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THE EFFECT OF pH, CALCIUM, AND OXYGEN ON lON REGULATION (Na\
AND Ca 1 IN THE EARLY STAGE OF EMBRIONIC DEVELOPMENT OF

TAMBAQUI Colossoma macropomiim (CUVIER, 1818) (OSTEICHTHYES,
CHARACIFORMES)

ABSTRACT

The aim of this study was Io assess the effect of low oxygen concentration. and pH

variation of water on the ionic regulation of Na". K" and Ca", during early embr\'onic

development of Colossoma macropomum. as well as. the survival of embryos exposed to

different experimental conditions. Treatments were: pH 4.0. pH 4.0 + 300 pmol Ca"/L.

hypoxia (2.0 mg O2/L). pH 9.0 and normoxia (pH=6.0 and 62=6.0 mg/L as control).

repetitions were for a n=9. Samples were remo\ ed within -15. 0. 15. 30 and 60 minutes

after exposure to the experimental treatment and 90 minutes after recovery. Results

indicate that exposure both to acid and alkaline pH resulted in embryos sur\'ival

percentages between 10% and 15% at 15 minutes exposure which reached 0% after 30

minutes of esposure with egg membrane rupture in acid pH. Survival percentages in acid

pH plus Ca were higher troughout ali the exposure time. but there also vvas total mortalii\

by the end of the exposure time. In hypoxia. sur\ ival got lower according to embryos

exposure time: 80% at 15 minutes. 50% at 30 minutes, an 20% at 60 minutes, with a paitial

recovery of embryos when exposed back to normoxia. In ionic leveis of Na , K. and Ca .

it was determined that in pH 4.0 and 9.0 there were significant losses in relation to contol

(P<0.05) during ali the exposure. However. in pH 4.0 -r 300 pmol Ca* it was observed that

calcium caused a decrease on the effect of acid pH 011 ion losses. In hypoxia. significam

differences were also observed in relation to control (P<0.05). Data imply that changes in

the environmental conditions result in high embryo mortality due to significam ion

unbalance. amonu other faciors.

VII



Efeito do pH, do cálcio e do oxigênio sobre a regulação iônica (Na', e Ca^) na fase

inicial do desenvolvimento embrionário de tambaqui Colossoma macropomiim

(Cuvier, 1818) (Osteichthyes, Characiformes).

RESUMO

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o efeito da baixa concentração de oxigênio e

variações de pH da água sobre a regulação iônica de Na\ K* e Ca" na fase inicial do

desenvolvimento embrionário de Colossoma macropomiim. bem como na sobrevivência

dos embriões em diferentes condições experimentais. Os tratamentos foram; pH 4.0. pH

4.0 +300 pmol Ca"/L. hipóxia (2.0 mg O./L). pH (9.0) e normóxia (pH=6.0 e 0.= 6.0

mg/L) como controle: com n=9. As amostras foram retiradas nos tempos -15. 0. 15. 30 e 60

minutos após a exposição ao tratamento experimental e aos 90 minutos após a recuperação.

Os resultados indicam que a exposição tanto a pH ácido quanto a pH alcalino resultou em

porcentagens de sobrevivência dos embriões entre 10% e 15% aos 15 minutos de exposição

e atingiu 0% após 30 minutos de exposição, com ruptura das membranas dos o\'os. As

porcentagens de sobrevivência em pH ácido mais Ca foram maiores em todo o tempo de

exposição mas também ao final houve mortalidade total. Em hipóxia a sobrevivência foi

diminuindo de acordo com o tempo de exposição dos embriões: 80% aos 15 minutos. 50/o

aos 30 minutos e 20% aos 60 minutos existindo a recuperação parcial dos embriões quando

foram colocados novamente em normóxia. Em relação aos níveis iónicos de Na . K e Ca .

determinou-se que em pH 4.0 e pH 9.0 existiu perdas significativas em relação ao controle

(P<0.05) por todo o tempo de exposição. Porém, em pH 4.0 + 300 pmol Ca observou-se

que o Ca provocou uma diminuição do efeito do pH ácido diminuindo as perdas dos íons.

Em hipóxia notou-se também diferenças significativas em relação ao controle íP< 0.0o)
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com aumentos consideráveis nos tempos 30 e 60 minutos de exposição. Os dados sugerem

que mudanças das condições ambientais, tanto no ambiente natural como no artificial,

resultam em alta mortalidade dos embriões devido, entre outros prováveis fatores, a um

significativo desequilíbrio iônico.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos gerais sobre regulação tônica e desenvolvimento embrionário de peixes

de água doce

Os peixes, assim como os demais organismos vivos, devem se adaptar ao ambiente

que pretendem sobre\'iver e prosperar. O mais vital nesse esforço é sua capacidade de

reprodução de maneira repetida e com êxito durante sua vida. A sobrevivência de um

número suficiente de indivíduos constitui a chave do sucesso de uma espécie (Goulding.

1979; Woyanarovich & Horvath. 1983: Contreras & Contreras. 1993).

A sobrevivência de peixes, principalmente nas primeiras fases de vida. é cada vez

menor, chegando-se a considerar que somente 1 % chega até a fase adulta. As causas desse

baixo percentual são as alterações dos ecossistemas (Contreras & Contreras, 1993). Para

aumentar a sobrevivência de embriões e larvas, se tem atualmente, técnicas de reprodução

artificial em ambientes controlados mediante indutores hormonais para muitas espécies de

peixes. Porém, em muitas estações de piscicultura, registram-se mortalidades acima de

90%. Isso se deve ao desconhecimento dos níveis de tolerância na fase embrionária a

vários fatores, principalmente, baixas concentrações de oxigênio e variações de pH da água

(Woynarovich & Horvath, 1983; Alcântara & Guerra, 1990: Ascón, 1992).

As bruscas flutuações sazonais, características do ciclo hidrológico da região

amazônica, influenciam nos diversos parâmetros físico-químicos da água. resultando em

ambientes hipóxicos e águas ácidas, os quais têm implicações profundas na dinâmica da

biota aquática (Juiik ei ai., 1989: Vai. 1995. Vai & Almeida-Val. 1995). Apesar das várias

formas de estresse, os peixes da Amazônia são capazes de responder adaptativamente a

elas. exibindo desde a)ustes componameniais até ajustes íisiológico-bioquímicos (Braum



& Junk. 1982: Saint-PauL 1984: Vai. 1995: Vai eí ai. 1998: Muusze et ai, 1998). Estes

ajustes são feitos através de superfícies permeáveis que se encontram em contato íntimo

com a água. como as mucosas oral e nasal e principalmente o epitélio branquial. que é a

primeira superfície receptora para todas as mudanças no meio externo, favorecendo o

equilíbrio ácido-base dos fluidos corporais intra e extracelulares. troca de gases, excreção

de produtos nitrogenados. assim como ajustando os mecanismos de troca iônica (Wood &

Soivio. 1991: Wood et al. 1994: Heisler. 1993).

Sobre as reações das brânquias às águas ácidas. McDonald et al. (1991) identificam

a célula clorídrica como um indicador direto da permeabilidade iônica intrínseca das

brânquias em diferentes espécies de peixes. De acordo com Wendelaar Bonga & Lock

(1992) a reprodução e o crescimento reduzido de muitos peixes ocorre porque são

extremamente sensíveis a muitos produtos tóxicos presentes na água. cujos efeitos são

comparáveis com aqueles causados pela acidez. que afeta as brânquias aumentando a

permeabilidade da água e dos íons pelo epitélio branquial e inibindo a atividade de troca de

íons pelas células clorídricas.

