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Resumo 
 
 
MINELLO, Luiz Fernando. Histologia e ontogênese do Jundiá (Rhamdia quelen 
Quoy & Gaimardi 1824) para o bem-estar da espécie. 2018. 546 f. Tese (Doutorado 
em Zootecnia) – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 
 

O bem-estar em peixes têm sido motivo de muitas discussões em função de sua 
aceitação ou não como seres sencientes. Devidos as dificuldades de registro de sinais 
que expressem sua senciência, a compreensão do bem-estar nesses animais é 
bastante complexa e, muitas vezes, impossibilitada de avaliação pela ausência de 
metodologias cientificamente embasadas e que não sejam meramente empíricas. O 
jundiá (Rhamdia quelen) é uma espécie nativa criada em cativeiro com muitas 
informações zootécnicas e técnicas, mas, que carece de protocolos de avaliação e 
cuidados com o bem-estar animal que está sendo cada vez mais exigido pelo mercado 
consumidor. Através de estudos da sua morfologia microscópica, gênese dos seus 
órgãos e estudos imunoistoenzimáticos associados a dados de sua fisiologia e 
comportamentais, além de outras correlações, como as patologias que afetam a 
espécie o presente trabalho tem como objetivo gerar subsídios que permitam a 
elaboração de protocolo(s) visando utilizar dados histológicos na avaliação do bem-
estar da espécie. Para atingir o objetivo proposto foi necessário o estudo da histologia 
dos órgãos de R. quelen que resultou similar a dos silurídeos em órgãos como o baço, 
fígado, brânquias, coração, pâncreas, entre outros, assim como, na sua ontogênese. 
Os estudos imunoistoenzimáticos revelaram o momento do início das atividades dos 
componentes do parênquima dos órgãos linfoides facilitando a compreensão de sua 
histofisiologia. Paralelamente, a revisão da literatura ofereceu informações sobre 
parasitismo, patologias, estresse e reações desses animais às alterações ambientais, 
assim como dados genéticos e uma série de informações zootécnicas que podem ser 
correlacionados a quebra da homeostasia, adaptação alostática e, mesmo, indução 
de patologias que podem levar a morte dos jundiás. Estudos descrevendo quanti e 
qualitativamente as alterações patológicas na histologia normal (animal sadio) dos 
órgãos correlacionados com a ruptura do bem-estar e os quadros sintomáticos e 
comportamentais utilizados como bioindicadores da degradação ambiental podem ser 
a base para a elaboração de protocolos similares voltados ao bem-estar do jundiá. Os 
resultados das observações morfológicas aliados aos demais dados, em especial da 
fisiologia e comportamentais, demonstraram que é possível, através dessa 
conjugação de informações, correlacionar a morfologia microscópica com as 
condições de bem-estar animal sendo essa uma ferramenta promissora nesse 
sentido. Os dados morfológicos microscópicos, imunoistoenzimáticos e da 
ontogênese de órgãos linfoides como, por exemplo, o baço, timo e rins (prônefro e 
mesonefro) de R. quelen servirão de subsídios para ampliar o conhecimento da 
biologia da espécie e sua respectiva aplicação zootécnica, além do avanço da 
proposta de sua utilização como diagnóstico complementar em protocolos de 
avaliação do bem-estar em peixes. 
 
Palavras-chave: Rhamdia quelen; bem-estar; histologia; imunoistoquímica; 
histogênese   



14 
 

Abstract 
 
 
 
MINELLO, Luiz Fernando. Histology and ontogenesis of Jundiá (Rhamdia quelen 
Quoy & Gaimardi 1824) for the well-being of the species. 2018. 546 f. Thesis (PhD 
in Animal Husbandry) - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 
 

Fish welfare has been subject of discussion for the acceptance of this animals as 
sentient beings. Due to the difficulties of registering signs that express their senses, 
the understanding of welfare in these animals is quite complex and often impossible to 
evaluate, because of the absence of scientifically based methodologies that are not 
merely empirical. Jundiá (Rhamdia quelen) is a native species bred in captivity with a 
lot of zootechnical and technical information, but it lacks protocols for evaluation and 
care of the animal welfare, that is increasingly demanded by the consumers. Through 
studies of its microscopic morphology, genesis of its organs and immunohistochemical 
studies, associated with physiological and behavioral data, in addition to other 
correlations, such as the pathologies that affect the species, the objective of this 
research is to generate subsidies that allow the elaboration of protocol(s) that use 
microscopic morphological data for the evaluation of the jundia’s well-being. In order 
to reach the proposed objective, it was necessary to study the histology of R. quelen’s 
organs, which was similar to that of the silurids in organs such as spleen, liver, gills, 
heart, pancreas, among others, as well as their ontogenesis. Immunohistochemical 
studies revealed the moment when parenchyma of lymphoid organs started its activity, 
facilitating the understanding of its histophysiology. At the same time, literature review 
provided information on parasitism, pathologies, stress and reactions of these animals 
to environmental changes, as well as genetic data and a series of zootechnical 
information that can be correlated with the breakdown of homeostasis, allostatic 
adaptation and even induction of illness which can lead to the death of the Jundiás. 
Studies describing quantitatively and qualitatively the pathological changes in the 
normal histology (healthy animal) of the organs, correlated with the disruption of well-
being and the symptomatic and behavioral frameworks used as bioindicators of the 
environmental degradation, may be the basis for the elaboration of similar protocols 
aimed at the fish wellbeing. The results of the morphological observations with 
physiological and behavioral data, revealed the possibility of correlate microscopic 
morphology with the animal welfare conditions, being a promising tool in this field. 
Microscopic, immunohistochemical and ontogenesis of lymphoid organs, such as the 
spleen, thymus and kidneys (pronephro and mesonephro) of R. quelen, will serve as 
a basis for increasing the knowledge of the biology of the species and its respective 
zootechnical application, besides the advancement of the proposal of its use as a 
complementary diagnosis in fish welfare evaluation protocols. 
 
Key-words: Rhamdia quelen; welfare; histology; immunohistochemistry; histogenesis 
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1 Introdução 
 

O peixe gato, Rhamdia quelen, conhecido como jundiá (Figura 01) tem sido 

objeto de atenção dos pesquisadores dos principais centros de pesquisa e 

desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul devido, entre outros aspectos, a 

sua importância econômica para as populações rurais ribeirinhas dos rios, lagos e 

lagunas dessa região, assim como a possibilidade de sua exploração intensiva. 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2005) relacionados a pesca 

artesanal (em embarcações de pequeno porte, abertas e com capacidade entre 0,5 a 

9,0 toneladas com comprimento entre 6 e 12 metros) realizada na laguna dos Patos 

e seus estuários e orla litorânea, Lagoas Mirim (Figura 02) e Mangueira e nos rios 

Jaguarão, Uruguai e Vacacaí, em 2004 foram apresentadas ao comércio no porto de 

Rio Grande (região de influência da lagoa Mirim) aproximadamente duas mil 

oitocentos e vinte toneladas (2.820t) das espécies de Hoplias malabaricus (traíra, 

45,4%), Rhamdia quelen (jundiá, 17,7%) e Pseudoplastystoma corruscane (pintado, 

13,6%).  

 

 

Nas últimas décadas foram realizados muitos estudos dessa espécie, de modo 

que, na atualidade são conhecidos muitos aspectos zootécnicos, sobretudo, no que 

se refere a sua reprodução, genética (LIDANI et al., 2006; SCARANTO, 2017) 

nutrição, condições de transporte (GOLOMBIESKI et al., 2003), resistência a variações 

nas condições ambientais {como por exemplo, temperatura (SOUZA et al., 2005), pH, 

salinidade e concentração de oxigênio na água, estresse oxidativo frente a herbicidas 

(MENEZES, 2010), etc., respostas de estresse em decorrência do manejo, 

Figura 01 - Exemplar adulto de Rhamdia quelen (Quoy & 
Gaimardi, 1824) – jundiá. 
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produtividade de biomassa no cativeiro, desenvolvimento larvário e alevinagem, 

condições de produção intensiva e qualidade do pescado, assim como seu 

processamento (CARNEIRO et al., 2002, CARNEIRO et al., 2003). Ocorreu ainda a 

introdução de algumas técnicas de melhora genética (GOES, 2016) como, por 

exemplo: a criação de jundiás albinos por apresentarem uma maior demanda 

comercial (MOREIRA et al., 2013). 

Estudos adicionais também foram realizados abordando as patologias que 

afetam as populações silvestres e criadas de Rhamdia quelen, em especial, sobre as 

interações entre essas e a contaminação aquática, um fenômeno que vem se 

intensificando em função da exploração agrícola, industrial e mesmo turística dos 

ambientes ribeirinhos e aquáticos (VIEIRA et al., 2006; MENEZES, 2010, REMPEL, 

2014),. Por outro lado, há uma deficiência de dados relacionados a organografia 

microscópica (histologia dos órgãos) dos principais sistemas alvo (que podem servir 

como marcadores) das alterações ambientais, como por exemplo, o imunitário, 

endócrino e reprodutor. Esse cenário dificulta a realização de estudos que possam 

correlacionar in vivo ou post-mortem dados morfológicos com respostas fisiológicas 

adaptativas quer possam ser usadas como indicadores de bem-estar no jundiá e em 

outros peixes. O projeto apresentado para a realização da presente Tese previa o 

estudo dos dados morfológicos microscópicos não disponíveis na literatura, sua 

ontogênese e estabelecer uma nova linha de avaliação do bem-estar animal a partir 

da associação de dados morfológicos com os fisiológicos disponíveis na literatura.  

Posteriormente, devido aos imprevistos que ocorreram durante o desenvolvimento do 

cronograma de atividades de coleta e laboratoriais foi necessário, para a finalização 

da Tese em prazo hábil, reduzir os sistemas a serem descritos, sendo que, os não 

abordados serão estudados e apresentados em um futuro e-book. Na sequência serão 

apresentados os sistemas estudados, considerações sobre os mesmos, duas 

propostas de artigos e considerações finais relacionadas a proposição da linha de 

pesquisa associando morfologia com dados fisiológicos com o apoio de outros 

instrumentos como a metanálise. 
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Figura 02 - MAPA I – Visão geral da lagoa Mirim, canal 
São Gonçalo, Laguna dos Patos e Oceano Atlântico. 

Fonte: NASA 1990; WIKIMEDIA COMMONS, 1992. 

 

1.1 Biologia geral do jundiá 

 

Rhamdia quelen (Quoy, Gaimardi, 1824) pertence a família de peixes gatos 

Pimelodidae, que originalmente continha cinquenta e seis (56) gêneros e entre 

duzentos e oitenta e uma (281) (GOSLINE, 1945 cit apud in SILFVERGRIEP, 1996) e 

trezentas (300) espécies (NELSON, 1994, cit apud in SILFVERGRIEP, 1996). O 

gênero Rhamdia incluía inicialmente mais de cem (100) espécies, mas, Silfvergriep 

(1996) reduziu o seu número a onze (11) válidas. Dentro desse gênero, Rhamdia 

quelen foi descrito inicialmente no Brasil (QUOY, GAIMARDI, 1824) e suas 

populações são distribuídas desde o sul do México até a Argentina central e desde o 

Equador ao Pacífico. Nos rios, reservatórios e bacias do Uruguai, Argentina e outros 

países de língua hispânica recebe os nomes vulgares de bagre sapo, bagre de arroio, 

bagre laguneiro e “moncholo” laguneiro, enquanto que, no Brasil é denominado de 

jundiá. Silfvergriep (1996) revisou a distribuição geográfica da espécie, indicando sua 



40 
 

presença nos rios Pilcomayo, Paraná médio e inferior, Uruguai médio e inferior, Rio 

da Prata, bacias dos rios Quequén, Sauce Grande e Salado da província de Buenos 

Aires, em diversas lagunas e arroios desde o Salado até as serras do sistema de 

Ventanía, em Córdoba, Rio III e Rio IV. No Uruguai está presente no Rio Negro, em 

todos reservatórios e nas lagunas El Sauce e Mirim (SVERLIJ et al., 1998). A lagoa 

Mirim, que recebe o mesmo nome no Brasil, se estende pelo território dos principais 

municípios do extremo sul do Rio Grande do Sul (Figura 02), sendo que, além dessa 

lagoa, o Rhamdia quelen é encontrado na laguna dos Patos e na maioria dos rios e 

reservatórios do estado do Rio Grande do Sul, como por exemplo, em Santa Maria no 

centro do Estado (BOSSEMEYER, 1976; GOMES et al, 2000). 

O jundiá vive nos mais variados ambientes, mas, prefere águas calmas e 

profundas dos rios, lagos e lagunas. Seus hábitos são noturnos e omnívoros, com 

tendência a ser carnívoros com preferências por peixes, crustáceos, insetos, restos 

vegetais e detritos orgânicos (GUEDES, 1980; MEURER, ZANIBONI FILHO, 1997; 

FALANGHE CARNEIRO, MIKOS, 2005). De modo geral, no seu conteúdo estomacal 

e intestinal são encontrados organismos de diversas comunidades da fauna aquática 

e não somente aqueles restritos às comunidades bentônicas, indicando que a espécie 

tem um costume universal na eleição do alimento. (IHERING, 1938; SOARES, 1978; 

GUEDES, 1980; MEURER, ZANIBONI FILHO, 1997). A espécie suporta uma 

salinidade na ordem de dez por cento (10%) e uma oscilação do potencial de 

hidrogênio (pH) entre quatro e oito e meio por cento (4,0 e 8,5%), com um melhor 

crescimento entre os oito e oito e meio por cento (8,0 e 8,5%) segundo Gomes e 

colaboradores (2000). Também apresenta resistência a baixas concentrações de 

oxigênio na água e oscilações de temperatura, ainda que, sua preferência térmica 

esteja entre os dezoito e vinte e oito graus Celsius (18 – 28º C), sendo, portanto, 

euritérmicos (GOMES, 1998; POUEY et al., 1999). São encontrados escondidos entre 

pedras e troncos podres, próximo as margens e vegetação, saindo a noite à busca de 

alimento (MAGALHÃES, 1931, GUEDES, 1980; SANTOS, 1981). Quando em 

cativeiro a espécie apresenta uma considerável fotofobia (GOMES, 1998).  

