sendo

capaz de responder fisiológica e morfologicamente a estas condições (Vai, 1993).

Os principais itens alimentares disponíveis na natureza e que fazem parte da

dieta do tambaqui são frutas, sementes e outros como zooplancton, insetos e

algas. A disponibilidade desses itens varia de acordo com as flutuações no nível da

água. Devido ao seu hábito onívoro, o tambaqui tem seu metabolismo ajustado,

para digerir alimentos tanto de origem animal como de vegetal (Nunez & Salaya,

1984). Contudo, a maquinaria enzimática envolvida com a digestão de tão variada

dieta tem sido muito pouco estudada até o presente momento.

Mesmo não dispondo desse tipo de informação, o desenvolvimento de

técnicas de reprodução e cultivo desta espécie tem sido amplamente buscado e

requer informações complementares que possam auxiliar no aumento do

rendimento quando de sua criação. Em ambientes de cultivo, a vasta oferta de

diferentes tipos de nutrientes encontrados pelo tambaqui na natureza não se

repete. No entanto, o balanço energético disponível em condições naturais deveria

ser copiado ao máximo durante a preparação das rações. Desta maneira poder-se-

ia sanar as carências nutricionais do peixe (Castagnolli, 1992) e minimizar o efeito

das enzimas produzidas em vão, que atuariam sobre outros substratos, que

poderiam se disponibilizar no animal ou mesmo sobre partes estruturais do próprio

tecido do animal. Ressalte-se que, da mesma forma que na maioria dos outros
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vertebrados, a habilidade do peixe em utilizar os nutrientes ingeridos depende da

presença de enzimas apropriadas que sejam produzidas em localização própria da

parede intestinal (Kuz'mina, 1981).

Ainda, para que se obtenha uma máxima "performance" em cativeiro, o

comportamento alimentar que o animal exibe em seu ambiente natural, deve ser

imitado nos mecanismos digestivos e no regime alimentar de peixes mantidos sob

cultivo (Nakaga\A/a et ai, 1999). Devido a este fato, o estudo da atividade das

enzimas digestivas relacionadas aos diversos ciclos que interferem no processo de

crescimento dos peixes é importante para uma melhor compreensão da nutrição e

crescimento destas espécies na natureza e podem subsidiar decisões no

desenvolvimento de sistemas de cultivo mais eficientes.

Os padrões enzimáticos dependem do hábito alimentar do animal; se

predador ou herbívoro, o animal apresentará diferenças na qualidade e quantidade

das enzimas digestivas (Ray, 1988; Chakrabarti & Sharma, 1997; Kumar &

Chakrabarti, 1998). Também, a composição bioquímica do alimento pode

influenciar este padrão (Reimer, 1982; Hofer & Sturmbauer, 1985; Plantikow &

Plantikow, 1985; Holm & Torrissen, 1987; Dabros\A/kÍ et al. 1989; Das & Tripathi,

1991). Ainda, durante o ciclo de vida do peixe, podem ocorrer ajustes em suas

enzimas digestivas, refletindo variações na preferência alimentar que muda ao

longo de sua existência (Kuz'm!na, 1981; Clark et ai., 1986; Caruso, 1996).

Devido à variedade de técnicas utilizadas para análise das enzimas,

comparações acuradas da atividade das enzimas digestivas de C. macropomum

com outras espécies tornam-se difíceis. No presente trabalho, a presença

simultânea de todas essas enzimas digestivas (amitase, maltase, lipase e protease)

33

BlBLlOííCAjaj^



no intestino de C. macropomum pode estar relacionada ao seu hábito onívoro.

Portanto, sugerimos que a habilidade desta espécie para utilizar, de forma

eficiente, toda uma ampla variedade de nutrientes disponíveis na sua dieta no

ambiente natural (Moreira-Silva et al., 1999), é devida à presença destas enzimas.

Portanto, tal variedade de nutrientes deveria ser oferecida na dieta de animais

mantidos em sistemas de cultivo.