Os efeitos do pH ácido e do pH alcalino sobre os desequilíbrios iônicos. que podem

ser responsáveis pela morte de peixes, foram demostrados por McDonald (1983). que

reportou que a morte de peixes em baixo pH é causada pelos distúrbios tanto do transporte

ativo quanto pelas perdas por difusão dos íons Na' e Cl".

Gonzalez & Dunson (1987) observaram que no corpo de Enneacanthus obesas

exposto por 5 semanas a pH 3.5. as concentrações de Na diminuíram em 30% durante as 2

primeiras semanas. Gonzalez et al. (1998) também relatam que a espécie Colossoma

macvopomam. obtida da aquicultura e mantida nas mesmas condições que outras 4 espécies

(Seirasalmas rhomheas. Serrasahmis cf holancíi. Leporinus fasciatas. e Myleas sp.)



capturadas no rio Negro (afluente do rio Amazonas), teve perdas de Na' e Cl* sete vezes

maiores do que as outras 4 espécies. Entretanto. Wilson ei al. (1999) observaram que C.

macropomwn. quando comparado com Brycon eiytropteriim e Hoplosterum littorale.

sofreu os menores distúrbios íon regulatórios a pH 3.5 por 24 h e foi a única espécie capaz

de conseguir uma recuperação total no retorno para pH 6.0. Costa (1995) também ressaltou

que C. macropomum é capaz de restringir as perdas de Na' plasmático quando o ambiente

está acidificado. Perdas bastante significativas de Na' e Cl' foram observadas em alevinos

desta mesma espécie durante 6 h de exposição a pH 3.2 (Portela, 1998). O efeito do pH

ácido (3.5) resulta também em grandes perdas de Na' em duas espécies de Corydoras: C.

adolfoi e C. chwartzi que apresentam um aumento no efluxo de Na' de 450% e 220%

respectivamente, decorridas 6 h de tratamento em relação a seu controle (Matsuo. 1998).

De acordo com Yesaki & Iwama (1992) e Wilkie & Wood (1994). a exposição de

truta arco iris {Oncorhynchus mykiss) a pHs acima de 9.5 resulta em declínio do efluxo de

cr e Na . alcalose. distúrbios hemaiológicos. estresse e em alguns casos morte.

Com relação ao Ca' . autores como McDonald (1983). Booth et al. (1988). Wood ei

al. (1990a). Korsgaard (1994) e Gonzalez & Preest (1999) concordam que este elemento

presente na água é fundamental para os peixes. Eles reportam que águas com baixos

conteúdos de Ca e outros minerais dissolvidos são geralmente baixas em produtividade,

em virtude de sua baixa capacidade tampão e são susceptíveis a acidificação. O Ca " é

também de importância fisiológica, tendo efeitos na estabilidade de membranas biológicas,

limitando o fluxo líquido de H através das bránquias e. quando adicionado a água

acidificada. melhora a sobrevnéncia de peixes de agua doce.

Concentrações baixas de (!_. presentes na agua fazem com que peixes, como a truta

arco iris (Oncorlrtnchus mykissA promova um rápido aumento no volume das células



vermelhas do sangue e que este inchamento é coincidente com uma grande absorção

líquida de Na' e Cl" (Fievet et ciL. 1987). Nesta mesma espécie, Teiens & Christensen

(1987) observaram que. as concentrações de Na" plasmático e de K" de células vermelhas

não foram alteradas. Outras respostas de alguns peixes em ambientes hipóxicos, se refletem

em manifestações comportamentais tais como: migrações laterais, acionamento da

respiração na superfície aquática, desencadeamento de ajustes, principalmente fisiológicos,

bioquímicos e genéticos (Saint-Paul. 1984: Vai. 1995: Vai ei ai, 1998). O tambaqui (C.

macropomum) por não apresentar uma ativação do metabolismo anaeróbico. se comporta

como um animal preferencialmente oxidativo. susceptí\el aos efeitos da variação na

disponibilidade do oxigênio ambiental (Marcon. 1997).

A regulação iônica e osmótica de ovos e larvas de peixes é muito importante.

Porém, até momento têm sido poucos os estudos nesta área. os quais são realizados

principalmente em salmonídeos e linguados (Edd> . 1982). Em um estudo realizado em

salmão do Atlântico {Salmo solar) obser\'ou-se que os processos de desenvolvimento e

eclosão de embriões não foram afetados quando submetidos a pH 9 e pH 9.5. comparados

com o controle à pH 6.8 e 6.7T (Daye & Garside. 1980). Em alevinos desta mesma

espécie. McWilliams (1993) observou que não houve mudanças significativas no para

Na", quando os alevinos foram submetidos a choques ácidos por 1. 3. 7 ou 14 dias de

duração. Com relação ao Ca" nas funções ovarianas e desenvolvimento embrionário,

observou-se que o conteúdo de Ca dos embriões aumenta durante seu desenvolvimento

na cavidade ovárica.



para uma reprodução bem sucedida em ambientes controlados (Woynarovich. 1986. 1988:

Wendelaar Bonga. 1997).

1.2.2. Estrutura e desenvolvimento embrionário

Segundo Eddy (1982). a estrutura dos ovos de teleósteos apresenta uma membrana

externa dura. chamada córion ou zona radiada, que envolve o fluido perivitelínico

banhando a delicada membrana vitelínica. que por sua ̂ 'ez envolve o vitelo ou embrião.

Woynarovich & Horvath (1983) reportam que o desenvolvimento embrionário em

peixes se inicia após a fertilização e o intumescimento do ovo. sendo que depois de um

curto período a segmentação do pólo animal tem início, e à partir da fase unicelular

torna-se em 2. 4. 8. 16 e 32 células, sucessivamente, estágio conhecido como mórula. A

subdivisão sucessiva dessas células produz um blastodermo multicelular que

gradualmente adquire várias camadas de células: cada uma dessas células é chamado de

blastômero e. a medida em que o número de blastômeros aumenta, seu tamanho toma-se

menor. No estágio de mórula o embrião em desen\ol\'imento é muito sensível a

agitação, e as células podem desprender-se com facilidade, resultando na morte do

embrião. Aparece logo um espaço entre o vitelo e a massa celular denominado cavidade

de segmentação. Neste estágio, o embrião é chamado de blástula. A medida que a

divisão celular progride as células começam a cobrir o \ itelo. resultando, finalmente, no

envoh imento completo da massa do vitelo, deixando apenas uma pequena abertura, o

blastóporo. Este estágio é chamado de gástrula. fase em que os embriões são muito mais

resistentes que nos estágios de mórula e de blástula.



1.3. Objetivo

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o efeito da baixa concentração de

oxigênio, variações de pH e concentrações de cálcio da água. sobre a regulação iônica (Na".

K' e Ca") durante o desenvolvimento embrionário inicial de Colossoma macropomiim.

bem como a sobrevivência e/ou mortalidade dos embriões em diferentes condições

experimentais.



2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Material biológico

Os trabalhos de campo e laboratório foram realizados no período de novembro de

1998 a março 1999 na Estação de Piscicultura de Balbina localizada a 180 Km da cidade

de Manaus. Utilizou-se ovos de tambaqui. Colossoma macropomum. obtidos mediante a

reprodução artificial induzida com reprodutores preparados em cativeiro. O processo de

reprodução artificial induzida foi uma etapa prévia à execução do experimento que

consistiu no seguinte:

. Seleção de reprodutores (fêmeas e machos)

. Tratamento hormonal

. Desova

. Fecundação

. Incubação (até a fase de gástrula).

Os ovos fecundados foram distribuídos em garrafas de material plástico com

capacidade para um litro de água em uma quantidade de Ig de ovos/garrafa.