O jundiá ou bagre negro (Figura 01) é um peixe de couro que pode ser 

capturado na lagoa Mirim (Figura 02) através da pesca artesanal com a utilização de 

espinhéis e de sua captura depende o sustento de muitas famílias de pescadores. 

Sua pesca ocorre durante quase todo ano, exceto no período compreendido entre 

dezembro e março, considerado a época reprodutiva da espécie de acordo com os 
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órgãos ambientais brasileiros. Os animais capturados, em geral, apresentam um peso 

médio entre os oitocentas e mil e quinhentas gramas (800 e 1500g). Os mesmos 

animais são encontrados em criações em pisciculturas, sendo que, nesses locais 

podem ser comercializados como alevinos ou então quando atingem um peso entre 

um e um quilo e meio (1,0 e 1,5Kg). Os pesos citados são alcançados por exemplares 

adultos (machos e fêmeas) em torno de um ano e meio de idade ou pouco mais nas 

pisciculturas e em torno de dois anos na lagoa Mirim segundo relatos de pescadores 

e proprietários de criadouros. Os indivíduos em pisciculturas podem alcançar um 

comprimento de cinquenta centímetros (50cm) e um peso de três quilogramas (3Kg), 

enquanto que, em uma densidade de dois a quatro peixes por metro quadrado (2 – 4 

indivíduos/m2), os indivíduos podem alcançar um peso de seiscentos a oitocentos 

gramas (600 a 800g) em oito (8) meses (GOMES et al, 2000; BARCELLOS et al., 

2001a, b). 

Os indivíduos adultos de R. quelen apresentam a boca grande, sem a presença 

de dentes, com três (03) pares de barbilhões sensoriais (POUEY et al., 1999) ao seu 

redor (Figura 03). A extremidade dos barbilhões do queixo pode chegar até a inserção 

das aletas peitorais e inclusive passar a nadadeira caudal. O da mandíbula mede 

cerca de um terço (1/3) do tamanho daquele do queixo. Estes barbilhões apresentam 

crescimento alométrico negativo e tal situação é incrementada pela grande 

possibilidade de dano nos exemplares maiores. Os animais apresentam o corpo 

alongado com a largura e altura representando cerca de um quinto (1/5) do 

comprimento padrão. O crânio é achatado no sentido dorsoventral sendo recoberto 

por uma pele fina, com o comprimento maior que a largura.  

 

 

 

Figura 03 - Aspecto geral da 
cabeça de Rhamdia quelen com 
seus barbilhões. 
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O tegumento apresenta coloração variável, que vai desde o verde-cinzento 

escuro no dorso até o branco no ventre (STINGELIN et al., 1998) havendo também 

indivíduos albinos (SOUZA et al., 2005). A pigmentação do lado inferior da cabeça é 

variável, sendo que, não se encontra um dimorfismo sexual visível (SILFVERGRIP, 

1996). Uma descrição pormenorizada da morfologia externa dos jundiás pode ser 

encontrada em Guedes (1980). 

Nas estações de piscicultura das Universidades Federal de Pelotas (UFPEL) e 

Católica de Pelotas (UCPEL) foram selecionados exemplares albinos (Figura 04) da 

espécie representando segundo seus registros cerca de vinte (20%) por cento das 

eclosões nas desovas. Esses animais pelas suas características visuais são mais 

procurados pelos consumidores quando comparados com os mais escuros. 

 

 

As nadadeiras (Figura 05) estão recobertas pela pele fina, sendo que, a dorsal 

e peitoral, têm um espinho forte e serrilhada. A coloração é escura no dorso e nas 

nadadeiras e no ventre é branca ou amarelada (GUEDES, 1980). 

 

Figura 04 - Aspecto geral de um jundiá albino – Estação de piscicultura DZ/FAEM/UFPEL 

Figura 05 - Nadadeiras dorsais 
do jundiá apresentando os 
espinhos serrilhados. 
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O jundiá é uma espécie ovípara, onde os progenitores não cuidam da prole 

sendo eleito o ambiente natural para a desova em águas tranquilas e com fundos 

rochosos. A espécie apresenta duas épocas reprodutivas anuais, na primavera e no 

verão, com múltiplos episódios ovulatórios. Sua reprodução ocorre quando a 

temperatura da água está entre vinte e dois e vinte e cinco graus Celsius (22 a 25º C), 

coincidindo com o início da primavera (GUEDES, 1980). A maturidade sexual segundo 

Barcellos e colaboradores (2001a,b) é atingida no primeiro ano de vida e as fêmeas 

mantidas em estações de piscicultura apresentam uma elevação da concentração dos 

hormônios esteroides, previas a ovulação, aos seis (6) meses de idade e com o peso 

entre as trezentas as seiscentas gramas (300 a 600g).  

Rhamdia quelen é uma espécie adequada à criação em estações de 

piscicultura devido a sua adaptabilidade ao alimento artificial (os conteúdos 

encontrados em seu trato digestório não estão restritos ao hábitat bentônico, o que 

indica uma espécie de amplo espectro alimentar), a qualidade de sua carne que é 

muito saborosa, assim como, a ausência de espinhas intramusculares (POUEY et al., 

1999; GOMES et al., 2000; CARDOSO et al., 2003; FALANGHE CARNEIRO, MIKOS, 

2005, LAZZARI et al., 2008), ao seu comportamento gregário e pouco agressivo, seu 

crescimento e sua fecundidade em condições de criação intensiva, permitindo a 

manipulação do ciclo reprodutor através da indução hormonal (FENERICH et al., 

1974; WEIS, 1980; RADÜNZ NETO, 1981; GOMES et al., 2000; PIAIA, 

BALDISSEROTTO, 2000; BEHR et al., 2000, SOUZA et al., 2005). A indução da 

ovulação é feita com bons resultados utilizando gonadotrofina coriônica humana 

(HCG) ou extratos hipofisários (GOMES et al., 2000).  

Os peixes, de modo geral, apresentam algumas semelhanças no quesito 

fisiologia quando comparado com outras espécies, porém, também há características 

fisiológicas que acabam sendo únicas nesses animais. Os peixes são desprovidos de 

medula óssea e de linfonodos, os tecidos mieloides e linfoides estão, geralmente, 

associados no mesmo órgão. Nos teleósteos, o rim cefálico além de tecido 

hematopoiético possui função endócrina e imunológica. A eritropoiese nos teleósteos 

é similar a de mamíferos, pois admite-se que os eritrócitos derivam de uma célula 

fonte. O ambiente interno dos peixes é separado do ambiente externo por tecidos 

epiteliais. Os peixes apresentam alguns aspectos fisiológicos diferentes das demais 

espécies de animais. A fisiologia dos peixes, quando comparada com os mamíferos, 

possui maiores diferenças no que diz respeito ao local de formação e maturação das 
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células sanguíneas. São necessários novos estudos a respeito da fisiologia dos peixes 

para melhor entender sobre o organismo destes animais, uma vez que ainda é 

escassa a literatura sobre este assunto. (MONTANHA et al., 2011). As seguir é 

apresentada uma revisão dos principais sistemas dos peixes como uma revisão 

referencial para o estudo da anatomia microscópica do jundiá visando encontrar 

associações que permitam estabelecer rotinas para sua provável utilização na 

correlação com o bem-estar animal. 

 

1.2 O sistema imunitário dos peixes 
 

Um dos objetivos fundamentais da aquicultura consiste em otimizar o 

crescimento e a produção de peixes, mantendo uma boa qualidade de pescado. Não 

obstante, como em todos os sistemas de criação intensiva, as patologias infecciosas 

produzem perdas importantes, tanto no número de animais (biomassa) como na 

qualidade final do pescado, este último devido ao uso de medicamentos e produtos 

antimicrobianos (SHEPERD, 1998a). Os peixes mantidos em estações de piscicultura 

apresentam uma elevada suscetibilidade aos agentes infecciosos, pelo que foram 

desenvolvidos sistemas de proteção à saúde dos indivíduos, uns baseados no manejo 

racional e eficiente dos recursos aquáticos da estação e do manejo cuidadoso dos 

animais, outros no emprego de produtos desinfetantes e de medicamentos, como os 

antibióticos (SHEPERD, 1998b). Um estudo realizado em peixes comercializados nos 

mercados da cidade de Pelotas revelou que dos vinte e seis (26) exemplares (12 

machos e 14 fêmeas) com peso médio de setecentos gramas (700g) e comprimento 

médio de trinta e cinco centímetros e meio (35,5 cm) estudados, vinte e quarto (24) 

estavam parasitados (84,6%), sobretudo, na musculatura, intestinos e brânquias por 

trematodos, nematodos e cestodos (DIAZ et al., 2006). Além disso, o uso de produtos 

imunoativos, que permitem a ativação dos mecanismos de defesa anti-infecciosa dos 

peixes, seja mediante a vacinação antígeno-específica ou seja por imuestimulação 

inespecífica, constituem métodos de crescente importância na aquicultura (EVELYN, 

1998; VERLHAC, GABAUDAN, 1998). 

Os peixes teleósteos apresentam a maioria dos elementos moleculares, 

celulares e orgânicos necessários para a elaboração de respostas imunitárias 

(IWAMA, NAKANISHI,  1996; WARR, 1998; WATTS et al., 2001), mas, diferem dos 

vertebrados superiores em função de que suas respostas defensivas residem 
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principalmente nos mecanismos inespecíficos (respostas inatas, MAGNADOTTIR, 

2006), dado que na imunidade adquirida as respostas primárias prevalecem sobre as 

secundárias e que são caracterizadas pela ausência da mudança de classe da 

imunoglobulina, uma vez que, os peixes carecem de imunoglobulinas da classe G 

(IgG). Por outro lado, as baixas temperaturas exercem um grande impacto sobre todos 

os aspectos das respostas imunitárias nos vertebrados ectodérmicos (VALLEJO et 

al., 1992a, b, ZAPATA et al., 1992). Nos peixes as baixas temperaturas afetam 

particularmente as respostas imunitárias T-dependentes (O’NEILL, 1985; BLY, CLEM, 

1992; BLY et al., 1997). No geral, o conhecimento das particularidades do sistema 

imunitário dos peixes é necessário para desenvolver estratégias de prevenção de 

enfermidades como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas e seleção gênica 

para incrementar a resistência as enfermidades (WATTS et al., 2001). 

Nos últimos anos houve um incremento no número de publicações 

relacionadas a fisiologia do sistema imunitário dos peixes, sobretudo, nas espécies 

economicamente rentáveis, embora os conhecimentos e ferramentas disponíveis para 

esse estudo ainda estejam um pouco distantes de alcançar o grau de conhecimento 

atingido nos vertebrados superiores (WATTS et al., 2001). As semelhanças entre 

alguns componentes dos sistemas imunitários dos teleósteos e dos vertebrados 

superiores levaram, muitas vezes, a aplicação de conceitos e terminologias da 

imunologia clássica nos peixes sem que fossem observadas as particularidades 

apresentadas por esse grupo de vertebrados (FERNÁNDEZ et al., 2002). 

No geral, o conhecimento das particularidades do sistema imunitário dos peixes 

é necessário para desenvolver estratégias de prevenção de enfermidades como, por 

exemplo, o desenvolvimento de vacinas e seleção gênica para incrementar a 

resistência as enfermidades (WATTS et al., 2001). 

De modo similar aos vertebrados superiores as respostas imunitárias dos 

peixes são representadas pelas respostas inatas ou inespecíficas e as adquiridas ou 

antígeno específicas (Figura 6; KÖLLNER et al., 2002; PINTO, 2014). As primeiras 

incluem mecanismos celulares e moleculares filogeneticamente muito antigos 

(DALMO et al., 1997; WATTS et al., 2001, PLOUFFE et al., 2005; BIRDS et al, 2006; 

PANCER, COOPER, 2006) que são capazes de bloquear a entrada dos patógenos 

ao organismo e de sua eliminação caso superem as primeiras barreiras defensivas, 

atuando de forma rápida, sem uma elevação específica – devido a interação entre os 

receptores do tipo “Toll” e os padrões moleculares de reconhecimento dos patógenos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Bird+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Pancer+Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Cooper+MD%22%5BAuthor%5D
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(ADEREM, ULEVITCH, 2000). As respostas específicas requerem a presença de 

células linfoides que apresentam receptores antigênicos superficiais específicos para 

o antígeno e de células acessórias que atuam como capturadoras, processadoras e 

apresentadoras de antígenos (BERNSTEIN et al., 1998). Estas respostas incluem 

respostas celulares, mediadas pelos linfócitos-T e respostas humorais com produção 

de anticorpos, mediadas pelos linfócitos-B com a cooperação de uma subpopulação 

de linfócitos-T denominados colaboradores (TH). Todos esses tipos de populações 

celulares linfoides acessórias da imunidade adquirida, assim como, uma grande 

quantidade dos mediadores celulares e humorais das respostas inatas foram 

identificados e suas propriedades e mecanismos de atuação analisados, em diversas 

espécies de peixes, incluindo salmonídeos, ciprinídeos e, especialmente, no peixe 

gato do canal, Ictalurus punctatus (KAATTARI, IRWIN, 1985; WARR, 1998; MILLER 

et al., 1998; WATTS et al., 2001). 

 

Figura 06 - Sistema imune em peixes teleósteos.  A primeira barreira é a física, representada pelo muco 
presente na pele, que ainda possui componentes humorais, complemento, lisozima e proteína C 
reativa. A segunda barreira é a representada pelas células fagocíticas, monócitos/, macrófagos e 
neutrófilos, que são produzidos no rim cefálico e estão presentes no peritônio, sangue, baço e rim. A 
comunicação entre os sistemas imune inato e adquirido ocorre pelas células apresentadoras de 
antígenos (APC), que possuem complexo principal de histocompatibilidade (MHC), esses induzem a 
maturação dos linfócitos B e T em células produtoras de antígenos, criando a memória imunológica. 
Antígeno (Ag); Imunoglobulina de superfície (SiGM); interleucina (Il); Linfócito T Helper (Th-cell); 
Linfócito T Citotóxico (Tc-cell); Macrófago (Mᴓ).  
 
