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Introdução

A tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) pertence à 
Ordem Perciformes, família Cichlidae, é originária 
África, alimenta-se de organismos vegetais, fito e 
zooplâncton [1]. Trata-se de um peixe típico de regiões 
quentes, sendo a faixa ótima para seu desenvolvimento 
de 25ºC a 30ºC, as temperaturas letais mais baixas e 
mais elevadas para essa espécie são de 9°C e 42ºC, 
respectivamente [2]. Sua exigência em oxigênio 
dissolvido é bastante baixa, vivendo perfeitamente em 
águas contendo até 1,2 mg/L sendo o ideal para um 
bom desenvolvimento acima de 5 mg/L [3]. Além 
disso, as tilápias suportam bem faixas de pH entre 5 e 
9; abaixo e acima desses valores, apresentam baixa 
sobrevivência e menores taxas de desenvolvimento [4].

A energia é disponibilizada aos animais, através da 
oxidação dos alimentos, dessa forma o oxigênio é 
indispensável para a manutenção da vida [5].

A taxa metabólica refere-se à quantidade de energia 
necessária para a manutenção das funções vitais de um 
organismo, num determinado tempo, podendo ser 
estimada a partir da quantidade de oxigênio consumido 
[5].

O estresse pode ser definido como uma condição em 
que o equilíbrio dinâmico do organismo, ou 
homeostase, é ameaçado ou perturbado em decorrência 
da ação de estímulos intrínsecos denominados 
estressores. Se um animal está submetido a estresse 
intenso e constante, a resposta fisiológica pode perder 
seu valor adaptativo e tornar-se disfuncional, 
acarretando danos permanentes à sua saúde e bem-estar 
[6,7].

A resposta ao estresse em peixes inclui um aumento 
na taxa de absorção de oxigênio pelas brânquias, em 
função do aumento da taxa de ventilação, da 
estimulação do fluxo branquial e da elevada capacidade 
de difusão do oxigênio, sendo que a maior parte desses 
efeitos é causada pelas catecolaminas circulantes [8].

Os efeitos metabólicos do estresse provavelmente 
são maiores em condições de cativeiro, pois a 
oportunidade para a fuga é limitada, influenciando o 
desempenho dos peixes na aqüicultura, a carne de 
peixes submetidos a diferentes níveis de estresse 
apresenta qualidade inferior [9].

O objetivo dessa pesquisa foi testar o efeito de 
estressores sobre a taxa metabólica (consumo de 
oxigênio) em espécies territoriais.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 
Avaliação Ponderal de Animais Aquáticos (LaAqua),  
do Departamento de Engenharia de Pesca e 
Aqüicultura (DEPAq) da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE).

A estratégia básica empregada constitui-se em 
apresentar aos animais um estressor padronizado e 
verificar a resposta metabólica desse peixe. A variável 
metabólica escolhida foi o consumo de oxigênio, visto 
que alterações neste parâmetro fisiológico constituem-
se num dos componentes do estresse secundário [10].

O delineamento experimental foi inteiramente ao 
acaso, sendo utilizadas 12 juvenis, sem distinção de 
sexo, porém com tamanhos similares, com peso médio 
de 22 ± 3g, acondicionados em 12 aquários contendo 
9L d’água cada um.

As laterais externas dos aquários foram recobertas 
por um papel branco, com exceção de uma, para 
possibilitar a visualização do animal. Além disso, os 
aquários possuíam um tubo de PVC de 100mm, com 
uma extremidade dentro e a outra fora da água, para 
tomada das variáveis: temperatura, oxigênio 
dissolvido, esta extremidade manteve-se fechada com 
um “CAP” de 100mm, sendo aberta apenas para a 
tomada das variáveis e fechada logo após. A superfície 
da água dos aquários foi vedada com uma placa de 
isopor de 30mm e silicone transparente para aquários 
com o fim de evitar a passagem do oxigênio 
atmosférico para a água do aquário.

Os animais foram distribuídos em três grupos 
(condições, quatro réplicas cada um): E1 – estressor 
mecânico, E2 – não submetido a estressores (controle) 
e E3 – estressor visual. 

Utilizou-se como estressor mecânico a batida de 
uma bola (24,5g; diâmetro de 5cm) presa à borda 
superior do aquário através de um fio flexível, esticado, 
de comprimento padronizado, solta de uma altura de 
20cm. Cada bateria compunha-se de 12 estímulos 
como este, aplicados com uma freqüência de um 
estímulo a cada 10 minutos. 