2.2. Protocolo Experimental

Antes do início do experimento, foram preparados 5 tanques de isopor com 50 litros

de água e com as seguintes soluções: um tanque com água (controle) de pH 6.0 e oxigênio

6.0 mg L semelhantes ao meio natural de tambaqui. uma solução ácida (pH 4.0) obtida

mediante a adição de HCl IN. uma solução ácida (pH 4.0) mais Ca \ obtida adicionando

300 pmol de CaCO.. uma com baixa concentração de oxigênio ([O.] 2.0 mg L). diminuída

através do borbulhamento de nitrogênio na água. e uma solução alcalina (pH 9.0) obtida

mediante a adição de NaOH IN ao tratamento controle.



Recipientes de material plástico atóxico (garrafas tipo incubadora), translúcidos,

com capacidade de 1 litro, foram adaptadas para colocação das amostras biológicas (ovos

fecundados). Os recipientes apresentavam 4 orifícios: um na parte inferior, para a entrada

da água. um na parte superior, para retirar as amostras e 2 laterais para controlar o nível de

água (figura 1). Para retirar as amostras foram utilizados frascos plásticos de 20 ml.

Os tratamentos foram os seguintes:

Normóxia (controle) = pH 6.0 e O2 = 6.0 mg/L

pH ácido = 4.0

pH ácido + Ca" = 4.0 - 300 pmol/L

Hipóxia = 2.0 mg/L

pH alcalino = 9.0

2.2.1. Normoxia

Foi preparado um sistema de abastecimento de água por gravidade para cada uma

das garrafas com pH e oxigênio semelhantes ao meio natural (pH=6.0 e [O; ]=6.0 mg/L).

Estas garrafas tiveram um fluxo de água constante de 500 ml/min e as amostras foram

retiradas nos tempos -15. 0. 15. 30 e 60 minutos. Os parâmetros monitorados foram o

oxigênio através do método de Winkler e o pH através de um pH-metro Micronal B375.
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2.2.2. Desenvolvimento embrionário até a fase de gástrula

Durante a execução experimental do presente trabalho e para evitar os problemas

que poderiam ocorrer nos estágios de mórula e blástula fez-se o acompanhamento do

desenvolvimento embrionário até o início do estágio de gástrula momento em que os

embriões foram submetidos aos diferentes tratamentos experimentais.

2.2.3. Exposição ácida (pH 4,0)

Foram utilizadas 9 garrafas com 1 litro de capacidade em cada uma. onde colocou-

se 1 g de o\ os/garrafa. Estas garrafas estavam ligadas a 2 tanques de 50 L. sendo um com

água em normóxia (controle) e o outro com pH ácido (pH 4.0). que foi obtido atra\és da

adição de HCl IN. O início do tratamento ocorreu com água em normóxia até que os ovos

alcançassem a fase de gástrula. Em seguida a entrada desta água nas garrafas foi

interrompida para imediatamente serem abastecidas com a solução ácida (pH 4,0). Assim

que a solução foi substituída, o fluxo também foi interrompido e amostras de 15 ml de água

foram retiradas nos tempos -15. 0. 15. 30. e 60 minutos. Para manter o oxigênio em 6.0

mg/L aplicou-se uma aeração constante, tanto no tanque da normóxia como no tanque da

solução ácida, sendo que na mangueira de entrada da água nas garrafas utilizou-se uma

aeração mínima, somente para manter os ovos em movimento. Após a exposição ao

tratamento experimental os embriões foram colocados em recuperação, abastecendo-se as

aarrafas no\ amente com água em normóxia (pH=6.0 e [02]= ó.O mg/L ) e retirando-se uma

amostra de cada garrafa após uma hora.



2.2.4. Exposição ácida e alta concentração de Cálcio (Ca^)

Neste experimento repetiu-se o mesmo procedimento descrito para pH ácido (pH

4.0), sendo que neste caso foi adicionada na solução ácida. 300 pmoles de CaCO, para

aumentar a dureza da água.

2.2.5. Exposição alcalina (pH 9,0)

Para atingir pH 9.0 da água foi adicionado NaOH IN ao tratamento controle. Os

tanques, a quantidade de ovos/garrafa, os tempos, o tamanlio. a maneira de retirar as

amostras e colocar os embriões em recuperação foram similares aos procedimentos

utilizados na exposição ácida.

2.2.6. Exposição à hipóxia ([O, ] 2,0 mg/L)

Neste experimento também foram instaladas 9 gaiTafas com um litro de capacidade

cada, as quais estiveram ligadas a 2 tanques de 50 L. sendo um com água em normóxia

(controle) e o outro um com água em hipóxia ([O. ] 2.0mg/L). A concentração de oxigênio

de 2 mg/L foi obtida borbulhando-se nitrogênio na água (controle). A quantidade de

ovos/garrafa, os tempos, o tamanho e a maneira de retirar as amostras também foram

similares à exposição ácida. Para recuperação dos embriões foi necessário renovar a água

hipóxica das garrafas por água normòxica. com [O2] 6.0mg/L e pH 6.0 por um tempo de

uma hora. momento em que retirou-se uma amostra de 15 ml de água de cada uma das

garrafas.



2.3 Análises das amostras

2.3.1. Determinação da mortalidade dos embriões

Para determinar a mortalidade dos embriões, foram retirados 100 ovos ao longo do

tempo de exposição em cada tratamento. Este processo foi repetido 3 vezes e feito uma

média para cada tempo por tratamento. As amostras foram observadas em estereoscópio

(20X) e determinado as porcentagens de mortalidade.

2.3.2. Determinação dos níveis de Na^, K^, e Ca^^

Foi utilizado um fotômetro de chama CELM PC 180 e um diluidor automático

CELM DA 200 da Micronal. O fotômetro foi calibrado com os padrões de Na", K". que

foram diluídos 200 vezes com água deionizada. Para determinação do cálcio o padrão foi

diluído 50 vezes. As amostras de água das garrafas (unidades experimentais) foram

analisadas sem diluição utilizando-se copos plásticos de 50 ml., os resultados que foram

expressos em mEq/L foram divididos por 200 para sódio e potássio e os valores de Ca"

divididos por 50. uma \'ez que o padrão fora diluído 50 \ ezes. Finalmente os dados foram

convertidos para pmol/g.

2.4. Análises estatísticas

Os resultados obtidos estão apresentados como media ± erro padrão da média

(SEM). A significáncia das diferenças entre as médias obtidas para os diferentes

tratamentos foi determinada mediante análise de variância (ANOVA). e para estabelecer as

diferenças dos tratamentos em relação ao controle aplicou-se o método de Dunnett. com

um nível de probabilidade de 5% (^P<0.05).



3. RESULTADOS

3.1. Desenvolvimento embrionário de Colossoma macropomiim

Antes de submeter os embriões aos diferentes tratamentos experimentais, se fez o

acompanhamento do desenvoh'imento embrionário determinando-se as fases até o inicio da

gástrula (fi2ura 2). percentagens de fecundação, variação da temperatura, horas grau

(tempo de desenvolvimento em relação à temperatura) e o tempo para cada uma das fases

(tabela 1).

Tabela 1. Fases de desenvolvimento embrionário em relação a tempo de incubação para
Colossoma macropomwn

Fases de

desenvolvimento.

Fecundação

(%)

Temperatura

rc)

Floras grau Tempo de

desenvolvimento (h)

Desova — 27.8 27.8 0.0

Fertilização 100 27.8 55.6 0.08

2 células - 27.8 83.4 0.3

4 células - 27.8 111.2 0.4

Mórula 98 27.8 139.0 1.4

Blástula 95 27.9 166.9 2.15

Início gástrula 90 28.0 199.9 3.0

14



ovo fertilizado ovo com 2 células

ovo com 4 células mórula

blástula gástrula

Figura 2. Fases de desenvolvimento embrionário de C olossomci mcicvopominn até o
estágio de gástrula.