A digestão e a absorção do alimento ocorrem, geralmente, ao longo da borda

em escova das células epiteliais da parede intestinal, onde numerosas enzimas

digestivas estão localizadas (Tengjaroenkul et al., 2000). A distribuição variada das

enzimas digestivas ao longo do intestino tem sido descrita em várias espécies de

peixes. Por exemplo, Oreochromis niloticus L. (Tengjaroenkul et ai., 2000) e Esox

lucius (Kuz'mina, 1985) apresentam a região média do intestino como a região mais

ativa na produção de glicose, devido à intensa atividade da enzima maltase. Já,

Abramis brama (Kuz'mina, 1981) mostra uma distribuição uniforme desta enzima ao

longo do tubo intestinal, o que é um indicativo de que a produção de glicose ocorre

80 longo de todo o trato intestinal. Moriarty (1973) não encontrou atividade lipídica

no intestino de O. niloticus L, enquanto Tengjaroenkul et al. (2000) encontraram as

maiores atividades de lipase na região anterior do intestino desta mesma espécie.

Já, em Chanos chanos a lipase é amplamente distribuída no trato digestivo,

apresentando maior atividade na porção final do mesmo (Borlongan, 1990). A

hidrólise de polipeptídeos em O. niloticus ocorre, principalmente, nas primeiras três

porções do intestino (Tengjaroenkul et al., 2000). Fish (1960), por outro lado,

reportou maior atividade proteolítica na porção inicial do intestino de Sarotherodon

mossambicus.
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Neste trabalho a atividade das enzimas digestivas de C. macropomum ocorre

de forma cíclica e ordenada, com picos de atividade máxima seguidos por

depressões com atividade mínima. Em média, após 11 horas da ingestão do

alimento, ocorre o pico máximo de atividade da maltase, aparentemente a primeira

enzima a agir dentre as enzimas analisadas no presente trabalho. A seguir,

ocorrem picos máximos de atividade da amilase, da lipase e da protease, quase

que simultaneamente, mais ou menos 10 horas após o aparecimento do pico

máximo de atividade da maltase. Este fato pode estar relacionado à necessidade

de produção daquela enzima para a metabolização inicial dos produtos formados

pela ação de outras enzimas na porção inicial do trato digestivo, bem como

decorrentes da digestão ácida que ocorre no estômago, previamente à passagem

do bolo alimentar para o intestino. Ainda, é possível que ocorra uma distribuição

diferenciada das enzimas digestivas ao longo do trato digestivo de tambaqui, como

mencionado anteriormente para outras espécies. Este é um aspecto que requer

melhor investigação em Colossoma macropomum.

Tengjaroenkul et ai. (2000), ao compararem a distribuição da amilase em S.

mossambicus (Nagase, 1964) e da maltase em O. niloticus na parede intestinal,

encontraram padrões similares de distribuição, sugerindo uma significância

fisiológica para este fato: a amilase poderia produzir o sustrato para a maltase.

Este trabalho demonstra que C. macropomum apresenta uma resposta

secretora lenta das enzimas digestivas comparado às outras espécies. Takki et al.

(1985) observaram mudanças na atividade das enzimas digestivas depois da

ingestão do alimento em Anguilia anguilia e descreveram um aumento máximo da

atividade da amilase cerca de 12 horas após a ingestão do alimento, diferente do
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observado para a protease, que aumentou sua atividade após 5 horas, darias

gariepinus, alimentado duas vezes por dia, apresenta os picos máximos de

atividade da amilase e da protease geral, 4 horas após a ingestão do alimento

(Uys, et ai., 1987). Para Cyprinus carpio, uma diferença de 5 horas entre a ingestão

do alimento e o pico máximo de atividade da amilase e da protease foi registrada

por Onishi (1973). A resposta lenta encontrada para o tambaqui no presente

trabalho pode estar relacionada a fatores fisiológicos diversos como o efeito da

baixa disponibilidade de oxigênio, da temperatura, entre outros. Segundo Almeida-