Fonte: Pinto (2014), modificado de Köllner et al. (2002) 
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1.3 Mecanismos das respostas imunitárias 

 

Como visto anteriormente, o sistema defensivo dos peixes compreende 

mecanismos específicos mediados por linfócitos T e B que realizam respostas 

imunocelulares e humorais antígeno específicas, respectivamente, e mecanismos 

inespecíficos celulares e humorais (IWAMA, NAKANISHI,  1996; WARR, 1998; 

WATTS et al., 2001; FAST et al., 2002; PLOUFFE et al., 2005; KUMARI et al., 2005; 

MAGNADOTTIR et al., 2005, MAGNADOTTIR, 2006). Na sequência são descritos 

alguns dos aspectos mais importantes de ambos sistemas. 

 

1.3.1 Respostas inespecíficas 
 

De forma resumida os mecanismos de respostas imunitárias inespecíficas dos 

peixes (EVANS, GRATZEK, 1989; ALEXANDER, 1985; ALEXANDER, INGRAM, 

1992; DUCHA, 1995; YANO, 1996; VERLHAC, GABAUDAN, 1998; OLABUENAGA, 

2000; GONZALEZ  et al, 2006, 2007a, b) são compostos por:  

- Barreiras naturais: representadas pela pele e mucosas que recobrem os 

órgãos em contato com a água. 

- Fatores solúveis: secretados ao meio interno e, às vezes, transportados por 

secreções, como o sistema do complemento; a lisozima; a proteína C reativa (CRP); 

transferrinas; antiproteases; lecitinas e aglutininas naturais, assim como interferons 

(INF), eicosanoides e o fator de necrose tumoral (TNF). 

- Mecanismos celulares: realizados por macrófagos e granulócitos, que mediam 

processos de quimiotaxia, fagocitose e morte intra e extracelular por mecanismos 

dependentes e independentes dos radicais oxidativos, células assassinas naturais 

(NCC - natural cytotoxic cells) e, provavelmente, células granulares eosinofílicas 

(EGCs). 

 

1.3.2 Fatores de defesa humoral inespecíficos 
 

Esses fatores representam uma primeira linha de defesa, uma vez que, estão 

pré-formados e presentes no meio interno, assim como em muitos casos, as 

secreções que recobrem os epitélios expostos ao meio externo (epiderme e mucosas). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Gonzalez+SF%22%5BAuthor%5D
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Atuam de forma imediata sobre os patógenos, impedindo sua adesão e penetração 

nos tecidos, ou os matam (atividade microbicida) ou impedem e/ou retardam seu 

crescimento (ALEXANDER, INGRAM, 1992; DALMO et al., 1997). Nos peixes foram 

encontrados muitos fatores humorais de defesa inespecífica descritos nos 

vertebrados superiores, mas que, apresentam propriedades específicas nos peixes.  

Entre os que apresentam atividades microbicida estão o sistema do 

complemento e as enzimas tipo lisozima, quitinase e tripsina, com capacidade para 

destruir a parede bacteriana e de alguns parasitas. O sistema do complemento dos 

teleósteos vem sendo estudado bioquímica e molecularmente, com grande rapidez e 

intensidade, nos últimos anos (NAKAO, YANO, 1998; SUNYER, LAMBRIS, 1998; 

HOLLAND, LAMBRIS, 2002; PINTO, 2014). O complemento nos peixes apresenta as 

formas de ativação clássica, dependente de anticorpos, a alternativa, mediada por 

produtos microbianos (NONAKA et al., 1981; SAKAI, 1983; ENGSTAD et al., 1992), 

assim como, a mediada por lecitinas (HOLLAND, LAMBRIS, 2002). Por outra parte, 

os fragmentos ativos (C3a y C5a) do complemento, formados durante sua ativação, 

apresentam atividades biológicas semelhantes às encontradas nos mamíferos, como 

opsônica (C3b), quimiotática para os leucócitos (C5a) e pro inflamatória (C3a) (SAKAI, 

1992; DALMO et al., 1997; HOLLAND, LAMBRIS, 2002). 

A lisozima (N-acetil muramida glucano hidrolase) de peixes, como nos demais 

vertebrados, apresenta atividade lítica dos peptidoglicanos da parede de certas 

bactérias gram-positivas, pois, também, de forma distinta ao descrito nos tetrápodes, 

a lisozima de peixes exerce atividade microbicida contra bactérias gram-positivas 

(SAKAI, 1992; YANO, 1996). Esta enzima é secretada pelos leucócitos encontrados 

em todos os tecidos e na circulação de diversas espécies de peixes  (FLETCHER, 

WHITE, 1973; FÄNGE et al., 1976; LINDSAY, 1986; GRINDE, 1989; LIE et al., 1989; 

DALMO et al., 1997; BAKIREL et al., 2005; ESTEBAN et al. 2006) e está presente no 

muco (TAKEMURA, 1996; MURRAY, FLETCHER, 1976; FAGAN et al., 2003) e em 

ovos de peixes, onde parece ter papel protetor dos embriões (YOUSIF et al, 1991, 

1993; KUDO, 2000;  WATTS et al., 2001). Outra enzima com atividade proteolítica e 

que poderia estar implicada na defesa antimicrobiana é a tripsina. Foi observada 

atividade tripsina no muco que recobre a epiderme e as mucosas sendo detectadas 

células contendo tripsina na epiderme, brânquia e intestino de peixes, indicando a 

produção local desta enzima (HJELMELAND, JORGENSEN, 1985; BRAUN et al., 

1990; KRISTJANSSON, 1991; BERGSSON et al., 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Esteban+MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Bergsson+G%22%5BAuthor%5D


49 
 

Pelo contrário, outras proteínas inibitórias de proteases, como a 2-

macroglobulina, exercem uma atividade defensiva, impedindo a progressão da 

infecção bacteriana ou parasitária ao fazer frente a atividade de produtos 

extracelulares proteolíticas secretadas pelos patógenos, que facilitam sua entrada e 

migração nos tecidos (ELLIS, 1977b; ALEXANDER, INGRAM, 1992; YANO, 1996). 

Com a atividade opsônica e precipitina foram encontrados diversos produtos 

agrupados com o conceito de hemaglutininas, presentes no soro, bile e muco dos 

peixes, que na sua maioria correspondem a lecitinas dos tipos C e S (YANO, 1996; 

DALMO et al., 1997). As lecitinas reconhecem resíduos glicosilados específicos, 

geralmente presentes nas glicoproteínas bacterianas ou de parasitas, sendo que, sua 

presença no muco epidérmico foi associada a atividade bacteriostática do mesmo 

(INGRAM, 1980; ALEXANDER, INGRAM, 1992; YANO, 1996; DALMO et al., 1997). 

Além dos fatores anteriores, os peixes também mostram uma resposta de fase 

aguda diante da infecção ou estimulação experimental do sistema defensivo, que 

compreende a síntese de um certo número de proteínas séricas em determinados 

órgãos, especialmente no fígado (DEMERS, BAYNE, 1994, SHI et al., 2006). Entre as 

proteínas de fase aguda se encontra a proteína C reativa (CRP) (YANO, 1996; 

DALMO et al., 1997, KODAMA et al., 2004), que nos peixes está presente em grande 

concentração no soro de forma natural, assim como nos ovos e no esperma dos 

machos (ALEXANDER, INGRAM, 1992). Na truta arco íris a CRP foi detectada na 

superfície dos linfócitos periféricos e renais, cujo número aumentou depois da 

estimulação miogênica (EDAGAWA et al., 1993). A CRP, isolada ou combinada com 

outros fatores, tem atividade opsônica e precipitina parecendo ser responsável pelo 

incremento da atividade fagocítica de macrófagos peritoniais (NAKANISHI et al., 

1991). 

Diversas proteínas que são capazes de quelar íon metálicos, especialmente 

ferro e outros necessários para o crescimento das bactérias, parecem ter uma função 

importante como mediadores da defesa inespecífica. Entre essas proteínas foram 

descritas nos peixes a transferritina, ceruloplasmina e metalotionina (ALEXANDER, 

INGRAM, 1992; YANO, 1996; DALMO et al., 1997; SIGH, BUCHMANN, 2000). Dentre 

elas, a melhor estudada no que se refere ao seu papel defensivo, é a transferritina, 

cuja função principal é o transporte de ferro, mas, também é sintetizada em grande 

quantidade durante a resposta de fase aguda e pode atuar como um bacteriostático, 

ao impedir o acesso ao ferro à certas bactérias (ALEXANDER, INGRAM, 1992, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Shi+X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Sigh+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Buchmann+K%22%5BAuthor%5D
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GONZALEZ  et al, 2006). Foram descritos efeitos contraditórios do aumento de 

concentração sérica de transferritina, as vezes protetores e outras deletéricos, no que 

se refere a proteção dos peixes frente a distintas bactérias patógenas (Vibrio 

anguillarum, Aeromonas salmonicida, Renibacterium salmoninarum) no salmão Coho 

(O. kisutch), dependendo também do genótipo para esta proteína (YANO, 1996). As 

funções da ceruloplasmina, que é a que apresenta íons bivalentes (especialmente 

cobre) e da metalotionina, que se une ao zinco, não estão claras, ainda que, sua 

concentração é incrementada durante a resposta de fase aguda (ALEXANDER, 

INGRAM, 1992). Por outra parte, foi indicado que a metalotionina se associaria com 

a membrana plasmática dos macrófagos sendo um dos sinais que originam a 

“explosão respiratória” destas células (YOUN et al., 1995). 

A atividade antiviral do INF-1 (, ) foi claramente demonstrada in vitro e in vivo 

em nos peixes e foi vista inicialmente pela capacidade que os sobrenadantes de 

cultivos celulares infectados com vírus têm para inibir a replicação viral em outros 

cultivos (GRAVELL, MALSBERGER, 1965). Foi identificada e caracterizada 

funcionalmente a atividade do INF-1, mas, essa citocina não foi isolada ou clonada 

(COLLET, SECOMBES, 2002). No entanto, foi possível demonstrar que a atividade 

INF-1 está ligada a expressão de proteínas Mx, entre outras (LEONG et al., 1998, 

SEPPOLA et al., 2007), que foram clonadas e sequenciadas (COLLET, SECOMBES, 

2002) e também foi estudada a rota de sinalização intracelular dessa citocina 

(COLLET, SECOMBES, 2002). No que se refere a presença de INF II () em peixes, 

esta citocina foi descrita de forma indireta pela sua atividade estimuladora da 

mitogênese de linfócitos T em cultivo (GRAHAM, SECOMBES, 1990; DALMO et al., 

1997).  

Os eicosanoides são mediadores de sinalização intercelular pró-inflamatórios 

que incluem as prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos que foram identificados 

em todos os vertebrados (DALMO et al., 1997). Estes compostos derivam do 

metabolismo do ácido araquidônico e nos peixes são produzidos nos diversos órgãos 

e em células sanguíneas depois da estimulação por ionóforos (ANDERSON et al., 

1979; PIOMELLLI, 1985; ROWLEY et al., 1987; PETTITT et al., 1991; KNIGHT et 

al.1993; KNIGHT et al., 1995; SECOMBES et al., 1996, 2001). A produção de 

prostaglandinas pró-inflamatórias está mediada pela enzima ciclogenase induzível 

(COX2), que foi isolada, clonada e caracterizada a partir de cultivos de macrófagos de 

salmonídeos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Gonzalez+SF%22%5BAuthor%5D
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A atividade do fator de necrose tumoral (TNF-) foi repetidamente descrita nos 

teleósteos e ciclostomados, a partir dos efeitos de sobrenadantes de cultivos de 

macrófagos estimulados com lipo-polissacarídeos, lecitinas (como a concanavalina A) 

ou interleucina1 (IL-1) (HARDIE et al., 1994; JANG et al., 1995a; JANG et al., 1995b ; 

SECOMBES et al., 1996, 1999, 2001; BRUBACHER et al., 2000; WATTS et al., 2001). 

Esses sobrenadantes ativam o metabolismo respiratório e a fagocitose de 

macrófagos, incrementam a motilidade de granulócitos heterofilos (neutrófilos) e a 

proliferação de linfócitos tendo atividade citotóxica, de maneira similar ao que faz o 

TNF em mamíferos (SECOMBES et al., 2001; QIN et al., 2001, ZOU et al., 2003). O 

gene do TNF- foi clonado em Sparus aurata, mas nessa espécie la expressão desta 

citocina parece ser constitutiva e suceder em muitas populações celulares (GARCÍA-

CASTILLO et al., 2002). 

Outras citocinas ou atividades funcionais relacionadas às respostas imunitárias 

inatas identificadas nos teleósteos são: as IL-1 (SIGEL et al., 1986; HAMBY et al., 

1986; VALLEJO et al., 1991, 1992;  AHNE, 1993, ZOU et al., 1999a; ZOU et al., 1999b; 

ZOU et al., 2000; ENGELSMA et al., 2001; ENGELSMA et al., 2002), IL-2 (CASPI, 

AVTALION, 1984; GRONDEL, HARMSEN, 1984; GHANMI et al., 1993), IL-4 (LI et al, 

2007), IL-6 (AHNE, 1993; SECOMBES et al., 1996, 1999, 2001; KAISER et al., 2004), 

os fatores ativador de macrófagos (MAF) (SMITH, BRAUN-NESJE, 1982; 

SECOMBES, 1987; GRAHAM, SECOMBES, 1988; FRANCIS, ELLIS, 1994; 

MARSDEN et al., 1994), inibidor da migração (MIF), as quimiocinas da família da IL-

8, tanto do tipo CXC como CC (por exemplo, a proteína-1 quimiotática dos monócitos 

(CK1) (BRIDGES, MANNING, 1991; SECOMBES et al., 2001) e de crescimento 

transformante (TGF) (JANG et al., 1994; JANG et al., 1995b). Também foi descrita a 

atividade estimuladora das colônias de macrófagos (M-CSF) no soro de trutas tratadas 

com LPS, MDP (muramil dipeptido de origem bacteriana) ou adjuvante completo de 

Freund. 