3.2. Sobrevivência de embriões de Colossoma macropomum

Nos embriões submetidos a diferentes tratamentos experimentais (tabela 2).

observou-se percentagens de sobrevivência similares tanto em pH ácido como em pH

alcalino. com ruptura da membrana do córion em pH ácido. Em pH ácido + cálcio a

sobrevivência foi relativamente maior que nas condições anteriores mas. também, ao final,

houve uma mortalidade total. A sobrevivência em baixa concentração de oxigênio

(hipóxia) foi decrescente de acordo com o maior tempo de exposição dos embriões,

existindo uma recuperação parcial destes quando foram colocados novamente em

normóxia.

Tabela 2. Porcentagens* (%) de sobrevivência dos embriões de Colossoma macropomum

em diferentes condições experimentais.

Tratamentos -15 0

Tempo (minutos)
15 30 60 90

(Recuperação)

Normóxia 95 95 95 95 92 90

pH ácido 95 40 10 00 00 ~

pH ácido + Ca " 95 40 30 15 00 —

Hipóxia 95 85 80 50 20 15

pH alcalino 95 30 15 00 00 ~

* As porcentagens foram deduzidas de 90 % da fecundação dos ovos.



3.3. Efeito do pH ácido e pH ácido mais cálcio nos níveis de Na% e Ca durante o

desenvolvimento embrionário de Coiossoma macropomum»

A sobrevivência dos embriões foi sempre menor em pH ácido, com ruptura da

membrana do córion. mas tanto em pH ácido como em pH ácido mais cálcio houve uma

mortalidade total aos 30 e 60 minutos respectivamente, após exposição aos tratamentos

experimentais.

Em relação às concentrações iônicas de Na*. K* e Ca" observou-se que em pH 4.0

existiu uma perda significativa em relação ao controle (P<0.05) por todo tempo de

exposição dos embriões. Porém, em pH 4.0 + 300 pmol Ca" notou-se que o Ca" provocou

uma diminuição do efeito do pH ácido diminuindo as perdas de ions (figuras 3. 4. 5).

3.4. Efeito da baixa concentração de Oxigênio

Nos embriões de Coiossoma macropomum submetidos à hipóxia (figuras 6. 7. 8).

observou-se uma sobrevivência que foi decrescendo de acordo com o tempo de exposição

dos embriões, e.xistindo uma recuperação parcial destes quando foram colocados

novamente em normóxia.

As concentrações de Na . K e Ca" foram incrementando-se de acordo com o tempo

de exposição. Em todos os íons existiu diferença estatística significativa em relação ao

controle (P< 0.05). A diminuição das concentrações dos íons aos 90 minutos significa uma

recuperação parcial dos embriões com relação ao controle.
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3.5. Efeito do pH Alcaiino

As percentagens de sobrevivência dos embriões em pH alcaiino nessas condições,

foram similares às observadas em pH ácido, com uma mortalidade total aos 30 minutos.

Nào existiu ruptura das membranas do córion neste caso. Quanto aos níveis das

concentrações de Na". K' e Ca"' em pH alcaiino. observou-se também perdas significativas

em relação ao controle (P<0,05) (figuras 9. 10 e 11).
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Figura 9 Níveis de sódio (pmol/g) durante o desenvolvimento embrionário de Colossoma
macropomiim em pH alcaiino (9.0). (*) indica diferença estatística significativa em relação
ao controle (P<ü 05 )• A taxa de sobrevivência nos diferentes tempos está indicada na figura

inserida no aráfico principal.

24



300

250 -

^ 200
O

E
ZL

O 150

tn
CO

'iS
O  100

50 -

Normóxia (controle)
pH alcalino

100

.2 80

% 60

^ 40
V.

^ 20

O

-15 O  15

Tempo (minutos)

O

30

-40 -20 O 20 40 60

Tempo (minutos)

80 100

Figura 10. Níveis de potássio (|amol/g) durante o desenvolvimento embrionário de

Colossoma macropomum em pH alcalino (9.0). (*) indica diferença estatística significativa

em relação ao controle (P<0.05). A taxa de sobrevivência nos diferentes tempos está

indicada na figura inserida no gráfico principal.



1200

1000 -I

Normóxia (controle)

O- pH Alcaiino

D)

800

O

E
600

g

'CO

O  i
400 J

200

-40 -20

í
1

100

80

60

I 40
■Jr.
X 20

O

-15 O  15

Tempo (minutos)

O

30

20 40 60

Tempo (minutos)
80 100

Figura 11. Níveis de cálcio (f.imol/g) durante o desenvolvimento embrionário de

Colossoma macropomwii em pH alcaiino (9.0). (*) indica diferença estatística

significativa em relação ao controle (P<0.05). A taxa de sobrevivência nos diferentes

tempos está indicada na figura inserida no gráfico principal.

26



4. DISCUSSÃO

4.1. Sobrevivência de embriões

As baixas concentrações de oxigênio (hipóxia). águas ácidas, alcalinas e predação sào

considerados as principais fontes de mortalidade durante o desenvolvimento embrionário

de peixes, tanto em seu ambiente natural como no artificial (Balbontin. 1989; Woynarovich

& Horvath. 1983; Araújo-Lima & Goulding, 1998). Precipitações de ácido, particularmente

em áreas onde existem lagos e rios de baixo conteúdo de sal e baixo efeito tampão,

acidificam a água o que resulta na morte de peixes. Isto tem sido observado em águas de

diversas estações de piscicultura. A truta de riacho (Salvelinus fontinalis) exposta a águas

de baixo pH (pH 2 - 3.5) em meio natural morre dentro de 1 h (Eddy, 1982). Em condições

de laboratório observou-se que o desenvolvimento de embriões de diferentes espécies de

peixes de água doce foi retardado quando foram expostos a baixos pH. Para poder manter

os ovos fertilizados e eclodir normalmente, o pH na água deve ser pelo menos mais alto do

que 6.5. Em seral a sensibilidade ao pH varia de acordo como estágio de desenvolvimento

e com a espécie (Fuying & Xinfiu. 1997). Os efeitos das águas ácidas sào até certo ponto

comparáveis aqueles causados por estresse, tais como confmamento. transpone e

manuseio, não somente nas reações metabólicas endócrinas, mas também com respeito aos

distúrbios osmorreguladores (Wendelaar Bonga & Lock. 199.:,).

Um exemplo de resistência a pH baixo foi observado para alevinos de Salvelinus

fontinalis com natação ainda vertical, quando expostos a pH > 4.4. Neste caso observou-se

que o saco vitelínico destes alevinos conferia tal habilidade (Wood et al.. 1990b). Esta

resistência se deve a células ricas em mitocôndrias do saco vitelínico em teleòsteos. como

relatado para Oreochromis mosamhicus. Tais células são responsáveis pelo mecanismo



osmorregulador nos estágios de desenvolvimento inicial antes que a fiinçào das brânquias

esteja completamente desenvolvida (Hvvang et al. 1999). No presente estudo, a baixa

sobrevivência de 10% dos embriões da espécie Colossoma macropomum aos 15 minutos

de exposição à água ácida (pH 4.0) com ruptura de membrana do córion (tabela 2). indica

que o tambaqui na fase inicial do desenvolvimento embrionário, tem baixa resistência a

águas ácidas.