Val et al. (1999), existe uma tendência à diminuição dos níveis da maioria das

enzimas do metabolismo glicolítico em peixes da Amazônia, fato que os autores

remeteram à menor taxa metabólica; também já descrita para a maioria dos peixes

da Amazônia, incluindo o tambaqui (Vai & Almeida-Val, 1995). De acordo com

esses autores, tal característica pode ser resultado de um longo e repetitivo

processo de pulsação dos fatores ambientais, que acompanham o ritmo das águas,

que pode ter representado uma pressão ambiental repetitiva durante o processo

evolutivo (V.M.F, Almeida-Val, comunicação pessoal).

Os peixes, como outros animais, apresentam diversos ritmos circadianos intra

e inter específicos, que ocorrem em todos os níveis da organização biológica:

desde o nível molecular até o nível comportamental. Por isso, é esperado que a

maquinaria metabólica que integra todos estes ritmos seja, em si, uma maquinaria

rítmica (Spieler, 1998). Um dos ritmos biológicos que tem recebido maior atenção

em aqüicultura, já como uma ferramenta para tentar simular melhores condições de

cultivo, é o ritmo de alimentação. Diferenças no crescimento de peixes em

condições de cultivo podem ser devidas às interações com as diferentes fases
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circadianas do "milieu" interno que não funciona como um simples padrão

bioquímico ou ritmo fixo (Spieler, 1998).

Diversos modelos matemáticos têm sido propostos para explicar a ritmicidade

de processos fisiológicos em um número igual de animais sob diferentes condições

ambientais, sendo o Cosinor a metodologia mais empregada (Benedito-Silva,

1988). Neste trabalho, ao empregar a metodologia Cosinor, observamos a

existência de um possível ritmo circadiano na atividade da amilase, sendo que para

as outras enzimas o teste de amplitude não indicou diferenças significativas.

Entretanto, para confirmar a existência de um ritmo verdadeiro, outros estudos com

períodos de amostragem maiores e condições ambientais constantes, em particular

o fotoperiodo, se fazem necessários. Muitas funções fisiológicas são controladas

por estímulos hormonais e, por sua vez, dependem da interação do organismo com

seu ambiente. No caso do tambaqui, sabemos que vários processos fisiológicos,

em particular processos respiratórios, são controlados por quimioreceptores

(Sundin etal., 2000).

O fato da amplitude testada não ser significativa para a seqüência circadiana

das enzimas digestivas maltase, lipase e proteases gerais em Colossoma

macropomum, não implica que estas não apresentem ritmicidade; elas podem, sim,

apresentar freqüências diferentes, tais como ultradiana ou infradiana. Por outro

lado, temos também a possibilidade de que o modelo Cosinor não seja o modelo

adequado para os dados de atividade destas enzimas. Para dirimir tais dúvidas,

serão necessárias avaliações de longo prazo (dias e mesmo semanas) para a

espécie aqui estudada.
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Estudos em diversos peixes, incluindo ciprinídeos, siiuriformes, salmonídeos e

ciclídeos, têm demonstrado que as taxas de crescimento e de conversão alimentar

podem diferir dependendo do horário em que os animais são alimentados (Boujard

& Leatherland, 1992; Baras et a/., 1996; Boujard & Luquet, 1996; Azzaydi, et ai,

2000). Alguns trabalhos têm salientado a importância de se compreender as bases

fisiológicas da relação entre o horário e a freqüência da alimentação e a utilização

efetiva do alimento, o que pode ser feito através do conhecimento das atividades

das enzimas digestivas (Uys et ai. 1987). Atualmente, o horário de alimentação é

reconhecido como o maior sincronizador de mudanças fisiológicas nos peixes

(Figueroa et al. 2000). Entre essas mudanças fisiológicas está, evidentemente, a

síntese de proteínas no músculo, responsável, em última instância, pelo

crescimento do animal.