 

1.3.3 Mecanismos de defesa celular inespecíficos  
 

As células sanguíneas que atuam nas linhas de defesas inatas dos peixes são 

os granulócitos, representados pelos heterofilos (neutrófilos), os acidófilos (ou 

eosinófilos) e os basófilos, os monócitos-macrófagos, os melanomacrófagos e certas 

populações linfoides que incluem as células citotóxicas naturais (NCC) (AINSWORTH, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Li+JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Li+JH%22%5BAuthor%5D
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1992; HINE, 1992; BERNSTEIN et al., 1998; DALMO et al., 1997, LIESCHKE et al., 

2001, KOBAYASHI et al., 1982, 2006, 2006a). Além dessas, podem ser incluídas 

também as células eosinofílicas granulares (EGCs) que são semelhantes aos 

acidófilos na coloração dos grânulos, mas que, aparecem localizadas no tecido 

conjuntivo das brânquias e do trato intestinal (GREENE 1912; BOLTON, 1933; 

BUCKE, 1971; EZEASOR ,  STOKOE, 1980; VALLEJO, ELLIS, 1989; 

SVEINBJORNSSON et al., 1996), na derme (BLACKSTOCK, PICKERING, 1980, 

REITE, 1998) e em menor número e em condições experimentais no sangue 

(KELENYI, NEMETH, 1969; LAMAS et al., 1994).  No entanto, a origem e função das 

EGCs não está claramente determinada, ainda que, foi demonstrado que essas 

células contem lisozima (SVEINBJORNSSON et al., 1996) e peptídeos 

antimicrobianos (antibióticos peptídicos) (SILPHADUANG, NOGA, 2001). 

Entre os granulócitos os heterofilos ou neutrófilos foram encontrados em todos 

os teleósteos, mas, os acidófilos e basófilos são menos abundantes e parecem estar 

ausentes em algumas espécies (ELLIS, 1976a; FERGUSON, 1976; HINE, 1992, 

LIESCHKE et al., 2001). Assim, acidófilos e basófilos, semelhantes aos dos 

mamíferos foram observados ocasionalmente em salmonídeos (ELLIS, 1977b), mas 

em outras famílias foram utilizadas classificações distintas desta e as homologias 

entre os diversos tipos celulares são confusas (ELLIS, 1977b; AINSWORTH, 1992). 

Os basófilos parecem estar ausentes na maioria das espécies de salmonídeos (ELLIS, 

1977b; CAMPBELL, MURRU, 1990; HINE, 1992) sendo o tipo celular com menor 

precisão na descrição morfológica e funcional nos peixes (AINSWORTH, 1992). 

A função principal dos heterofilos em peixes, como que nos demais vertebrados 

é a de fagocitar bactérias e sua destruição por digestão intracelular, pela atividade de 

enzimas hidrolíticas e pela produção de radicais oxidativos (O-, NO-, Cl-) derivados da 

denominada “explosão respiratória” (BABIOR et al., 1973; ELLIS et al., 1976; LEHRER 

et al., 1988; GRIFFIN, 1983; HAMERS et al., 1984; FINCO-KENT, THUNE, 1987; 

PLYZYCZ et al., 1989; AINSWORTH, 1992; HAMPTON et al., 1994; LAMAS, ELLIS, 

1994; VERBURG-VAN KEMENADE et al., 1994, 1999; HAMERS, 1995). 

Na caracterização fenotípica e funcional adequada das populações celulares o 

papel exercido pelos métodos histoquímicos no estudo das células do sistema 

imunitário dos peixes foi revisado por Fernández e colaboradores (2002), 

apresentando, por exemplo, o progresso na identificação das populações T e B dos 

linfócitos. Outro exemplo claro da utilidade dos métodos histoenzimáticos foi a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lieschke+GJ%22%5BAuthor%5D
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caracterização dos componentes do estroma dos órgãos linfoides e hematopoiéticos 

dos peixes, assim como, em menor grau, as células sanguíneas, atendendo aos seus 

perfis histoquímicos que incluem métodos histoquímicos e imunoistoquímicos.  

Entre os peixes gato, I. punctatus é o modelo mais utilizado para o estudo do 

sistema imunitário dos teleósteos, sendo que, estão disponíveis grande número de 

informações funcionais e fenotípicas das células sanguíneas. O grupo do Dr. W. Clem 

(Universidade do Mississipi/USA) publicou numerosos trabalhos com informação 

relativa aos seus marcadores (ELLSAESSER et al., 1984; ELLSAESSER, CLEM, 

1986; ELLSAESSER et al, 1988; SIZEMORE et al., 1984; LOBB, CLEM 1981 a; 1981 

b; 1981 c; 1981 d; LOBB, CLEM, 1982; 1983; LOBB et al, 1984; LOBB, OLSON, 1988; 

LOBB, HAYMAN JR, 1989; CLEM et al., 1990; LOBB, CLEM, 1987). A título de 

exemplo na Tabela 1 a seguir são apresentados os marcadores que PETRIE-

HANSON, AINSWORTH (1999, 2000, 2001) usaram para estudar a distribuição das 

populações celulares dos órgãos linfoides durante a ontogênese de I. punctatus. 

 

Tabela 1 – Distribuição temporal dos leucócitos no desenvolvimento do tecido linfoide do peixe gato do 
canal–Ictalurus punctatus.  
 

Idade Prônefros /mesonefros Timo Baço 

APa NBEb BGc SBBd 9E1e AP NBE BG SBB 9E1 AP NBE BG SBB 9E1 

1 + + - + - + - - - - - - - - - 

3 + + - + - + - - - - + + - - - 

5 +/+ +/+ +/- +/+ -/- + -,+ - - - + + + + - 

7 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + - - - + + + + - 

10 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + -,+ - -,+ + + + + - 

14 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + - - - + + + + + 

21 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + + - + + + + + + 

28 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + + - + + + + + + 

a Fosfatase ácida; (todos os estágios - estádios - do desenvolvimento de todos os leucócitos) ; b – α 
Naftil Butirato esterase (células de origem monocítica e  estádios intermediários e maduros de linfócitos 
T); c – β-Glucoronidase (linfócitos T y B); d – Sudan Negro B (neutrófilos); e – Anticorpo monoclonal anti-
imunoglobulina (linfócitos B (Ig+). 
 
Fonte: PETRIE-HANSON AINSWORTH, 2001. 

 

A fagocitose desempenha um papel central nas defesas inespecíficas e essa 

capacidade está presente em diversos tipos celulares de todo reino animal, 

envolvendo desde fagócitos errantes na mesogléia dos diblásticos a fagócitos 

mononucleares dos vertebrados (GORDON et al., 1988; BAYNE, 1995). A existência 



54 
 

do sistema monocito-macrófagocitário (ou dos fagócitos mononucleares) está 

presente nos peixes, uma vez que, ambos os tipos celulares foram descritos em todas 

as espécies estudadas (MAcARTHUR, FLETCHER, 1985; SECOMBES, FLETCHER, 

1992, JOERINK et al, 2006). No sangue a morfologia dos monócitos de peixes é 

semelhante a descrita nos mamíferos (ELLIS, 1977b; ENANE et al., 1993) e, de modo 

semelhante, são consideradas células precursoras dos macrófagos teciduais 

(VANFURTH, DIESSELHOLFF-DEN DULK, 1980; CAMPBELL, 1988; STOSSEL, 

BABIOR, 1995). Os macrófagos constituem o principal tipo celular fagocítico nos 

peixes, pela sua capacidade de ingerir e digerir material estranho, inerte e antigênico, 

assim como, restos celulares resultantes da resposta inflamatória e outros processos 

degenerativos (MACARTHUR, FLETCHER, 1985; AGIUS, 1985; ZIEGENFUSS, 

WOLKE, 1991; BLAZER, 1991; ENANE et al., 1993). Também apresentam 

capacidade microbicida intra e extracelular mediada pela liberação de enzimas líticas 

e de radicais oxidativos durante o processo de explosão respiratória (SECOMBES et 

al., 1988; PLYZYCZ et al., 1989). Além disso, as células do sistema monocítico-

macrófagocitário participam da resposta imunitária específica atuando como células 

acessórias na iniciação e regulação da imunidade (SMITH, BRAUN-NESJE, 1982; 

CLEM et al., 1985; BLAZER, 1991), como é descrito a seguir. O sistema mononuclear-

fagocitário nos teleósteos está composto por macrófago fixo (histiócito) no tecido 

conjuntivo de todo o organismo; células semelhantes às células de Kupffer de 

mamíferos no fígado; melanomacrófagos no baço, rim, fígado; célula granular 

eosinófilica (CGE) nos vários tecidos; na micróglia no sistema nervoso central e nas 

células mesoteliais na serosa pericárdica e peritoneal (ROMANO, 2010; URIBEL et 

al., 2011; KLOSTERHOFF, 2012). 

Outras células com capacidade fagocítica nos peixes são as 

melanomacrofágicas ou melanomacrófagos que são caracterizadas por sua 

semelhança ultra estrutural com os macrófagos e conter diversos tipos de pigmentos, 

especialmente melanina (HAUGARVOLL et al., 2006; ROBERTS, 2012, AGIUS, 

ROBERTS, 2003). Exceto os salmonídeos e os cupleiformes, onde ocorrem como 

células dispersas, os melanomacrófagos tendem a se agrupar nos centros 

melanomacrofágicos (CMMs) (AGIUS, 1985; ZAPATA, 1985; WOLKE, 1992; 

ROBERTS, 2012) e se localizam em todos os órgãos linfoides dos teleósteos (AGIUS, 

1985; ZAPATA, COOPER, 1990; FERNÁNDEZ et al., 2002; VIGLIANO, et al., 2006).  

Os CMMs estão total ou parcialmente encapsulados por fibroblastos que rodeiam 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Haugarvoll+E%22%5BAuthor%5D


55 
 

acúmulos de células fagocíticas, que contem materiais estranhos, grandes 

quantidades de produtos de dejetos celulares e corpos residuais, entre os quais é 

possível encontrar células linfoides e reticulares (AGIUS, 1985; LAMERS, 

PARMENTIER, 1985; TATNER, FINDLAY, 1991; PRESS et al., 1994). A origem dos 

CMMs parece ser devida a migração de células procedentes da circulação sanguínea 

(FERNÁNDEZ et al., 2002) ou desde a cápsula dos órgãos (CASTILLO, 1991). 

Enquanto que nos salmonídeos os melanomacrófagos isolados estão dispostos 

dispersos por todo o parênquima, os CMMs aparecem estritamente relacionados com 

a vascularização, pelo que foi sugerido que atuam como filtros de produtos que 

chegam via sanguínea (FERGUSON, 1976; HERRÁEZ, ZAPATA, 1986; HERRÁEZ, 

1988; ZIEGENFUSS, WOLKE, 1991). Também aparecem implicados no metabolismo 

do ferro, participando dos processos de eritrofagocitose acumulando hemossiderina 

(AGIUS, 1985, LAMERS, PERMENTIER, 1985; HERRÁEZ, ZAPATA, 1986; 

HERRÁEZ, 1988; ZIEGENFUSS, WOLKE, 1991; AGIUS, ROBERTS, 2003) e podem 

ter uma ação antioxidante devido a melanina (ZAPATA, COOPER, 1990; WOLKE, 

1992). Por outro lado, observando a frequente associação entre acúmulos linfoides e 

centros melanomacrofágicos foi sugerido que podem participar nas respostas 

imunitárias específicas como células acessórias armazenando e retendo material 

antigênico, na forma de antígenos livres ou complexos antígeno-anticorpo (ELLIS, 

1980; LAMERS, de HASS, 1985), semelhante a exercida pelos centros germinativos 

de aves e mamíferos (LAMERS, PARMENTIER, 1985; WOLKE, 1992). Devido a essa 

situação foi indicado que os CMMs poderiam ser centros germinativos primitivos 

(NAHM et al., 1992; PRESS et al., 1994; VIGLIANO et al, 2006), ainda que essa 

possibilidade foi negada por outros autores (ZAPATA, COOPER, 1990). 

Dentro das populações linfoides, os peixes apresentam células com atividade 

citotóxica natural, antígeno-inespecífica, capazes de reconhecer e matar células 

infectadas viralmente, tumorais e alogênicas/xenogênicas (EVANS, JASO-

FRIEDMAN, 1992; SHEN et al., 2002; YODER, 2004; SECOMBES et al, 2005; 

CUESTA et al, 2006; PRAVEEN et al., 2006; FISCHER et al., 2006). A atividade de 

células citotóxicas naturais (NCCs), que são consideradas equivalentes funcionais 

das células assassinas naturais (células NK) (EVANS, JASO-FRIEDMAN, 1992) foi 

descrita em diversas espécies de salmonídeos (YOSHINAGA et al., 1994), ciprinídeos 

(CATAZANO-TROUTAUD et al., 1990), perciformes (JASO-FRIEDMAN et al., 2000) 

e espáridos (CUESTA et al., 2002), mas, é no peixe gato do canal, I. punctatus, onde 
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foi melhor caracterizada morfológica e funcionalmente a população de NCCs (EVANS, 

JASO-FRIEDMAN, 1992; STUGE et al., 2000; SHEN et al., 2002, SHEN et al, 2003; 

SHEN et al, 2004). As células NCCs do peixe gato apresentam uma morfologia de 

linfócitos pequenos e não granulares, não sendo correspondentes com a descrita para 

as células NK de mamíferos (representadas como linfócitos granulares grandes) e 

apresentam um receptor de reconhecimento invariável, que foi clonado (EVANS, 

JASO-FRIEDMAN, 1992). Essa população celular aparece localizada nos tecidos 

linfoides, no sangue e na cavidade peritoneal e suas funções parecem estar dirigidas 

a lise de células infectadas por vírus e destruição de protozoários parasitas (EVANS, 

JASO-FRIEDMAN, 1992; SECOMBES, 1996, HUTTENHUIS et al, 2005; ROBERT et 

al., 2006). 

 

1.3.4 Mecanismos de defesa celular específicos  
 

As características fundamentais da resposta imunitária adquirida, isto é 

especificidade e memória foram observadas nos peixes, que apresentam os principais 

componentes do sistema imunitário antígeno-específico, ou seja: as populações de 

linfócitos (ou células) T e B, que portam seus correspondentes receptores antigênicos 

das células T (TcR) e B (BcR) formados por recombinação somática a partir dos genes 

da linha germinal diante da ação de enzimas recombinases RAG-1 e RAG-2; as 

imunoglobulinas, seus genes, os produtos e a genômica que definem o complexo 

maior de histocompatibilidade (MHC) (SCHLUTER et al., 1999; WATTS et al., 2001, 

HUTTENHUIS et al., 2005; FISCHER, et al.,  2006; SATO et al., 2006; SCHORPP et 

al., 2006; LAING et al., 2006). 