Quando os embriões de tambaqui foram expostos a pH ácido mais cálcio (pH4,0 + 300

jamol/l de CaCOO a sobrevivência foi maior do que em pH ácido em todo o tempo de

exposição, porém, ao final do e.xperimento houve uma mortalidade total (tabela 2). Este

fato se deve indubitavelmente ao efeito protetor do Ca^~. Inúmeros estudos têm mostrado

que quanto maior é a concentração de Ca" externo, maior será a sobrevivência de peixes

em água ácida. Wood et al. (1988) observaram que truta de riacho {Salvelinus fontinalis)

exposta a pH 4.4 + Ca" = 25 pequivalentes/L apresentou 60% de mortalidade, precedido

por distúrbios iônicos marcantes e acidose metabólica. Quando os ovos desta mesma

espécie foram expostos a baixas concentrações de Ca" e incubados em condições similares

(pH 4 4 - 5 03) mostraram uma menor sobrevivência do que os ovos provenientes de pais

que não foram expostos (Mouni et al. 1988).

Com relação à sobrevivência de peixes expostos a pH alcalino (pH 9,0). Daye &

Garside (1980) demostraram que os embriões de Salmo salar L não foram afetados durante

o desenvolvimento e eclosão, ao serem incubados desde a fertilização em pH 6.8

(controle). pH 9.0 e 9.5 a uma temperatura de 6J°C: mas apresentou-se uma mortalidade

acumulativa em pH 9.0 de 0.4% e em pH 9.5 houve um rápido aumento para 18% ao final

da observação. Mudanças subletais em embriões também foram confirmadas por estes

autores, principalmente através da necropsia da célula e separação da epidenne. Mudanças
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subletais causadas por hidroxiia são semelhantes àquelas causadas por íons de hidrogênio,

porém são um pouco menos extensivas. Aride (1998) observou que juvenis de Colossoma.

macropomum são capazes de tolerar baixos níveis de pH por longo período de tempo, mas

quando submetidos à exposição alcalina prolongada, esta espécie apresenta distúrbios

hematológicos e respiratórios.

Em comparação com os resultados destes autores, neste trabalho observou-se uma

mortalidade quase total dos embriões aos 15 minutos de exposição. Neste caso. entretanto,

não houve ruptura de membrana do córion. o que contrasta com a situação observada em

pH ácido.

As reações compensatórias dos teleósteos à hipóxia ambiental, ou em laboratório, já

foram revisados por vários autores e todos concordam que os peixes da bacia Amazônica

tem desenvolvido estratégias para sobreviver sob estas condições (Korsgaard, 1994; Rantin

& Marins, 1984; Vai. 1995). Um exemplo típico é a espécie tambaqui que é capaz de nadar

junto á camada superficial da água para ter uma maior captação de oxigênio (Saint-Paul.

1984: Vai. 1995). No presente trabalho observou-se que o tambaqui na fase embrionária

apresenta uma sobrevivência decrescente conforme o tempo de exposição, como se indica

na tabela 2 e fisuras 6. 7 e 8. Houve uma recuperação parcial dos embriões quando foram

colocados novamente em normóxia. A resistência dos embriões a baixas concentrações de

O, talvez se deva a uma característica genética da espécie aqui estudada.

4.2. Concentroções de Na', K' e Ca" no desenvolvimento embrionário

4.2.1. Efeito do pH ácido e papel do Ca" como protetor

O efeito de pH baixo sobre a homeostase iônica de peixes já foi demostrado por

vários autores. Segundo Gonzaiez & Dunson (1987). a concentração de Na' do corpo de
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Enneacanthus obesus foi reduzida em 30% em 2 semanas em animais expostos a pH 3.5.

enquanto que a concentração de Na' no plasma neste mesmo pH diminuiu só 15% durante

o período de 3 semanas. As concentrações de K' do plasma, que foram medidas depois de

4 e 5 semanas a pH 5,8 e 3,5. não foram significativamente diferentes.

Para compreender melhor como os peixes são capazes de habitar águas de baixo

pH. Gonzalez & Preest (1999) examinaram a regulação iônica no neon tetra

{Paracheirodon innesi), nativo do rio Negro. O balanço iônico total não foi afetado por 2

semanas de exposição a pH 4.0 e pH 3,5. Medidas de fluxos uniderecionais a pH 3,5

mostraram que os tetras sofreram somente distúrbio iônico suave de curta duração (<24 h)

mas a pH 3.25 o efluxo de Na' foi 4 vezes maior (todos os peixes morreram no inter\'alo de

6-8h). Os efluxos de Na' foram reduzidos por adição de Ca ' à água de controle a pH 6,5.

porém o efeito desapareceu a pH 3.5.

Um trabalho semelhante foi realizado por Gonzalez et ai. (1998) examinando os

efeitos de pH baixo sobre o balanço de íons (Na'. Cl". K') em 4 espécies de peixes do rio

Negro: Setrasaimus rhombeus. Sevvasalmus cf holandi. Lepohmis fasciatus e Myleus sp.

Em pH 5 5 estas espécies apresentam, ou estão próximas, da homeostase iônica. enquanto

que quando expostas a pH 3.5 as perdas de Na' e Cl' tornaram-se significativas em

comparação ao "tambaqui" (Colossoma macropomum). mantido e analisado sob as

mesmas condições daquelas espécies, e com perdas de Na e Cl' sete vezes maiores do que

as espécies do rio Negro. Em pH 3.0 as perdas de Na e Cl' para peixes do rio Negro

aumentaram de 3 a 5 vezes, muito menores do que aquelas observadas em tambaqui. Todas

as 4 espécies do rio Negro experimentaram aumento nas perdas de K .

Wilson et ai (1999) relatam que as espécies tambaqui (Colossoma macropomum).

matrinchã (Brycon erytropterum) e tamoatá (Hoplosternim liítorale) provenientes de água
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preta da Amazônia, expostos a uma redução gradual do pH da água (de 6 a 5 a 4 a 3.5) por

24 h para cada pH. seguido por um retomo para pH 6. apresentaram perdas líquidas

significativas de todos os íons. exceto Ca" nas 3 espécies durante as primeiras horas de

exposição em pH 4.0. recuperando-se o balanço iônico após 18 h. Exposição em pH 3.5

causou perdas iônicas ainda maiores nas 3 espécies e provou ser severamente letal em

tamoatá. Matrinchã resistiu mas apresentou danos fisiológicos irreversíveis. Colossomo

macropomiim sofreu distúrbios íon regulatórios mínimos e foi a única espécie capaz de

conseguir uma recuperação total em sua retorno para pH 6.0. A insensibilidade relativa do

sistema íon regulador de tambaqui a baixo pH, indica que isto é uma característica desta

espécie mais do que uma característica generalizada a todos os peixes da Amazônia.

Trabalhos parecidos foram feitos em tambaqui por Portela (1998), Aride (1998), Maco

(1996) e Costa (1995).

De uma forma geral, os resultados obtidos para tambaqui demonstram que esta

espécie exibe reações a baixo pH que são qualitativamente similares, mas

quantitativamente distintas daquelas previamente documentados para salnionídeos (Wood

et al 1998).

O pH baixo da á2ua tende a inibir a absorção de Na permitindo um aumento no

efluxo deste íon. Estes efeitos são parcialmente melhorados pela presença de Ca" na água

(Edd>-. 1982). Em um estudo sobre metabolismo de Ca*" em relação às funções do ovário e

desenvolvimento embrionário durante a gravidez inicial e final de "blenny". Zowce,

vMparus. observou-se que o nivel de Ca" total no soro materno diminuiu durante a

gravidez, de 21.7(±2.6) a 8.7 (±1.1) mg de Ca"''100 ml. e o nivel do Ca"no fluido

ovariano ao redor dos embriões foi sempre inferior em relação ao sangue materno.



Entretanto, o conteúdo de Ca" dos embriões aumentou durante seu desenvolvimento na

cavidade ovariana (Korsgaard. 1994).