Esses estímulos foram aplicados na face opaca do 
aquário, a fim de não apresentar aos animais estímulos 
visuais.

Como estressor visual foi utilizado um espelho o que 
possibilitou ao animal a visualização de sua imagem 
refletida e assim possibilitou que o mesmo respondesse 
contra o suposto “intruso”. O espelho foi introduzido
na lateral do aquário a cada 20min e mantido por 
10min.

A utilização de um espelho como estressor visual 
evitou a possível perda de animais em decorrência de 



injúrias conseqüentes aos intensos confrontos 
observados entre indivíduos dessa espécie.

A tomada das variáveis limnológicas foi realizada a 
cada duas horas durante um período de 12 horas, 
totalizando sete medições. Para obtenção dos dados de 
oxigênio dissolvido e temperatura foi utilizado um 
multiparâmetro digital. 

Os dados obtidos foram organizados em tabelas e 
avaliados por meio de análise de variância 
complementada (ANOVA) complementada pelo teste 
de Tukey, pelo programa ASSISTAT versão 7,5 beta 
(2008).

Resultados e Discussão

Foram observados os seguintes valores de 
temperatura E1(Estressor Mecânico) – 27,5 ± 0,2ºC; 
E2 (Controle) – 27,5 ± 0,3°C; E3 (Estressor Visual) –
27,5 ± 0,2ºC. Nota-se que a temperatura durante o 
experimento manteve-se abaixo da recomendada por 
Lim (1988) apud Medri[2], de 28ºC, trabalhando com 
alimentação de tilápias para um crescimento ótimo. Por 
outro lado, a temperatura durante o experimento 
manteve-se dentro da faixa relatada por Hepher et.
al.(1983) apud Medri[2], onde foi observado que a 
faixa ótima de temperatura para o desenvolvimento de 
tilápias foi de 25ºC a 30ºC.

Já os valores de pH observados foram: E1 – 6,6 ± 
0,2; E2 – 6,6 ± 0,1; E3 - 6,6 ± 0,1 valores estes que se 
mantiveram dentro da faixa relatada por Golombieski
[10], de 6,5 a 9,0, que é usualmente sugerida para a 
criação de peixes.

Conforme relatado por Bastos[11] experimentos 
para determinar a influência do pH no consumo de 
oxigênio dos peixes Piau Leporinus sp. e Cangati 
Trachycorystes sp, mostraram um maior consumo de 
oxigênio na primeira hora das experiências. 
Corroborando essa idéia pode-se observar em nosso 
experimento que nos tratamentos a média da 
quantidade de oxigênio consumido foi maior nas 
primeiras horas (Tab. 1). Fato este que pode ser 
justificado, pois nas primeiras horas do experimento a 
oferta de oxigênio é maior, então o animal consome 
mais, já ao logo de tempo à disponibilidade de 
oxigênio vai diminuindo dessa forma o animal vai se 
adaptando a escassez e consumindo menos.

Macedo[3] afirma que águas com teores de oxigênio 
dissolvido em torno de 4-5 mg/L ocorre a mortalidade 
de algumas espécies de peixes. As tilápias 
(Oreochromis niloticus) são bastante resistentes às 
baixas concentrações de oxigênio dissolvido, 1,2 mg/L. 
Neste estudo pode-se observar o comportamento da 
quantidade de oxigênio dissolvido na água dos 
aquários durante todo experimento (fig.1), onde os 
níveis do oxigênio dissolvido na água se mantiveram,
nos tratamentos, dentro do limite estabelecido para as 
tilápias (1,2 mg/L), já no tratamento E3 nas ultimas 
horas do experimento os níveis de oxigênio dissolvido 
na água chegaram a 1,1mg/L valor um pouco menor 
que o estabelecido por Macedo[3]. Dessa forma, os 
animais não sofreram com a hipóxia da água, evitando-
se assim que o consumo de oxigênio por esses animais 
fosse decorrente da condição de estresse gerada pela 
falta de oxigênio.

Pode-se observar uma diferença na quantidade total 
de oxigênio consumido nos tratamentos, sendo o maior 
consumo registrado para E3. A análise estatística para 
esse consumo apresentou uma diferença significativa 
entre si (F = 24,0455, p<0,01) o Teste de Tukey 
revelou, a 1% de significância, que a média dos três 
tratamentos diferem estatisticamente entre si (Fig. 2). 