Seguindo a nomenclatura aplicada aos mamíferos e pelas semelhanças 

apresentadas em estudos funcionais e/ou reações com antissoros e anticorpos 

monoclonais, as células que participam das respostas específicas em teleósteos são 

denominadas de linfócitos ou células T e B (ELLIS, 1977a; AMBROSIUS et al., 1982; 

KAATTARI, 1992; MANNING, 1994; MILLER et al., 1998; LINDENSTROM et al., 2004, 

LANGENAU et al., 2005; ROMBOUT et al., 2005, 2014; SCHORPP et al., 2006). Entre 

as provas funcionais da existência dessas populações estão a rejeição de transplante 

e as reações de hipersensibilidade retardada, características da imunidade específica 

celular (MANNING, NAKANISHI, 1996; NAKANISHI et al., 1999), a geração de 

anticorpos contra vírus, bactérias, helmintos e protozoários (ELLIS, 1999;  
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SECOMBES, CHAPPELL., 1996; WOO, 1992; LORENZEN, LAPATRA, 1999, 

CHAVES et al., 2006, BERNARD et al., 2006), assim como, contra antígenos definidos 

T-dependentes que requerem a colaboração entre células T e B e células 

apresentadoras de antígenos (CLEM et al., 1985; VALLEJO et al., 1992, LAM et al., 

2004). 

Não obstante, as populações linfoides T e B dos teleósteos puderam ser 

identificadas realmente graças ao desenvolvimento de anticorpos monoclonais contra 

as imunoglobulinas (Igs) inicialmente em O. mykiss (De LUCA et al., 1983), que 

permitiu o reconhecimento de células B portando Igs em sua membrana (Ig+), 

enquanto que o restante dos linfócitos Ig- são considerados células-T (KAATTARI, 

1992), ainda que, essa última população inclui também outros tipos de linfócitos (como 

linfócitos pre-B e pre-T ou NCCs), por isso, essa classificação não pode ser 

considerada totalmente análoga a dos mamíferos. Somente depois do 

desenvolvimento de anticorpos monoclonais específicos para as células T em C. 

carpio (SECOMBES et al., 1983b) e em I. punctatus (MILLER et al., 1987) 

especialmente depois da clonagem dos genes para o TcR em O. mykiss (PARTULA 

et al., 1995) e em I. punctatus (WILSON et al., 1990, 1998) foi possível confirmar a 

identidade das células-T dos teleósteos (MILLER et al., 1998). Além disso o gene para 

a recombinase RAG1 foi clonado e sequenciado em D. rerio (GREENHALGH,  

STEINER, 1995) e sua expressão analisada por hibridação in situ, o que permitiu 

confirmar que o timo é o órgão linfoide primário para as células-T (WILLETT et al., 

1997, LAM et al., 2004; DANILOVA et al., 2004; LAING et al., 2006). Os linfócitos B 

foram isolados em Dicentrarchus labrax, através da técnica de imunoreatividade no 

baço, sangue periférica e prônefros. (BREUIL et al., 1997; SCAPIGLIATI et al., 2003). 

Apesar dessas similaridades, o sistema imunitário dos peixes se distingue dos 

tetrápodes pela menor heterogeneidade dos anticorpos (DUPASQUIER, 1982; 

KAATTARI, 1992) e pelo tipo de memória imunológica que é muito mais débil e que 

não implicaria numa mudança de classe de imunoglobulina, nem aparentemente, a 

maturação da afinidade dos anticorpos (KAATTARI, 1992; MANNING, 1994). Esse 

último processo está associado a ausência dos centros germinativos em peixes 

(NAHM et al., 1992), ainda que foi sugerido que diversos mecanismos celulares, tais 

como a existência de formas REDOX das Igs ou a predominância de certas formas 

aléticas das cadeias curtas poderiam servir como mecanismos compensatórios da 

ausência de isotipos e de maturação da afinidade das imunoglobulinas nos teleósteos 
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(KAATTARI, 1992, 1994; KAATTARI et al., 1998). 

A IgM sérica dos teleósteos é uma molécula de quantidades equimolares de 

cadeias pesadas (H), com um peso molecular de aproximadamente 70 a 81Kda e 

cadeias levas (L), de 22 a 32Kda (KAATTARI, 1992, KREUTZ et al., 2016). Um par de 

cadeias H e L, unidas por pontes dissulfeto, formam uma unidade monomérica básica, 

que geralmente está associada para formar tetrâmeros, com ou sem a presença de 

uma cadeia adicional J (BENGTÉN et al., 2006), mas, em alguns casos também 

dímeros (WILSON, WARR, 1992; KAATTARI et al., 1998). Também foram 

encontradas diferenças entre as IgM séricas e as secretadas no muco epidérmico, 

intestinal ou na bile (LOBB, CLEM, 1981a, b; ROMBOUT et al., 1993a, HATTEN et al., 

2001; ABELLI et al., 2005) e a predominância de certos tipos de isotipos de cadeias 

curtas dependendo do tipo de resposta imuno-humoral (LOBB, OLSON, 1988; 

HÄVARSTEIN et al., 1988; SÁNCHEZ, DOMÍNGUEZ, 1991; LORENZEN, LAPATRA, 

1999), o que poderia servir para compensar o possível impedimento funcional que 

representa a ausência de distintas classes de cadeias pesadas nos teleósteos 

(KAATTARI et al., 1998; WATTS et al., 2001). È importante ressaltar que o tempo do 

aparecimento das IgM nos linfócitos dos peixes varia consideravelmente entre as 

distintas espécies de teleósteos (YAMAGA et al, 1978, 1978a; MAGNADOTTIR et al., 

2005). 

A atividade da população de células T, que medeiam as respostas de 

imunidade celular antígeno-específica, nos peixes foi caracterizada in vivo, mediante 

a análise das respostas de rejeição de enxertos e a de hipersensibilidade retardada, 

assim como pela necessidade de cooperação entre as células T colaboradoras 

(helper; TH), células apresentadoras de antígenos e células B para obter respostas 

imuno-humorais contra antígenos T-dependentes (AVTALION  et al. 1975; MANNING, 

NAKANISHI, 1996). Além disso, as atividades das células T foram caracterizadas in 

vitro, fundamentalmente no I. punctatus, de forma que, foram identificadas as células 

TH e células T citotóxicas (TC) nesta espécie (MILLER et al., 1985, 1998). 

As células TH têm a capacidade de cooperar com as células-B, o que ocorre 

mediante a secreção de uma variedade de citocinas (especialmente IL-2 e IL-4), que 

são secretadas pelas células T quando são estimuladas antagonicamente. Este 

processo necessita da ativação antigênica das células TH através da apresentação 

antigênica mediada pelas células acessórias, geralmente células do sistema 

monocito-macrófagocitário (UNANUE, 2002). A atividade de macrófagos como células 
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apresentadoras de antígenos (APCs) em peixes foi claramente demonstrada en I. 

punctatus, tanto em quanto a função destas células como aprisionadoras e 

processadoras de proteínas para gerar peptídeos antigênicos, como em quanto a 

restrição alogênica para a cooperação entre as células TH e as APCs (VALLEJO et al., 

1992; MILLER  et al., 1998). Sem dúvida, a presença de fatores solúveis como 

atividade IL-2 ou IL-4 foi demonstrada indiretamente (PARK et al., 2002; BLOHM et 

al., 2003) e também foi possível sua purificação e clonagem no peixes (BIRD et al., 

2005; LI et al., 2006). 

No que se refere a atividade de células TC em peixes sua atividade foi 

demonstrada in vitro a partir de linhas celulares de células-T, que portam o TcR, com 

atividade citotóxica aloespecífica em I. punctatus (MILLER et al., 1998) e com 

atividade antiviral (FISCHER et al., 2006) como, por exemplo, em O. mykiss (ESTEPA 

et al., 1999). 

As funções das células  TH e TC estão reguladas pelos genes e produtos dos 

complexos gênicos MHC I e II, cuja existência e alguns dos seus componentes foram 

caracterizados nas principais  espécies de peixes cultivados e em outras espécies 

usadas como modelos, tais como o peixe zebra, D. rerio (STET et al., 1998; MILLER, 

WITHLER, 1998; McCONNEL et al., 1998; FLAJNIK et al., 1999, FISCHER et al., 

2006). Em geral, ainda que os teleósteos mostram as principais regiões gênicas e 

produtos dos complexos MHC I e II, esses possuem menos diversidade tanto no 

número de alelos como nas suas sequências e as diferenças interespecíficas mostram 

que a diversificação do MHC está associada a especiação nos teleósteos (FLAJNIK 

et al., 1999, KULSKI et al., 2002; REUSCH, LANGEFORS, 2005). 

 

1.4 Tecidos e órgãos envolvidos nos mecanismos de defesa 
 

Uma das diferenças mais significativas que o sistema imunitário dos peixes 

apresenta com relação ao dos mamíferos é a ausência de medula óssea (ZAPATA, 

COOPER, 1990), de forma que o timo, o rim e o baço são os principais tecidos 

mielolinfoides dos teleósteos (ELLIS, 1988; FERGUSSON, 1989; ZAPATA et al., 

1997, 2006). Além disso, formam parte do sistema defensivo as barreiras epiteliais 

com o meio externo formadas pelo tegumento, as mucosas do tubo digestório, tais 

como as da cavidade oral e da intestinal, a da cavidade faríngea, especialmente das 

brânquias (FÄNGE, 1984). Também, o fígado e outros órgãos fortemente 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Reusch+TB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Langefors+A%22%5BAuthor%5D
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vascularizados, como no coração, rins e baço, que alojam células fagocíticas do 

sistema retículo-endotelial (STUART, 1970; ASCHOFF, 1924, TATNER, MANNING, 

1985), são considerados órgãos depuradores nos quais as células endoteliais 

fagocíticas e os macrófagos fagocitam substâncias próprias alteradas e estranhas da 

corrente circulatória (MESEGUER et al., 1995, DALMO et al., 1997). 

 

1.4.1 Órgão linfoides e hematopoiéticos 
 

Atendendo aos órgãos anatomicamente definidos e cuja a presença é 

constante nos teleósteos, o timo é o único órgão estritamente linfoide, dado que o 

baço e o rim (com seus componentes: prônefros e mesonefros) alojam tecido linfoide 

e hematopoiético. Devido a isto, foi proposta a denominação de tecido linfoide-

hematopoiético para os tecidos que formam o parênquima do baço e rim dos peixes 

e que tem função totipotente hematopoiética e que aloja tecido linfoide (ZAPATA, 

COOPER, 1990, ZAPATA et al., 2006). O timo e o rim, especialmente o prônefros, 

são órgãos linfoides primários para os linfócitos T e B, respectivamente (HANSEN, 

ZAPATA, 1998; MILLER et al., 1998). Por sua parte, o baço e o rim são órgãos 

linfoides secundários, além de serem hematopoiéticos (ZAPATA, COOPER, 1990; 

KAATTARI, 1992; ZAPATA et al., 1995, ZAPATA et al., 2006). 

 

1.4.1.1 Timo  
 

O timo nos teleósteos ocorre em todos os tipos de peixes, exceto nos peixes 

Agnatha, bruxa e lampreia (ZAPATA, 1983, CHILMONCZYK, 1992). No peixe bruxa 

Riviere et al. (1975) citaram a presença de um infiltrado de células semelhantes a 

linfócitos no complexo do músculo velar faríngeo como sendo considerado 

equivalente ao timo, enquanto nas lampreias Sterba (1969), Page e Rowley (1982, 

1984) e Ardavin e Zapata ( 1988) observaram a presença de acumulações de linfócitos 

no epitélio da faringe suportado por células semelhantes as reticulares dentro de um 

seio vascular (seio sanguíneo). Estas acumulações foram consideradas equivalentes 

ao timo dos outros teleósteos por Salkind (1915) e Good et al. (1966). Os primeiros 

peixes a apresentar o timo foram os Condrichthyes (RIJKERS, 1981). 

O timo nos teleósteos consistiu num órgão do sistema imune que mereceu mais 

atenção por parte dos pesquisadores desde o final do século vinte (XX). Diversos 
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aspectos do timo dos peixes ósseos foram estudados, entre eles: 

 

1) Sua histologia na microscopia óptica de luz incidente (DEANESLY, 

1927; LAGABRIELLE, 1938; Von HAGEN, 1936; RAUTHER, 1937; AL-

HUSEINI, RIZKALIA, 1957; RIZKALLA, 1969; ANDERSON, MITCHUM, 

1974; ASHLEY, 1975; LEAKE, 1975; SAILENDRI, 

MUTHUKKARUPPAN, 1975; GRIZZLE, ROGERS, 1976; GROMAN, 

1982; HIBIYA, 1982; SAVINO, SANTA-ROSA, 1982; TATNER, 

MANNING, 1982; CHILMONCZYK, 1983; YASUTAKE, WALES, 1983; 

WIJNGAERT VAN DE  et al., 1984; TATNER, MANNING AMIN, 1986; 

MORTENSEN, 1992; FISHELSON, 1995; McL PRESS, EVENSEN, 

1999; POWELL, 2000);  

 

2) Sua histogênese, ontogênese e respostas imuno e citoistoquímicas 

(DEANESLY, 1927; ELLIS, 1977a; BOTHAM et al., 1980; BOTHAM, 

MANNING, 1981; GRACE, MANNING, 1980; GRACE et al., 1981; VAN 

LOON  et al., 1992; CHILMONCZYK, 1985; TATNER, MANNING, 1983 

a, b; CASTILLO et al., 1990; CASTILLO, 1991; NAKANISHI,1991; 

JÓSEFSSON, TATNER, 1993; FISHELSON, 1995; ROMANO, 1998; 

ROMANO et al., 1998, 1999a, b; SCHRODER et al., 1998); 

 

3) Suas relações com o  sistema endócrino e histofisiologia (RASQUIN, 

1951; TAMURA, HONMA 1970a, b, 1974, 1975, 1977; HONMA, TAMURA, 1972; 

TAMURA et al, 1981; GRACE et al., 1981; PAYAN, GOETZL, 1985; 

NAKANISHI,1986a; ALVAREZ et al., 1988; ABELLI et al., 1998; WEYTS et al., 1999); 

 

4) Sua ultraestrutura (ELLIS, 1977a; ZAPATA, 1981; TATNER, MANNING, 

1982; CHILMONCZYK, 1983; FÄNGE, PULSFORD, 1985; CASTILLO, 1991; 

CASTILLO et al., 1991); 

 

5) Sua filogenia incluindo revisões (GOOD et al., 1966; COOPER, 1973; 

ELLIS, DE SOUZA, 1974; MANNING, 1981; FÄNGE, 1982; ZAPATA, 1983; 

ELLSAESSER et al., 1984; CHILMONCZYK, 1992);  
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6) E também os efeitos da timectomia na Tilapia mossambica (SAILENDRI, 

1973); na carpa (MANNING et al., 1982); na truta arco iris (MANNING et al., 1982; 

TATNER, 1986, 1987,1996), em Sebasticus marmoratus (NAKANISHI,1986b), no 

peixe ouro (goldfish)(DESVAUX, CHARLEMAGNE, 1983), em Sebasticus 

marmoratus (NAKANISHI,1986b) e durante a embriogênese (TREDE, ZON, 1998). 