Além do papel protetor significativo na regulação iònica. o Ca~ também está

envolvido com a manutenção do equilibrio ácido-base e o balanço do nitrogênio em peixes

de ambientes altamente alcalinos. Com o propósito de comprovar esta função, Yesaki &

Iwama (1992) realizaram dois experimentos, onde em cada um colocaram truta arco iris.

Oncorhynchus mykiss, em água com pH 10.1; em água mole (CaCO,. 4 mg/l) e em água

dura (CaCO,. 320 mg/l) por 96 h. Os resultados demostraram que o total de peixes

expostos a água branda alcalina apresentaram estresse e morte por alcalose; enquanto que

os peixes expostos a água dura alcalina não mostraram sinais de estresse ou morte.

Efluxos de Na* induzidos por baixos pH foram marcadamente dependentes da

concentração de Ca"^, tanto para truta arco iris. Oncorhynchus mykiss, como para

''common shiners". Notropis cornutus. Quando há uma diminuição de Ca*', "cammon

shiners" são mais sensí\'eis a pH baixo do que truta arco iris. Salmo gairdneri.

Contrariamente, em Perca flavescens, estes efluxos de Na são virtualmente pouco afetados

por Ca" (Freda & McDonald. 1988).

Os resultados deste trabalho em relação às concentrações de Na". K" e Ca" durante

exposição ácida, na presença e na ausência de Ca", em embriões de Colossoma

macropomum. foram similares aos obtidos pelos autores já mencionados, onde existiu uma

diferença significativa em relação ao controle (P< 0,05) durante toda a exposição dos

embriões, ao mesmo tempo que observou-se ruptura da membrana do córion. O efeito do

pH ácido diminuiu quando se adicionou Ca" a água. registrando menores níveis dos íons

ao longo de todo o tempo de exposição. Observou-se. claramente, a função protetora do



Ca^", mas também houve uma diferença significativa em relação ao controle (P< 0.05)

(figuras 3. 4. 5).

4.2.2. Efeito de hipóxia

Fievet eí a/. 0987) observaram que a espécie truta {Oncorhynchus mykiss). quando

exposta à hipóxia severa, apresentou um rápido aumento no volume das células vermelhas

do sangue. Este inchamento celular é coincidente com uma grande absorção líquida de Na'

e cr. Nesta mesma espécie, exposta a hipóxia (P„o: = 40 mmHg, 15°C). Tetens &

Christensen. (1987) obser\aram que as concentrações de Na plasmático e de K* das

células vermelhas não foram alteradas. Porém, houve um aumento significativo na

concentração de K' do plasma em relação ao valor obser\'ado durante a normóxia.

Neste trabalho os embriões de Colossoma macropomiim, submetidos à hipóxia.

apresentaram perdas crescentes de Na' . K' e Ca"' . de acordo com o tempo de exposição.

Para todos os íons existiu diferença estatisticamente significati\ a em relação ao controle

(P< 0.05) (figuras 6. 7 e 8).

4.2.3. Efeito do pH Alcalino

Sobre a regulação ácido-base e troca iônica em peixes expostos à pH alcalino. a

informação é reduzida. Para a espécie Oncorhynchus mykiss. submetida a condições

alcalinas (pH 9.5). tendo como controle pH 8.0 e taxas de influxos de Cl" e Na' de 270 a

300 pmol/kg/h. observou-se um declínio imediato de 67% no influxo de Cl" e uma redução

de 45% no influxo de Na no período de 1 hora; as taxas de influxos também declinaram

para períodos de 4 a 5 h. e as diminuições líquidas de ambos os íons aproximaram-se a

80% (Wilkie & Wood. 1994). Os mesmos autores indicam que o declínio nas



concentrações de Na' e Cl' do plasma em pH alcalino deve-se ao aumento no efluxo de

íons através do epitélio branquial. Yesaki & Ivvama (1992) também mostraram que é

posível que o pH alcalino cause perdas de Ca" através do epitélio branquial de O. mvkiss.

incrementando a permeabilidade das brânquias e como conseqüência perdas anormais de

íons do plasma. Assim, quando essa espécie foi exposta cronicamente a pH 10,1 e baixa

concentração de cálcio, observou-se distúrbios iònicos com perdas de Na' e Cl" e

conseqüentemente a morte dos individuos após 96 horas de exposição. Wilkie et al. ( 1999)

sugerem que O. mykiss é capaz de restablecer o balanço líquido de Cl' e Na' devido à

restauração do influxo de Cl' e ao efluxo de Na', respectivamente, permitindo esta espécie

obter o balanço líquido de íon em águas alcalinas. Porém, trabalhos realizados com ovos de

Salmo salar indicam que os processos de desenvolvimento e eclosão dos embriões desta

espécie não foram afetados ao serem submetidos a pH 9.0 e pH 9,5, comparados com o

controle a pH 6.8 e 6,7''C (Daye & Garside. 1980).

Barcellos (1997) relata que exemplares de Potamotrigon sp sofreram aumento de

pHi com conseqüente aumento do volume celular quando aclimatados a pH alcalino. Esta

condição estressante possivelmente afetou os trocadores de Na'/H' e Cl' /HCOf da

membrana do eritrócito permitindo dessa forma a saída de íons Na' e Cl' da célula. Este

autor ainda sugere que o Potamotrigon sp restringe a perda de Na^ em pH alcalino mais

não se ajusta às condições de ambientes alcalinos.

Com relação a espécie C. macropomum. Aride (1998) relata que Juvenis desta

espécie expostos a pH 8.0 demostraram distúrbios hematológicos mais severos que quando

expostos a pH 4-0 e 6.0. Em alevinos desta mesma espécie expostos a pH 9.2 observou-se

perdas bastante significativas de Na e Cf durante 6 h de exposição (Portela. 1998).

Igualmente como um mecanismo regulatório para compensar a severa alcalose. o tambaqui
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é capaz de compensar a redução na tensão parcial de CO, através de um declínio na

concentração de bicarbonato do plasma quando exposta a pH 8.0 e 9.0. Esta capacidade é

perdida a pH 10.0 (Costa. 1995).

Em comparação aos diferentes trabalhos citados, observou-se que embriões de C.

macropomum quando submetidos a pH 9.0 apresentaram perdas significativas de Na'. K' e

Ca", em relação ao controle, e as porcentagens de sobrevivência dos embriões foram

similares àquelas observadas em água ácida (tabela 2 e figuras 9. 10, 11).



5. CONCLUSÕES

1. Em pH 4.0 e pH 9.0 os embriões de Colossoma macropomum apresentaram perdas

significativas de Na". K" e Ca"' em relação ao controle durante lodo o tempo de

exposição.

2. A adição de 300 pmoles de Ca"" a água sob a forma de CaCO^ resultou numa

diminuição do efeito do pH ácido, isto é. uma diminuição das perdas dos íons Na", K" e

Ca" nos embriões submetidos a experimentação.

3. Exposição a pH ácido e pH alcalino por períodos maiores que 15 minutos ocasionou

uma mortalidade total dos embriões com ruptura das membranas do córion em pH

ácido. A mortalidade dos embriões em pH ácido + Ca"" foi menor em todo tempo de

exposição, porém, no final, a mortalidade foi total.

4. Embriões submetidos a hipóxia apresentaram perdas de Na". K" e Ca"" que foram

incrementando-se de acordo com o tempo de exposição.

5. A sobrevivência dos embriões expostos à hipóxia diminuiu de acordo com o tempo de

exposição. Foi. entretanto, a única condição que resultou na recuperação dos embriões

quando novamente foram colocados em normóxia.
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6. PERSPECTIVAS

1. Avaliar o efeito de altas concentrações de oxigênio (Hiperóxia) sobre a regulação iônica

durante desenvolvimento embrionário.