Neste trabalho, as atividades das enzimas digestivas amilase, maltase, lipase

e protease em juvenis de C. macropomum em jejum, apresentaram variações ao

longo do dia. Para todas as enzimas analisadas ocorreu uma tendência para maior

atividade durante a noite com picos de atividade alta ao amanhecer. Não se tem

notícias de estudos anteriores sobre a ritmicidade circadiana das enzimas

digestivas em peixes da Amazônia. Entretanto, alguns trabalhos relacionados ao

efeito do horário de alimentação sobre o crescimento de espécies neotropicais

mostraram padrões que poderiam ser explicados com base nas maiores atividades

enzimáticas nesses horários do dia, como as registradas no presente trabalho. Em

pirapitinga, Piaractus brachypomus, alimentações noturnas, por exemplo, resultaram

em altas taxas de crescimento e melhor conversão alimentar do que alimentações

diurnas (Baras et al., 1996). Heilman (1999) mostrou que a espécie Trachinotus
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carolinus, pâmpano da Flórida, quando alimentada à noite, entre 18:00-20:00 horas,

canaliza mais o alimento ingerido para o crescimento, do que quando alimentada

pela manhã. Segundo Chen et al. (1999), Rhombosolea tapirina "prefere" se

alimentar durante a noite do que durante o dia, o que sugere que o principal sentido

envolvido na alimentação não é o visual. Estudos realizados por Van der Meer

(1997) com tambaqui, C. macropomum, revelaram que o apetite desta espécie

aumenta ao anoitecer, resultando em maior consumo alimentar e maior taxa de

crescimento, quando comparado com alimentação restrita ao período de luz. O

padrão de atividade enzimático para C. macropomum, determinado no presente

trabalho, explicaria tal observação. Somado a este fato, possíveis variações nos

níveis de assimilação de energia ou um decréscimo de gasto energético durante o

período de luz, juntamente com os baixos níveis de atividade locomotora durante a

noite, fariam com que o alimento fosse melhor aproveitado para o crescimento

somático. Resta, entretanto, no ambiente natural, a exposição do animal

rotineiramente a uma menor disposição de oxigênio, o que poderia inviabilizar os

processos oxidativos para o aproveitamento do alimento.

Contrariamente, Madrid et al. (1997) encontraram em Dicentrarchus labrax L.

preferências de alimentação durante o período de luz. Segundo Spieler & Noeske

(1984) a diferença destas preferências por horários de alimentação deve-se à

diferentes alinhamentos, ou re-alinhamentos, de ritmos endógenos desconhecidos.

Boiliet et ai. (2000), estudando Oncorhynchus mykiss, encontraram maiores

coeficientes de digestibilidade aparente de proteínas, carboidratos e lipídios ás 9:00

horas Neste horário, também encontraram uma maior taxa de síntese protéica no

músculo.
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A relação entre os melhores horários de alimentação, em termos de melhor

taxa de crescimento e conversão alimentar, e o padrão de variação das enzimas

digestivas durante o dia é ainda desconhecida para a grande maioria de peixes

teleósteos. Assim, estudos que correlacionem a ritmicidade das enzimas digestivas

às preferências com o horário de alimentação, apetite, taxa de crescimento,

conversão alimentar e outros parâmetros nutricionais são necessários para que se

aperfeiçoem as técnicas de cultivo de peixes de uma maneira geral.