Mesmo sendo um órgão bem estudado por sua importância dentro dos órgãos 

que compõem o sistema imunológico ficaram em aberto muitas incógnitas, sobretudo, 

com os aspectos relacionados com sua histofisiologia, como por exemplo, sua 

involução. Dentro das várias classes de peixes não existiu uma uniformidade no timo. 

Uma imagem convencional do timo pode ser delineada a partir de caracteres comuns 

que persistem em espécies representativas de peixes. 

O plano geral do timo nos peixes, como em todos os vertebrados, consiste de 

um órgão pareado presente na região dorsal-lateral da câmara branquial 

(CHILMONCZYK, 1992). Em Sicyases sanguineous (GORGOLLON, 1983) dois pares 

de glândulas tímicas ocorreram em cada câmara branquial. Externamente, foi 

delimitado por uma cápsula de tecido conjuntivo que projetava trabéculas no interior 

do parênquima do timo. Dependendo da espessura dessas separações do tecido 

conjuntivo, foram definidos vários graus de lobulação revelando diferentes aspectos 

morfológicos (CHILMONCZYK, 1992). Assim, em muitos teleósteos o timo foi 

unilobulado (LAGABRIELLE, 1938); em outros, como por exemplo em Oryzias latipes 

(GHONEUM, EGAMI, 1982), foi bilobado ou também multilobado, como por exemplo, 

em Polyodon spathula (GOOD et al., 1966), em Bathyraja aleutica (TESHIMA, 

TOMONAGA, 1986) e em Tilapia mossambica (SAILENDRI, MUTHUKKARUPPAN, 

1975). 

A situação do timo nos peixes foi superficial adjacente ou dentro do epitélio da 

câmara branquial. A posição intraepitelial do timo nos teleósteos foi apontada por 

Grace e Manning, (1980); Zapata (1981) e Chilmonczyk (1983). O timo dos teleósteos 

adultos apresentou como característica marcante sua continuidade com o epitélio 

faríngeo enquanto em outras espécies de peixes a migração ocorreu mais 

centralmente (ZAPATA et al., 1996, CHILMONCZYK, 1992). Segundo Chilmonczyk 

(1992) peixes que exibiam um timo mais internalizado poderiam representar um 

primeiro passo no processo de internalização que ocorreu durante a evolução. 

Em relação à regionalização do timo, nos teleósteos houve uma variabilidade 

significativa (CHILMONCZYK, 1992). No teleósteo vivíparo Zoarces viviparus (BLY, 
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1985), no Ictalurus punctatus (ELLSAESSER et al., 1988) e em Chelon labrosus 

(MUGHAL, MANNING, 1986) foram observadas duas zonas semelhantes à 

diferenciação em córtex e medula. Na Tilapia mossambica (SAILENDRI, 

MUTHUKKARUPPAN, 1975) e Oncorhynchus mykiss (CHILMONCZYK, 1983; 

TATNER, MANNING, 1986) foram registradas três (3) zonas, enquanto em Esox 

lucius (MULCAHY, 1970) o timo compreendia quatro (4) zonas. Castillo (1991) 

considerou o timo da truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) como composto por cinco 

(5) regiões, ou seja, 1) a cápsula, 2) a região subcapsular, 3) a região interna, 4) a 

região externa e 5) o epitélio da cavidade branquial que cobria o timo. 

O timo dos peixes é um órgão par, disposto lateralmente a câmara branquial e 

em estreita associação com o epitélio faríngeo que recobra essa câmara durante toda 

a vida do animal em muitas espécies, ou ao menos durante seu desenvolvimento em 

muitas espécies, ou ao menos durante seu desenvolvimento em algumas delas 

(ZAPATA, COOPER, 1990; CHILMONCZYK, 1992). É originado a partir das bolsas 

faríngeas (ROBERTS, 2012) e a histogênese do timo nos peixes pode começar antes 

da eclosão, de modo que, na maioria das descrições do desenvolvimento embrionário 

de distintas espécies de teleósteos o timo é o primeiro órgão linfoide a aparecer (AL-

HUSEINI, RIZKALIA, 1957; ELLIS, 1977a; CASTILLO, 1991; CHILMONCZYK, 1992;  

WILLET et al., 1999; DOS SANTOS et al., 2000; ZAPATA et al., 2006). Em muitas 

espécies de teleósteos o timo está situado intraepiteliamente ou em estreita 

associação com o epitélio faríngeo (ZAPATA,  COOPER, 1990; CHILMONCZYK, 

1992; ROMANO et al., 1999a,b). 

Histologicamente, o timo dos peixes é apresentado como um agregado de 

linfócitos (timocitos) dispostos em um estroma epitelial e encapsulado por uma 

cápsula conjuntiva densa fibrosa, que rodeia a parte basal do órgão quando este 

permanece conectado ao epitélio faríngeo, ou a todo ele quando está independente 

do epitélio (ZAPATA, 1983, 1985; FERGUSON, 1989; ZAPATA,  COOPER, 1990; 

CHILMONCZYK, 1992). O timo pode aparecer parcialmente invadido por trabéculas 

vasculares, que partem da cápsula até o interior do órgão e o parênquima pode estar 

regionalizado em diversos compartimentos, definidos de forma distinta segundo os 

autores e espécies (CHILMONCZYK, 1992, BOWDEN et al.,2005) como por exemplo, 

o timo de Zoarces viviparus (BLY, 1985), de I. punctatus (ELLSAESSER et al., 1988), 

de Chelon labrosus (MUGHAL, MANNING, 1986) e de Sparus aurata (JÓSEFSSON,  

TATNER, 1993) onde foram observadas duas zonas similares ao córtex e medula, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Romano+N%22%5BAuthor%5D
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enquanto que, em O. mykiss (CASTILLO, 1991) foram descobertas cinco (5) regiões: 

1) epitélio faríngeo que recobre a parte externa do timo; 2) zona externa; 3) zona 

interna; 4) zona subcapsular e 5) cápsula. 

Em qualquer caso, a regionalização do parênquima tímico é devida a 

disposição e densidade de diferentes populações de timocitos e de células do 

estroma, de forma que, a zona cortical (ou zona cortical interna segundo as descrições 

citadas anteriormente) aloja grande quantidade de timócitos pequenos, enquanto que, 

na medular (presumivelmente similar a zona externa de O. mykiss (CASTILLO, 1991) 

predominam as células epiteliais do estroma (LAM et al., 2002, McL PRESS, 

EVENSEN, 1999). No que se refere aos tipos de células do estroma epitelial, o tipo 

predominante são as células retículo-epiteliais (as vezes denominadas epitélio-

reticulares), das quais foram descritas diversas subpopulações em teleósteos 

(FÄNGE, PULSFORD, 1985; MARINOVA, 1986; CASTILLO, 1991; CASTILLO et al., 

1990, 1992; PULSFORD et al., 1991; FLAÑO et al., 1996; WILLET et al., 1999, 

ROMANO, MAROZZI, 2004). 

Além disso foram encontrados cistos epiteliais uni e pluricelulares, como outros 

tipos celulares não epiteliais, especialmente diversas populações de macrófagos 

(CASTILLO, 1991) e números muito variáveis de células mioides e de granulócitos, 

células plasmáticas e EGCs, estas últimas às vezes descritas como células cebadas 

(ZAPATA, COOPER, 1990; CHILMONCZYK, 1992). Uma das questões mais 

controversas sobre o timo dos peixes é a presença ou não de autênticos corpúsculos 

de Hassal, que foram descritas como acúmulos focais de células epiteliais em 

algumas espécies, como Tilapia mossambica (SAILENDRI, MUTHUKAKARUPAN, 

1975), Salmo salar (BELOVA, 1976), Sem dúvida, estudos ultraestruturais em outras 

espécies, como O. mykiss, não confirmaram sua existência (ZAPATA, COOPER, 

1990; CASTILLO, 1991; CHILMONCZYK, 1992), enquanto que, em Diplodus 

puntazzo na região da medula foram observadas células retículo-epiteliais associadas 

a raros corpúsculos císticos ou raros corpúsculos de Hassal (ROMANO et al., 1999b).  

A rápida maturação desse órgão durante o desenvolvimento (ELLIS, 1977a; 

TATNER, MANNING, 1983 a, b; CASTILLO, 1991; CHILMONCKZYK, 1992; WILLET 

et al., 1999, ROMANO et al., 1999a, b; LAM et al., 2002; ZAPATA et al., 2006), a alta 

capacidade mitótica dos timocitos, a demonstração da migração dos mesmos a outros 

órgãos linfoides, principalmente o baço (TATNER, 1985, 1985a, ROMBOUT et al., 

2005) e a demonstração da correlação entre o desenvolvimento de respostas imuno-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Romano+LA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Marozzi+VA%22%5BAuthor%5D
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celulares e humorais a antígenos T dependentes e o desenvolvimento do timo 

(TATNER, MANNING, 1983b), indicaram que esse órgão deveria ter uma função 

principal na linfopoiése em peixes. Estudos mais recentes, baseados na 

demonstração da expressão de genes relacionados com a recombinação somática do 

receptor antigênico (genes RAG: “recombination activating genes”, WILET et al., 1997; 

LAM et al., 2002; LAM et al., 2004; HUTTENHUIS et al., 2005; ZAPATA et al., 2006) 

e de genes implicados na hematopoiése, como o gene que codifica para o fator de 

transcrição Ikaros (WILLET et al., 1999, LAM et al., 2004) confirmaram essa hipótese. 

 O órgão mantem seu desenvolvimento e estrutura em indivíduos adultos de 

muitas espécies (LELE, 1933; CHILMONCZYK,1992), de forma que, nelas só parece 

degenerar durante o envelhecimento, enquanto que, em outras regride no momento 

da maturação sexual (COOPER et al., 1983; CHILMONCZYK, 1992, TORROBA, 

ZAPATA, 2003). O fenômeno da regressão tímica em peixes, que inclui uma 

diminuição muito evidente do número de células linfoides e acumulação de tecido 

conjuntivo, parece suceder de forma similar ao descrito nos mamíferos (FERGUSON, 

1989). Em I. punctatus foi descrita a aceleração da regressão natural do timo devido 

ao estresse pelo manejo e transporte (ELSAESSER et al., 1988). Por outra parte, a 

regressão tímica em peixes pode ser cíclica, com fases de regressão seguidas de 

recuperação (ÁLVAREZ et al., 1988b; ZAPATA et al., 1992), o que foi relacionado com 

mudanças estacionais e períodos de maturação sexual, modulados por interações 

entre os sistemas imunitários e neuroendócrinos (HERRADÖN, 1987; BLY et al., 

1997; ZAPATA et al., 1992; ENGELSMA et al., 2002). 

 

1.4.1.2 Rim 
 

O rim nos teleósteos está subdividido em duas porções, o prônefros ou rim 

cefálico (posicionado anteriormente) e o mesonefros ou rim troncal. As relações 

anatômicas entre ambas partes variam dependendo da ordem dos teleósteos, 

apresentando continuidade nos salmonídeos e estando completamente separado nos 

ciprinídeos e silurídeos (STOSKOPF, 1993; ROBERTS, 2012). O prônefros nos 

indivíduos adultos é fundamentalmente linfo-hematopoiético, ainda que, também aloja 

o tecido endócrino inter-renal, equivalente funcional a medula adrenal dos tetrápodes 

(CHESTER-JONES et al., 1980). O mesonefros aloja tecido linfo-hematopoiético, 

tecido excretor renal (nefros e condutos urinários, esses últimos também sexuais nos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Torroba+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Zapata+AG%22%5BAuthor%5D
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machos) e endócrino (formado por tecido inter-renal e os corpúsculos de Stannius) 

(FERGUSON, 1989; STOSKOPF, 1993; FERNÁNDEZ et al., 2002; ROBERTS, 2012). 

O rim foi considerado o maior órgão linfo-hematopoiético dos teleósteos 

(ZAPATA, 1979; BIELEK, 1981; ROWLEY et al., 1988; McL PRESS, EVENSEN, 1999, 

HOLLAND, LAMBRIS, 2004, KOBAYASHI et al., 1982, 2006, 2006a) e o prônefros 

como um órgão linfoide primário para os linfócitos B (KAATTARI, 1987, 1992; 

HANSEN, ZAPATA, 1998; MILLER et al., 1998, RØNNESETH et al., 2006). Por sua 

plena capacidade hematopoiética e características do estroma, que define 

microambientes hematopoiéticos singulares (ZAPATA, 1979; CASTILLO, 1991; 

MESEGUER et al., 1991), o rim dos teleósteos foi considerado equivalente a medula 

óssea (ZAPATA, 1979; ZAPATA, COOPER, 1990; ZAPATA et al., 1995, MESEGUER 

et al., 1995). 