2. Testar o consumo de oxigênio na fase do desenvolvimento embrionário, tendo em conta

que o oxigênio é um dos fatores críticos para a mortalidade de peixes tanto no meio

natural como artificial.

3. Determinar os conteúdos de proteína, carbohidrato e lipídios. componentes importantes

para tipificar a qualidade tanto de ovas como de embriões.

4. Testar os efeitos de altas concentrações de amônia e variações de temperatura sobre a

regulação iônica na fase embrionária da espécie.

/



7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcantara. F. & Guerra. H. 1990. Aspectos de alevinaje de ias principales especies nativas
utilizadas em piscicultura en Ia Amazônia. IIAP-Iquitos. Rev. Folia Amazônica. 2
(1):135-140.

Araujo-Lima. C. & Goulding. M. 1998. Os frutos de tambaqui. Ecologia, Conservação e
cultivo na Amazônia. Tefé. AM. 186p.

Aride. P. 1998. Efeito do pH da água sobre os parâmetros hematolôgicos e ganho de peso
de Colossoma macropomum, (Cuvier. I8I8j mantido sob alimentação. Dissertação
de Mestrado PPG-BTRN/INPA. Manaus-AM. 49p.

Ascón. G. 1992. Reproducción Induzida de "boquichico" Prochilodus nigricans , com Gn-
RH(a) en San Martín Perú. Rev. Folia Amazônica. 4 (2 ): 95-102.

Balbontin. F. 1989. Reproductive biolog}' and early stages of development in Teleosts.
Arch. Biol. A4ed. Exp. 22(l):47-52.

Barcellos. J.F.M. 1997. Amônia, uréia e conteúdo de oxigênio no sangue de Potamotrigon
sp (Chondrichtyes, Potamotrygonidae). Dissertação de mestrado. PPG-BTRN/INPA.
Manaus-AM. 67p.

Braum. E. & Junk, W.J. 1982. Morfological adaptation of two Amazoniam Characoides
(Pisces) for surviving in oxygen deficient waters. Iní. Ver. Ges. Hydrobiol. 67: 869-
886.

Booth. C.E.: McDonald. D.G.: Simons, B.P. & Wood. C.M. 1988. Effects of aluminium
and low pFI on net ion fluxes ion balance in the brook trot {Salvelinus fontinalis).
Can. J. Fish. Aquat. Sei. 9(45): 1563-1574.

Costa. O.T.F. 1995. Efeito do pH da água sobre os parâmetros hematolôgicos, eletrôlitos c
equilíbrio ácido-base do sangue arterial de Colossoma macropomum
(Characiformes, Serrasalmidae). Dissertação de Mestrado INPA/UFAM, Manaus.
108p

Contreras. P. & Contreras, J. 1993. Reproducción Inducida de peces tropicales In H.
Rodríguez. G. Polo > G. Salazar (Editores). Fundamentos de Aquicultura
Continental. Instituto de Pesca y Acuicultura INPA. Santa Fe Bogotá - Colômbia.
p(127-138).

Dave P G. & Garside. E.T. 1980. Development. survival. and structural alterations of
embrvos and alevines of Atlantic Salmon. Salmo salar L., continously exposed to
alkalíne leveis of pH from fertilization. Can. J. Zool. 58: 369-377.

38



Eddy. F.B. 1982. Osmotic and ionic regulation in captive fish with particular reference to
salmonids. Comp. Biochem. Pysiol. 73 B: 125-141.

Fievet, B.; Motais. R. & Thomas. S. 1987. Role of adrenergic-dependem H' release from
red cells in acidosis induced by hypoxia in trout. Comp. Physiol. (21): R269-R275.

Fuying. Z. & Xinfu. L. 1997. Effect of acid water on several major freshwater fishes. Acta
Hidrobiol. 21(1 ):40-48.

Freda. J. & Mc Donald. D.G. 1988. Physiological correlates of interespecific variation in
acid toleraiice in fish. J. exp. Biol. 136: 243-258.

Goulding, M. 1979. Ecologia da pesca do rio Madeira. Tradução de Naércio Menezes.
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Manaus. 172p .

Gonzalez. RJ. & Dunson. W.A. 1987. Adaptation of sodium balance to low pH in a
sunfish (Enneacanthii.s obesas) from naturaly acid vvaters. J. Comp. Physiol. B 57:
555-566.

Gonzalez. R.J. & Preest. M.R. 1999. lonoregulatory specializations for exceptional
tolerance of ion-poor, acidic waters in the neon tetra {Paracheirodon innesi). Physiol.
Biochem. Zool. 72(2): 156-163.

Gonzalez. R.J.: Wood, C.M.: Wilson. R.W: Patrick. M.L.; Bergman, H.L: Narahara. A.:
Vai. A.L. 1998. Efects of water pH and calcium concentration on ion balance in fish
of the Rio Negro Amazon. Physiol. Zool. 71(1): 15-22.

Heisler, N. 1993. Mecanisms avaliable for fish acid-base regulation. In: Evans. D.H. (Ed)
The Physiology of fishes. CRC Press. Boca Raton. Florida. USA.

Hwang, P.P.; Lee. T.H.; Weng. CH. F.; Fang. M.J.; Cho. G.Y.1999. Presence of Na-K-
ATPase in mitochondria-rich cells in the yolk-sac epithelium of larvae of the Teleost
Oreochromis mossambiciis. Physiol. Biochem. Zool. 72(2): 138-144.

Korsgaard, B. 1994. Calcium metabolism in relation to ovarian funtions during early and
late pregnancy in the viviparous blenny Zoarces viviparus. J. fish Biol. 44: 661-672.

Junk. W.J.: Bayley. P.B. & Sparks. R.E. 1989. The flood pulse concept in river flodplain
systems. Can. spec. Fish Aquat. Sei. 106:110-127.

Maco. J. T. G. 1996. Influência do água de formação da exíração do petróleo do rio Urucii
sobre aspectos hemaíológicos e conteúdo iônico de Colossoma macropomum e
Glypioperichthys joselimaianus. Dissertação de Mestrado. PPG.-BTRN/INPA.
Manaus. Amazonas. 90p.

Marcou. J.L. 1997. Estresse oxidativo em duas espécies de teleosieos amazônicos.
Astronotus ocellatus e Colossoma macropomum. expostos a diferentes tensões de

39



Comp. Biochem. Physiol. \ 20 : 151-156.

McDonald, D.G. 1983. The effects of H' upon the gills of freshwater fish. Can. J. Zool. 61:
691-703.

McDonald, D.G.: Freda. J.: Cavdek. V.; Gonzalez. R.; Zia. S. 1991. Interspecific
differences in gill morphology of freshwater fish in relation to tolerance of low-pH
environments. Physiol. ZooL 64(1): 124-144.

McWilliams, P.G. 1993. Environmental induction of Na transport affmity in Atlantic
Salmon Embryos. J. físh Bíol. 43: 119-129.

Portela, M.J. 1998. Efeitos do pH, cálcio e temperatura sobre a homeostase iônica de
alevinos de tambaqui. Colossoma macropomum íCharaciformes, Serrasalmidae).
Dissertação de Mestrado. PPG-BTRN/INPA-UFM. Manaus. Amazonas. 41 p.

Rantin, F.T. & Marins, M.A. 1984. How teleosts respond to environmental hypoxia a
review. Armais of the third Brazilian Symposium on aquaculture, p673-693.

Saint-Paul, U. 1984. Physiological adaptation to hypoxia of a neotropical Characoid fish
Colossoma macropomum. Serrasalmidae. Env. Biol. Fish. 11: 53-62.