Observa-se que ambos os estressores aplicados 
resultaram numa resposta metabólica, visto que o 
consumo de oxigênio pelos animais expostos a estes foi 
maior que o consumo dos animais do controle. Sendo o 
maior consumo de oxigênio registrado para os animais 
expostos ao estressor visual (emparelhamento do 
espelho), fato este também observado por Barreto & 
Volpato [12] em estudos sobre a freqüência ventilatória 
da tilápia-do-nilo submetida a diferentes estressores, 
onde foram utilizados três estressores (confinamento, 
eletrochoque e estresse social) sendo que 8 de 9 peixes
submetidos ao estresse social aumentaram sua 
freqüência. O estressor social deste estudo equipara-se 
ao estressor visual utilizado em nosso experimento.

Conclusões

Existe um maior consumo de oxigênio na primeira 
hora de experimento.

Há variação no consumo de oxigênio em função da 
presença de um estressor. Sendo que o estressor visual 
resultou numa resposta metabólica mais eficiente, 
acarretando um maior consumo de oxigênio.

Referências
[1] ALBUQUERQUE FILHO, G.C., Piscicultura Continental. 

Editora: Vega, Belo Horizonte, 138p. 1977.
[2] MEDRI, V. et. al., (1998). Técnicas de controle de qualidade 

utilizadas na criação de tilápiTécnicas tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus). Acta Scientiarum, 20(2): 185-190.

[3] MACÊDO, H. R. et. al. Estudo de parâmetros físco-químicos 
para a criação de camarão marinho litopenaeus vannamei em 
água doce. In: II Congresso De Pesquisa E Inovação Da Rede 
Norte Nordeste De Educação Tecnológica. João Pessoa. Anais 
II CONNEPI. João Pessoa: 2007.

[4] BARBOSA, A. C. A. A Criação de Tilápias em Gaiolas. 
EMPARN - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 
do Norte, Lagoa Nova – RN, 2007.

[5] SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal. Editora Santos, 
2002.

[6] CARMICHAEL, G.J. Long distance truck transport of
intensively reared largemouth bass. Prog Fish Cult, v.46, p.11-
115, 1984.

[7] WENDEELAR BONGA, S.E. The stress response in fish. 
Physiol Rev, v.77, p.591-625, 1997.

[8] LIMA, L. C. et al., Estresse em Peixes. Revista Brasileira 
Reprodução Animal, v.30, n.3/4, p.113-117, Belo Horizonte. 
Disponível em www.cbra.org.br. Acessado em 29/03/07. 2006.

[9] MERIGHE, G. K. F. et al., Efeito da cor do ambiente sobre o 
estresse social em tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus). R. 
Bras. Zootec. vol.33 Nº 4 Viçosa. 2004.

[10] GOLOMBIESKI, J. I. et al., (2005). Qualidade da água no 
consórcio de peixes com arroz irrigado. Cienc. Rural, Santa 
Maria, 35(6) Online. Acessado em 12 de janeiro de 2008 em 
http://www.scielo.br/scielo

[11] BASTOS, J. A. M. Influência do pH, no consumo de oxigênio 
dos pexes: Piau (Leporinus sp.) e Cangati (Trachycorystes sp.). 
Coletânea de trabalhos técnicos. Pesca e piscicultura minter-
DNOCS, p. 239-250, 1982

[12] BARRETO, R. E. & VOLPATO, G. L., Ventilatory frequency 
of Nile tilapia subjected to different stressors. Journal of 
Experimental Animal Science. 2006.



Tabela 1 – Quantidade de oxigênio consumido (mg/L), a cada duas horas do experimento, para cada tratamento aplicado (E1-
estressor mecânico, E2 – controle e E3 – estressor visual).

Tratamento 2h (mg/L) 4h (mg/L) 6h (mg/L) 8h (mg/L) 10h (mg/L) 12h (mg/L)
E1 1,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,3
E2 1,5 1,1 0,8 0,6 0,5 0,3
E3 2,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,6

Figura 1 – Comportamento da quantidade de oxigênio dissolvido na água dos aquários durante todo o experimento.

Figura 2 – Consumo de oxigênio em função de cada tratamento aplicado, valores médios de 4 repetições em cada tratamento. Os 
valores com ao menos um a letra coincidente representam igualdade estatística (p<0,01; DMS (10%) = 0.46318; n = 4).
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