Estruturalmente, o tecido linfo-hematopoiético do prônefros e do mesonefros 

dos teleósteos é semelhante em sua organização e em sua capacidade 

hematopoiética (ZAPATA, COOPER, 1990). O tecido aparece constituído por cordões 

celulares, que contêm células sanguíneas em desenvolvimento, dispostos entre um 

labirinto de sinusoides sanguíneos (ZAPATA, 1979; ZAPATA. COOPER, 1990; 

IMAGAWA et al., 1990; CASTILLO, 1991; MESEGUER et al., 1991; PRESS et al., 

1994; SCAPIGLIATI et al., 1995; DALMO et al., 1997). O estroma dos cordões 

celulares hematopoiéticos está formado por uma rede de células reticulares 

fibroblásticas que, as vezes, estão opostas a parte basal das células sinusoidais, 

sendo denominadas de células adventícias e fibras reticulares (ELLIS, 1980; ZAPATA, 

COOPER, 1990; CASTILLO, 1991; MESSEGUER et al., 1991; PRESS et al., 1994; 

McL PRESS, EVENSEN, 1999). Em O. mykiss esse tipo celular apresenta 

características estruturais e histoquímicas típicas (CASTILLO, 1991), que as 

assemelham a células reticulares adventícias da medula óssea dos tetrápodes 

(ALLEN, DEXTER, 1984). 

As células sinusoidais do tecido linfo-hematopoiético formam um endotélio 

descontínuo e são fagocíticas (ZAPATA, 1979; ZAPATA, COOPER, 1990), pelo que 

são consideradas parte do sistema retículo-endotelial (RES) (DANNEVIG, BERG, 

1978; DALMO et al., 1997; STENSVÅG et al., 1999). Por outra parte, a partir de 

estudos in vitro, usando cultivos celulares do prônefros de O. mykiss  (DIAGO et al., 

1993), foi indicado que as células sinusoidais do tecido linfo-hematopoiético dos 

peixes podem formar parte essencial do microambiente hematopoiético, como ocorre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Holland+MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lambris+JD%22%5BAuthor%5D
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na medula óssea dos mamíferos (ALLEN, DEXTER, 1984, MESEGUER et al., 1995). 

No que diz respeito as células hematopoiéticas, ainda que, não existem 

provas formais em teleósteos (WILLET et al., 1999), é admitido que são originadas a 

partir de células mãe hematopoiéticas totipotentes, seguindo linhas de diferenciação 

linfoides e mieloides, de forma semelhante ao demonstrado em aves e mamíferos 

(OGAWA, 1994). A morfologia das distintas séries de diferenciação das células 

sanguíneas foi bem estudada em diferentes espécies de peixes (ROWLEY et al., 

1988; FIJAN, 2002). 

O prônefros é o primeiro órgão que apresenta linfócitos B, reconhecidos 

imuno-histoquimicamente como células IgM+ por serem marcadas com anticorpos 

dirigidos contra a cadeia pesada (µ) da imunoglobulina M (IgM) (CASTILLO, 1991; 

RAZQUIN et al., 1990). Por esse feito e porque as células B residentes no prônefros 

apresentam certas características diferencias, como sua maior diversidade de 

reconhecimento antigênico (IRWIN, KAATTARI, 1986), o prônefros é considerado 

como um órgão linfoide primário para a diferenciação de células B (KAATTARI, 1987, 

1992, ZWOLLO et al., 2005, RØNNESETH et al., 2006). Essa ideia foi apoiada pela 

demonstração da expressão de genes para a recombinase RAG-1, enzima implicada 

na geração de novos repertórios de reconhecimento antigênico por recombinação 

somática dos genes que codificam para as zonas hipervariáveis do receptor 

antigênico, no rim anterior dos teleósteos (HANSEN, ZAPATA, 1998; BERNSTEIN et 

al., 1998; LAM et al., 2004, HUTTENHUIS et al., 2005; PASSANTINO et al., 2005; 

ZAPATA et al., 2006). 

Outros elementos celulares comuns do tecido linfo-hematopoiético nos peixes 

são os melanomacrófagos e os centros melanomacrofágicos (ELLIS et al.,1976; 

BOGNER ,  ELLIS, 1977a; AGIUS, AGBEDE, 1984; ZAPATA, COOPER, 1990; 

MESEGUER et al., 1991; WOLKE, 1992,  McL PRESS, EVENSEN, 1999; AGIUS, 

ROBERTS, 2003; VIGLIANO et al., 2006), cuja estrutura e função foi descrita 

anteriormente. 

 

1.4.1.3 Baço 
 

Na maioria dos teleósteos o baço está formado principalmente por áreas de 

tecido linfo-hematopoiético que definem a polpa vermelha, enquanto que o 

desenvolvimento da polpa branca e escasso (ZAPATA, COOPER, 1990; McL PRESS, 
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EVENSEN, 1999; ROBERTS, 2012). O tecido linfo-hematopoiético da polpa vermelha 

tem uma estrutura semelhante a estrutura encontrada nos rins, em especial nos 

cefálicos (pronefricos) e está disposto entre trabéculas conjuntivas e musculares de 

desenvolvimento pobre ou moderado, dependendo das espécies, que se ramificam 

desde a cápsula e levam no seu interior arteríolas trabeculares seguidas por vasos 

elipsoides, sinusoides e vênulas (GRAF, SCHLÜNS, 1979; CASTILLO, 1991; 

FINDLAY, TATNER, 1994; KITA, ITZAWA, 1994; PRESS et al., 1994; ESPENES et 

al., 1995, PRESS et al., 1995; McL PRESS, EVENSEN, 1999; PETRIE-HANSON, 

AINSWORTH, 2001).  

No nível dos vasos elipsoides, que pela sua morfologia e posição podem ser 

considerados arteríolas pré-capilares, estão os elipsoides, área ricas em matriz 

extracelular e que alojam grande quantidade de macrófagos perielipsoidais (ZAPATA, 

COOPER, 1990; McL PRESS, EVENSEN, 1999). Essas estruturas são áreas de 

filtração e retenção de partículas e substâncias solúveis antigênicas e não antigênicas 

procedentes do sangue (ELLIS et al., 1976; FERGUSON, 1976; ELLIS, 1980; 

SECOMBES, MANNING; 1980; MAAS, BOOTSMA, 1982; ZAPATA, 1982; HERRÁEZ, 

ZAPATA, 1986; FOURNIER-BETZ et al., 2000; DASH et al., 2003; GROVE et al., 

2006a). A intensidade e duração da retenção antigênica nos elipsoides é considerada 

de importância fundamental para a geração de respostas imuno-humorais sistêmicas 

e ambos parâmetros estão relacionados com a eficácia da vacinação em peixes 

(LAMERS, HAAS, 1985; LAMERS, PARMENTIER,  1985; FALK et al., 1995;  DALMO 

et al., 1995; ESPENES et al., 1995; DALMO ,  BOGWALD, 1996; DALMO et al., 1996).  

A polpa branca está associada fundamentalmente às áreas perielipsoidais 

(LAMERS, DE HAAS, 1985; McL PRESS, EVENSEN, 1999) e aos centros 

melanomacrofágicos próximos aos elipsoides. Nos teleósteos, a polpa branca não 

apresenta áreas de morfologia especial, isto é, não são observados folículos linfoides 

nem bainhas periarteriolares linfoides. (ZAPATA, COOPER, 1990; PRESS et al., 

1994; ESPENES et al., 1995, PRESS et al., 1995; McL PRESS, EVENSEN, 1999). No 

entanto, CASTILLO (1991) descreveu que o estroma da polpa branca de O. mykiss 

está constituído por células reticulares conjuntivas, também chamadas trabeculares 

por formar parte destas estruturas, que se assemelham às células reticulares 

conjuntivas descritas nas áreas T-dependentes dos órgãos linfoides secundários dos 

mamíferos (VILLENA et al., 1983). Estas células são estruturalmente distintas das 

células reticulares fibroblásticas / adventícias, que formam no estroma do tecido 
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hematopoiético (CASTILLO, 1991).  

Nos teleósteos, o baço está implicado na hematopoese, na degradação de 

elementos estranhos e células velhas especialmente eritrócitos, retenção e 

processamento de antígenos e produção de respostas imunitárias secundarias (FALK 

et al., 1995; DALMO et al., 1997; PASSANTINO et al., 2003). 

 

 

1.5 Barreiras epiteliais – sistema defensivo mucoso 

 

Como barreiras físicas que separam o peixe teleósteo do ambiente externo, 

as mucosas também são sítios imunológicos ativos que os protegem contra a 

exposição a micróbios e agentes estressores. Nos mamíferos os locais onde são 

apresentados os antígenos às superfícies mucosas ocorrendo a estimulação dos 

linfócitos inativos T e B são reconhecidos como sítios indutores e estão constituídos 

por tecido linfoide associada às mucosas (MALT).  

Segundo Salinas e colaboradores (2011) de acordo com a localização 

anatômica, o MALT em peixes teleósteos é subdividido em tecido linfoide associado 

ao intestino (GALT), tecido linfoide associado à pele (SALT) e tecido linfoide associado 

as brânquias (GIALT). Todos MALT contém uma variedade de leucócitos, incluindo, 

mas não se limitando as células T, células B, plasmócitos, macrófagos e granulócitos. 

As imunoglobulinas secretoras são produzidas principalmente por plasmoblastos e 

células plasmáticas, desempenhando papéis-chave na manutenção da homeostase 

da mucosa. Até recentemente, era aceito que as células B de peixes teleósteos 

expressassem apenas duas classes de imunoglobulinas, IgM e IgD, onde a IgM seria 

a única que responderia aos patógenos tanto em compartimentos sistêmicos como 

mucosos. No entanto, uma terceira classe de imunoglobulinas as IgT/IgZ foram 

descobertas em 2005, que se comporta como a imunoglobulina permanente nas 

respostas imunes da mucosa intestinal. 

 

1.5.1 O tegumento 

 

O tegumento ou pele dos peixes é uma das principais linhas de defesa 

inespecífica, tanto por sua posição em intimo contato com a água como por sua 
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extensão (ROBERTS, 2012). A epiderme dos peixes está recoberta por uma cutícula 

em contínua renovação, formada por secreções mucosas (principalmente 

mucopolissacarídeos) e serosas das células epidérmicas glandulares, que foi descrita 

detalhadamente pela primeira vez por Whitear (1970). A continua renovação da 

cutícula previne a ancoragem e penetração de uma grande quantidade de 

microrganismos e parasitas na pele (EVELYN, 1996). Além disso, a cutícula contem 

formas características de IgM secretadas, estruturalmente distintas das séricas  

(ROMBOUT  et al., 1993;  KAATTARI, PIGANELLI, 1996; SIGH, BUCHMANN, 2000;  

XU, KLESIUS, 2003; SIGH et al., 2004), citocinas (BUCHMANN, 1999) e produtos 

antimicrobianos inespecíficos, tais como lisozima e fatores do complemento, proteína 

C-reativa, lecitinas e hemolisinas  (YANO, 1996, ELLIS, 2001; NAGASHIMA et al., 

2003; SUZUKI et al., 2003; TASUMI et al., 2004; GONZALEZ et al., 2006; GONZALEZ 

et al.; 2007a, GONZALEZ et al., 2007b). 

A epiderme dos peixes, em especial nos desprovidos de escamas, está 

formada por um epitélio pluriestratificado e composto por distintas populações 

celulares  (BULLOCK, GRIZZLE, ROGERS, 1976, GROFF, 2001; ROBERTS, 2012), 

que além disso as células de revestimento com tonofilamentos em disposições 

variadas (WHITEAR, 1988), inclui células secretoras de diversas morfologias e tipos 

de secreção, principalmente mucosas, de secreção glicoproteica, células “club” ou em 

massa ou saciformes, de secreção serosa. Essas últimas foram relacionadas com a 

produção de “substâncias de alarme” e defensivas (WHITEAR, 1981; YANO, 1996, 

WISENDEN, THIEL, 2002). Além disso, a epiderme dos peixes aparece 

frequentemente infiltrada por linfócitos e macrófagos (GRIZZLE, ROGERS, 1976; 

FERRI, 1983; PELETEIRO, RICHARDS, 1985; BUCHMANN, 1999; ROBERTS, 

2012).  

Entre as células epiteliais do tegumento ocorrem abundantes células 

secretoras que produzem conjuntamente uma secreção complexa de muco com 

amplas funções biológicas. Quatro tipos de células secretoras podem ser encontrados 

em diferentes epidermes de peixes, incluindo células malpighianas, células 

caliciformes, células saciliformes e células “club” (ZACONE, CASCIO, 1981; 

ZACCONE et al., 2001). A diversidade de peixes teleósteos é refletida numa variedade 

de morfologias da pele, composição celular, características do muco e moléculas 

presentes nas secreções mucosas (SALINAS et al. 2011). Por fim, o muco da pele do 

peixe abriga uma comunidade microbiana aparentemente abundante e diversificada, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Sigh+J%22%5BAuthor%5D
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incluindo bactérias e fungos (AUSTIN, 2006; LIU et al., 2008). A modulação de SALT 

por essa comunidade microbiana é desconhecida e mais estudos são necessários 

nessa área (SALINAS et al. 2011). 

 

 
 
 
 

1.5.2 Mucosa do tubo digestório  
 

Espécies de peixes herbívoros, detritívoros, onívoros e carnívoros diferem 

entre si em termos de presença ou ausência de estômago, comprimento do intestino 

(de 1 a mais de 20 vezes o comprimento do corpo), presença e número de cecos 

pilóricos, alças e válvulas intestinais (EVANS, 2013). De um modo geral, o GALT dos 

vertebrados superiores consiste em tecido linfoide disperso e organizado. Os peixes, 

no entanto, não possuem um GALT organizado e, portanto, não possuem placas de 

Peyer (PP) ou linfonodos mesentéricos (MLNs) (ROMBOUT et al., 2011). 

O GALT é surpreendentemente diversificado em todos os grupos vertebrados. 