Tetens, V. & Christensen. N.J.1987. Beta-adrenergic control of blood oxygen affmity in
acutely hypoxia exposed rainbow trout. J. comp. Physiol B. 157:667-675.

Vai. A.L. 1995. Ox\ gen transfer in fish: niorphological and molecular adjustments. Braz.
J. Med. Biol. Res. 28: 11-12.

Vai, A.L. & Almeida-Val. V.M.F. 1995. Fishes of the Amazon and their environment
Physiological and Biochemical Aspects. Springer. Fleidelberg. 224p.

Vai. A.L.: Silva. M.N.P. & Almeida-Val. V.M.F. 1998. Hipoxia adaptation in fish of the
Amazon: a never-ending lask. S. Afr. J. Zool. 33(2): 107-114.

40



oxigênio: uma abordagem comparativa. Tese Doutorado PPG-BTRN/INPA-UFM.
Manaus. AM. 139p.

Matsuo, O.A.Y. 1998. Efeito da acidez e do cálcio nos fluxos líquidos de sódio e potássio
em duas espécies de Corydoras da Amazônia (Callichthydae, Siluriformes Pisces).
Dissertação de Mestrado. PPG-BTRN/INPA, Amazonas. 58p.

Mount, D.R.; Ingersoll, C.G.; Gulley, D.D.; Femandez. J.D.; LaPoint, T.W. & Bergman,
H.L. 1988. Effect of long-term exposure to acid. aluminum. and low calcium on adult
brook trout (Salvelinus fontinalis). 1. Survival, Growth. Fecundity, and Progeny
survival. Can. J. Fish. Sei. 45(9): 1623-1632.

Muusze. B.; Marcon. J.; van den Thillart, G.; Almeida-Val. V. 1998. Hypoxia tolerance of
Amazon fish respirometr}' and energy metabolism of the ciclid Astronotus ocellatus.
Comp. Biochem. Physiol.MÇi: 151-156.

McDonald, D.G. 1983. The effects of H" upon the gills of freshwater fish. Can. J. Zool. 61:
691-703.

McDonald, D.G.; Freda, J.: Cavdek. V.; Gonzalez. R.; Zia, S. 1991. Interspecific
differences in gill morphology of freshwater fish in relation to tolerance of low-pH
environments. Physiol. Zool. 64(1): 124-144.

McWilliams, P.G. 1993. Environmental induction of Na' transport affinity in Atlantic
Salmon Embryos. J. fish Biol. 43: 119-129.

Portela, M.J. 1998. Efeitos do pH, cálcio e temperatura sobre a homeostase iônica de
alevinos de tambaqui. Colossoma macropomum (Characiformes, Serrasalmidae).
Dissertação de Mestrado. PPG-BTRN/INPA-UFM. Manaus. Amazonas. 41 p.

Rantin, F.T. & Marins, M.A. 1984. How teleosts respond to environmental hypoxia a
review. Annals of the third Brazilian Symposium on aquaculture, p67j-69j.

Saint-Paul, U. 1984. Physiological adaptation to hypoxia of a neotropical Characoid fish
Colossoma macropomum. Serrasalmidae. Env. Biol. Fish. 11: 53-62.

Tetens, V. & Christensen. N.J.1987. Beta-adrenergic control of blood oxygen affinity in
acutely hypoxia exposed rainbow trout. J. comp. Physiol B. 157:667-675.

Vai A.L. 1995. Oxygen transfer in fish: morphological and molecular adjustments. Braz.
J. Med. Biol Res. 28: 11-12.

Vai, A.L. & Almeida-Val. V.M.F. 1995. Fishes of the Amazon and their environment
Physiological and Biochemical Aspects. Springer. Heidelberg. 224p.

Vai. A.L.; Silva. M.N.P. & Almeida-Val. V.M.F. 1998. Hipoxia adaptation in fish of the
Amazon: a never-ending task. S. Afr. J. Zool. 33(2): 107-114.

40



Wendelaar Bonga. S.E. 1997. The stress response in fish. Physiol. Rev. 77: 591-625.

Wendelaar Bonga. S.E. & Lock. R.A.C. 1992. Toxicants and osmoregulation in fish J.
Zool 42(2-3): 478-493.

Wilkie, M.P. & Wood, C.M. 1994. The effects of extremely alkaline water (pH 9.5) on
rainbovv trout gill funtion and morphology. J. fish Biol. 45: 87-98.

Wilkie, M.P.: Lurent. P.; Wood, C.M. 1999. The physiological basis for altered Na" and Cl"
movements across the gills of rainbow trout {Oncorhynchus mykiss) in Alkaline (pH
= 9.5) water. Physiol. Biochem. Zool 72 (3): 360-368.

Wilson, R.W.: Wood, C.M.; Gonzalez, R.J.; Patrick. M.L.; Bergman, H.L.; Narahara. A.;
Vai, A.L. 1999. lon and acid-base balance in three species of Amazonian fish during
gradual acidification of estremely soft water. Physiol. Biochem. Zool. 72: 277-285.

Wood. C.M. & Soivo. A. 1991. Environmental effects on gill functions an introduction.
Physiol. Zool. 64(1): 1-3.

Wood, C.M.; McDonald, D.G.; Ingersoll, C.G.; Mount, C.R.; Johannsson, O E.:
Landsberger. S.; Bergman, H.L. 1990a. Effects of water acidity, calcium. and
aluminum on whole body ions of brok troout {Salvelimts fontinalis) continuously
exposed from fertilization to swim-up: a stud>' b\' instrumental neutron activation
analysis. CauJ. FishAquat. Sei. 47:1593-1603.

Wood, C.M.: McDonald, D.G.; Ingersoll, C.G.: Mount. C.R.; Johannsson, O E.:
Landsberger. S.; Bergman, H.L. 1990b. Whole body ions brok trout {Salvelinus
fontinalis) alevins: responses of yolk-sac and swim-up stages to water acidity.
calcium. and aluminium. and recovery effects. Can J. Fish Aquat. Sei. 47:1604-1615.

Wood, C.M.; Playle. R.C.; Simons, B.P.; Goss, G.G. & McDonald, D.G. 1988. Blood
gases, acid-base status, ions, and hematology in adult brook trout (Salvelinus
fontinalis) under acid/aluminum exposure. CanJ. Fish. Aquat. Sei. 45:1575-1586.

Wood, C.M.: Bergman, H.L.; Laurent, P.; Maina, J.N.; Narahara, A. & Walsh, P. 1994.

Urea production, acid-base regulation and their interactions in the lake Magadi
Tilapia. a unique teleost adapted to a higly alkaline enviroment. J. exp. Biol. 189: 13-
16.

Wood. C.M.; Wilson, R.W.; Gonzalez. R.J.; Patrick. M.L.: Bergman, H.L.; Narahara. A.:
Vai. A.L. 1998. Responses of an Amazonian Teleost. the tambaqui (Colossoma
macropomum). to low pH in Extremely soft water. Physiol. Zool. 71(6):658-670.

Wovnarovich. E. & Horvath. L. 1983. A propagação artificial de peixes de águas
tropicais \4onual de Extensão/E.^oymvo\\c.h. L. Horváth. tradução de Vera Lúcia
Mixtro Chama. Brasília: FAO/CODEVASF. 220p.

41



Woynarovich. E. 1986. Tambaqui e Pirapitinga: Propagação Artificial e Criação de
alevinos. Brasília CODEVASF. 68p.

Woynarovich. E. 1988. Manual de Piscicultura CODEVASF. Brasilia. 71p.

Yesaki. T.Y. & Iwama. G.K. 1992. Survival. acid-base regulation, ion regulation. and
ammonia excretion in rainbow trout in highly alkaline hard water. PhysiolZool.
65(4): 763-787.

42