Por fim. é necessário ressaltar que a variação sazonal do fotoperíodo na

Amazônia é pequena em relação à variação que ocorre em regiões temperadas e

subtropicais. Por outro lado, outros tipos de variações rítmicas podem ocorrer com

os peixes tropicais; como por exemplo variações na disponibilidade de alimento, na

presença de competição, etc.. Em espécies como Colossoma macropomum, que é

considerada onívora, a ritmicidade na disponibilidade de frutos com diferentes

composições centesimais, a migração entre diferentes sistemas hídricos, com

diferentes composições químicas e o ciclo diurno de disponibilidade de oxigênio que

ocorre na várzea, seu principal habitat, podem influenciar, de maneira significativa,

seus ritmos biológicos. Assim, os dados aqui apresentados nos dão uma indicação

inicial da complexidade que estes processos podem assumir e que, portanto, devem

ser considerados quando do estabelecimento de qualquer espécie de peixes e, em

particular, da espécie estudada, C. macropomum.
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5. CONCLUSÕES

1 O intestino de juvenis de C mecf^pomum possui as principais &n^itnas

digestivas amilase, maltase, lipase e protease.

2 Os juvenis de C. macropomum estão fisiologicamente bem equipados para

utilizar eficientemente uma ampla gama de nutrientes.

3 Há evidência da existência de um ritmo circadiano na atividade da amilase e

provavelmente ritmos de outras freqüências (ultradianas ou infradianas) nas

atividades da maltase, lipase e protease em indivíduos submetidos ao jejum.

4 O padrão de atividade das enzimas digestivas amilase, maltase, lipase e

protease em juvenis de C. macropomum submetidos a jejum mostram picos de

atividade máxima ao amanhecer (4:00-6:00 horas) para a amilase, lipase e

protease e durante a madrugada (2:00 horas) para a maltase, sugerindo que

nestes horários o organismo esta mais capacitado para assimilar o alimento.

5 O alimento e o horário de alimentação influenciam os padrões de atividade das

enzimas digestivas amilase, maltase, lipase, protease em juvenis de C.

macropoinum.

6 A enzima digestiva maltase apresenta uma resposta de atividade mais rápida em

relação á amilase, lipase e protease em juvenis de C. macropomum.
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7. Há evidencia da existência de uma distribuição diferenciada dos sítios de

produção das enzimas digestivas amilase, maltase, lipase e protease em juvenis

de C. macropomum ao longo da parede intestinal.
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS

1. Testar se o fornecimento de alimento nos horários de máxima atividade

enzimática, encontrados neste trabalho para C. macropomum, resultaria em

melhor ganho de peso e conversão alimentar.

2. Verificar a presença de um ritmo circadiano na atividade da amilase

incrementando o n amostrai (dias) assim como ritmos com outras freqüências

(ultradianos ou infradianos) na atividade da maltase, lipase e protease geral.

3. Testar a natureza endógena dos possíveis ritmos circadianos, das enzimas

digestivas de C. macropomum mantendo condições invariáveis de fotoperíodo.

4. Pesquisar a influência de mais de uma alimentação por dia em diferentes

horários sobre a atividade das enzimas digestivas de juvenis de C. macropomum

e relacioná-las com tempo de evacuação gástrica, ganho de peso, conversão

alimentar e outros parâmetros nutricionais.

5. Pesquisar se existe uma distribuição diferenciada dos sítios de secreção

enzimática na parede intestinal de C. macropomum.

6. Verificar a existência de variações sazonais na atividade das enzimas digestivas

de C. macropomum e outras espécies de peixes amazônicos, na natureza.
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relacionando-as com a disponibilidade do alimento durante os períodos de seca

e cheia.

7. Estudar os padrões de atividade enzimática em outras espécies de peixes

tropicais, relacionando-as com seus hábitos alimentares, com o intuito de

estabelecer diferenças entre atividades das enzimas digestivas baseadas nas

suas relações tróficas.

8. Estudar as variações da atividade das enzimas digestivas durante o ciclo de

vida, relacionando-as com suas preferencias alimentares em cada estágio de

vida.

9. Pesquisar o efeito de diferentes níveis de nutrientes na ração sobre a atividade

das enzimas digestivas de C. macropomum.

10. Estudar a relação entre os níveis de atividade das enzimas digestivas de C.

macropomum e a composição proximal do alimento ingerido no ambiente

natural.
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