A mucosa do tubo digestório, especialmente da parede do trato gastrointestinal, 

também constitui uma barreira contra a invasão microbiana e parasitária. Em primeiro 

lugar, a função digestiva gástrica e intestinal oferece um ambiente hostil a patógenos 

em função de seu baixo potencial de hidrogênio (Ph) e a secreção de enzimas 

digestórias e da bile (DABROWSKI., GLOGOWSKI, 1977; HOFER, SCHIEMER, 

1981; KRISTJANSSON, NIELSEN, 1992; DALMO et al., 1997). Por outra parte, a 

mucosa do tubo digestivo também atua como uma barreira de proteção mediante a 

secreção de uma cobertura mucosa colonizada por células linfoides e macrófagos, 

que parecem ter uma função primordial na vigilância imunológica do trato intestinal 

(ROMBOUT, VAN DER BERG, 1989; ROMBOUT et al., 1993b, BERNARD et al., 

2006). 

Enquanto que, nos mamíferos o tecido linfoide associado ao tubo digestório 

(GALT – Gut-Associated Lymphoid Tissue) forma órgãos linfo epiteliais de estrutura 

definida, como as tonsilas e placas de Peyer, nos peixes não ocorrem estruturas 

semelhantes, mas, na lâmina própria ocorre grande quantidade de linfócitos, 

macrófagos e granulócitos (DAVINA et al., 1979;  DAVIDSON et al., 1991; DORIN et 

al., 1993; ROMBOUT et al., 1993b; SIRE, VERNIER, 1995; HÉBERT et al, 2002; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Sire+MF%22%5BAuthor%5D
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BERNARD et al., 2006; ROCHA, CHIARINI-GARCIA, 2006; ROMBOUT et al., 1998, 

2014). Em algumas espécies também abundam as células granulares eosinófilicas 

(EGCS) na lâmina própria intestinal (CARRASSON et al., 2006), as vezes com 

localização específica como ocorre na lâmina reticular do intestino dos salmonídeos 

(VALLEJO, ELLIS, 1989; POWELL et al., 1991, 1992; SIRE et al., 1994, 

SVEINBJORNSSON et al., 1996; HÉBERT et al, 2002; SCHMALE et al., 2004). Foi 

demonstrado que essas células contêm produtos defensivos, como lisozima e 

peptídeos antimicrobianos (SILPHADUANG, NOGA, 2001), pelo que foram 

consideradas semelhantes as células de Paneth dos mamíferos (PAULSEN et al., 

2001). Esse conjunto de células forma um “GALT difuso”, que anatômica e 

funcionalmente definem um sistema imunitário mucoso nos teleósteos, análogo ao 

dos mamíferos (GEORGOPOULOU, VERNIER, 1986; KAATTARI, PIGANELLI, 1996; 

MATSUNAGA, RAHMAN, 2001; BERNARD et al., 2006; CARRASSON et al., 2006). 

No contexto da presente revisão, é essencial mencionar a interação entre a sIg 

(imunoglobulinas secretoras) no intestino dos peixes e suas bactérias comensais. 

Curiosamente, IgT e, em menor escala, IgM do muco digestivo da truta arco-íris 

(Oncorhynchus mykiss) cobrem uma alta porcentagem de bactérias presentes no 

intestino (ZHANG et al., 2010). Assim, é provável que as espécies de peixes ósseos 

exerçam uma imunoexpressão em suas bactérias comensais, de maneira semelhante 

aos sIgA e sIgM de mamíferos (BRANDTZAEG, 2009), fornecendo assim um meio de 

controle da homeostase intestinal (SALINAS, 2011). 

 

1.5.3 Mucosa branquial  
 

Os teleósteos geralmente têm quatro pares de arcos branquiais apoiados por 

cartilagem ou tecido ósseo. Os arcos branquiais contêm filamentos branquiais (ou 

lamelas primárias), que são subdivididos em lamelas branquiais (ou lamelas 

secundárias). Estes compreendem as principais superfícies respiratórias dos peixes. 

Uma revisão abrangente sobre a morfologia da brânquia de peixes pode ser 

encontrada em Wilson e Laurent (2002). 

As mucosas faríngea e branquial dos peixes são consideradas locais de 

considerável atividade imunológica, devido a sua constante exposição à água em 

movimento e relativa pequena espessura (delgado) no caso do epitélio respiratório 

branquial (SMITH, 1982; GOLDES et al., 1986; PEDRERA et al., 1992; WILSON, 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Rahman+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wilson+JM%22%5BAuthor%5D


73 
 

LAURENT, 2002). Os filamentos primários (ou lâminas branquiais) estão recobertos 

por um epitélio pluriestratificado, geralmente cúbico, com abundantes células 

mucosas e, dependendo das espécies, células de cloro, que estão apoiadas sobre 

uma lâmina própria bem desenvolvida. Os filamentos secundários (ou lamelas 

branquiais) estão formados por um epitélio respiratório simples e plano, que está 

disposto sobre um tecido conjuntivo escasso, formado por células pilares (ou de 

sustentação), que limitam abundantes capilares ou espaços sanguíneos sem 

endotélio proprio (WILSON, LAURENT, 2002; ROBERTS, 2012).  

De modo similar ao que ocorre na mucosa digestiva, os epitélios faríngeo e 

branquial estão recobertos por uma cutícula mucosa, sendo que a que recobre as 

brânquias contem quantidades significativas de anticorpos, cuja distribuição entre o 

soro e o muco é dependente da rota de imunização (LUMSDEN et al., 1993, 

LUMSDEN et al., 1995; ZACCONE, et al., 2001) 

A maior parte das células defensivas, principalmente linfócitos, macrófagos e 

granulócitos, estão situados na lâmina própria dos filamentos primários (ROBERTS, 

2012). Nos salmonídeos (WALES; 1983; AMIN et al., 1992) e em Pimephales 

promelas (YONKOS et al., 2002), Sparus aurata (JÓSEFSSON, TATNER, 1993) e I. 

punctatus (GRIZZLE, ROGERS, 1976) também são frequentes as EGCs na lâmina 

propria dos filamentos primários. Linfócitos pequenos e grandes (GROVE et al., 

2006a; LIN et al., 1999), macrófagos (LIN et al., 1999; MULERO et al., 2008), 

neutrófilos (LIN et al., 1999), granulócitos eosinofílicos ( BARNETT et al., 1996; LIN et 

al., 1999; MULERO et al., 2007) e células secretoras de anticorpos (ASC) (DAVIDSON 

et al., 1997; DOS SANTOS et al., 2001a) foram observados no GIALT de diferentes 

espécies de peixes. 

A produção de muco é comprovadamente mais alta na área ao redor da 

cobertura branquial do que em qualquer outro local da pele (SHEPHARD, 1994). Além 

disso, as brânquias de peixe têm uma comunidade microbiana associada (RINGO, 

HOLZAPFEL, 2000) que, no caso da carpa gibel (Carassius auratus gibelio) e do 

sargo preto (Megalobrama amblycephala), é menos diversa que a da pele (WANG et 

al., 2010). 
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1.6 Outros componentes do Sistema de defesa inespecífico  
 

1.6.1 Fígado 
 

A função do fígado como parte dos sistemas defensivos nos peixes foi 

considerada secundária, devido sobretudo, a discussão sobre a existência de 

macrófagos hepáticos semelhantes as células de Kupffer de mamíferos. Por outro 

lado, parece claro que o fígado dos peixes, como nos demais vertebrados, participa 

na defesa inespecífica mediante a síntese de numerosos produtos com atividade 

antimicrobiana, como as diversas proteínas da resposta da fase aguda (proteína C 

reativa; DEMERS,  BAYNE, 1994), proteínas do complemento, lisozima, transferritina, 

antiproteases (como a 2-macroglobulina) e, provavelmente, lecitinas e precipitinas 

naturais (YANO, 1996). 

O fígado também tem importante papel no sistema de defesa inespecífico, pois, 

o desenvolvimento, manutenção e eficiência do sistema imune dependem de uma 

adequada e balanceada nutrição (KELLEY, 2001). Nesse sentido, os ácidos graxos 

poli-insaturados (PUFAs) da série n-3 possuem uma potente atividade 

imunomoduladora. Os mecanismos propostos, para explicar esta influência dos 

PUFAs no sistema imune dos peixes são dois: 1) mudanças estruturais nas 

membranas dos leucócitos, as quais por sua vez, afetam funções como a cinética 

enzimática, expressão de receptores e transmissão de sinais e 2) pela via dos 

eicosanoides (THOMPSON et al., 1995; BELL et al., 1996; DE PABLO et al., 2000). 

Dentro de sua atividade imunomoduladora os PUFAs da série n-3 podem estimular 

e/ou inibir a resposta imune dependendo da espécie de peixe analisada e da 

quantidade/qualidade desses ácidos graxos na dieta (BLAZER et al., 1989; LIN; 

SHIAU, 2003). A formulação de dietas específicas que possam estimular o sistema 

imune do peixe e com isto prevenir ou potenciar a resistência frente as doenças como, 

por exemplo, a ictiofiríase é uma área explorada a algum tempo. Estudos realizados 

por Vargas e colaboradores (2008) com o jundiá mostraram que diferentes fontes 

lipídicas produzem respostas fisiológicas diversas a infecção experimental por I. 

multifilis. Nesse estudo os peixes que consumiram óleo de linhaça como fonte lipídica 

na dieta, por exemplo, tiveram redução no número de linfócitos em sangue após 120 

horas de desafio. Os linfócitos são as células encarregadas da produção de anticorpos 

e imunoglobulinas (PUANGKAEW et al., 2004; MASHOOF, CRISCITIELLO, 2016) e, 
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portanto, a sua redução pode ter sido responsável por ocasionar baixas taxas de 

sobrevivência observadas nesse tratamento. 

Enquanto aos macrófagos hepáticos foi descrita a presença de macrófagos 

sinusoidais semelhantes, mas, não idênticos das células de Kupffer, em certas 

espécies de teleósteos (O. mykiss; I. punctatus, Ictalurus nebulosus; Alosa 

sapidissima, Pimelodus maculatus, Carassius aurata) usando critérios morfológicos 

(FUJITA et al., 1980; HAMPTON et al., 1987). Também foram isoladas e cultivadas 

células macrofágicas hepáticas de Leiostomus xanthurus (FAISAL et al., 1995). Sem 

dúvida, outros estudos morfológicos indicaram a ausência de células de Kupffer em 

outros peixes, como em Salmo salar (SPEILBERG et al., 1994), Tetraodon leiurus e 

Hemihaplochromis multicolor (LANGER, 1979) e no peixe gato Parasilurus asotus 

(SATO, YAMAMOTO, 1983). Em geral é aceito que a maioria dos peixes carecem de 

autênticas células de Kupffer e que a população de macrófagos hepáticos similar a 

dos mamíferos (BRAET ,  WISSE, 2002), assim como, as células sinusoidais 

hepáticas dos peixes também têm capacidade endocítica (LANGER, 1979; 

STENSVÅG et al., 1999; DALMO , BØGWALD, 1996; LOVOLL et al., 2007), sendo 

que, junto com as células sinusoidais renais e esplênicas formam uma parte principal 

do sistema de defesa inespecífico dos peixes. 

 

1.6.2 Coração 
 

As células endoteliais endocárdicas dos teleósteos foram consideradas parte 

do sistema de defesa inespecífico, dado que apresentam capacidade endocítica de 

partículas inertes (como carvão - MACKMULL ,  MICHELS, 1932; FERGUSON, 1975; 

ELLIS 1976 a, b;  ELLIS et al., 1976) e de antígenos (LEKNES, 1987; DALMO et al., 

1996; DALMO et al., 1997; SMEDSROD et al., 1995). Mesmo que sua capacidade 

endocítica de antígenos seja moderada, dado que retém quantidades 

significativamente menores que o fígado e o rim, as células endoteliais cardíacas de 

S. salar retêm produtos solúveis não antigênicos em quantidades similares as do baço 

(STENSVÅG et al., 1999). A atividade endocítica destas células parece estar mediada 

fundamentalmente por receptores “scavenger” (“sequestradores”, SORENSEN et al., 

1998; SETERNES et al., 2001a, 2001b), como ocorre nos vertebrados (SETERNES 

et al., 2002). 
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1.7 Desenvolvimento ontogênico do sistema linfo-hematopoiético 
 

1.7.1 Aspectos gerais da ontogenia dos peixes gato 
 

Os ovos de peixes teleósteos são do tipo telolécito, ou seja, apresentam uma 

grande quantidade de vitelo, de forma que durante seu desenvolvimento se 

comportam de forma semelhante ao que ocorre com os ovos de tubarões e aves 

(ROMER, PARSONS, 1995; GILBERT, 2000). Nesses grupos a segmentação é do 

tipo meroblástico, de modo que, a formação da blástula somente afeta a pequena 

zona do polo animal e origina um disco de umas quantas células de espessura por 

cima do vitelo. O desenvolvimento embrionário dos peixes compreende os eventos 

entre a fertilização do ovo até a eclosão das larvas, sendo útil para a identificação de 

ovos viáveis em estudos de produtividade e sobrevivência, bem como na realização 

de experimentos de diversas espécies. 

Após a formação da blástula ocorrem os processos de segmentação, 

morfogênese e organogênese inicial, organogênese média, organogênese tardia e 

eclosão. A sucessão dos mesmos nos teleósteos foi relacionada com o tempo pós-

fertilização, mas, como a velocidade do desenvolvimento dos vertebrados 

ectodérmicos é dependente da temperatura ambiente, esse dado deve estar 

associado a temperatura da água (JOBLING, 1994). Dado que nem sempre é possível 

manter esse parâmetro constante durante todo o desenvolvimento, também foi 

utilizada uma correlação morfológica entre os processos ontogênicos e a forma do 

embrião. Nesse sentido existe a Tabela VERNIER de 1969 tratando do 

desenvolvimento embrionário da truta arco-íris, O. mykiss, que agrupa por estádios os 

principais eventos que se sucedem desde a fertilização até a eclosão e reabsorção 

nos teleósteos e foi aplicada também ao desenvolvimento de peixes gato da família 

Pimelodidae (CUSSAC et al., 1985; MATKOVIC et al., 1985; GODINHO et al., 1978). 

Os peixes gato apresentam um desenvolvimento ontogenético complexo, com 

fases embrionária e larvária pré-eclosão, uma fase metamórfica, também pré-eclosão, 

que finalmente dá lugar ao estádio de alevino ou juvenil pós-eclosão, de forma que, 

no momento da eclosão os alevinos são semelhantes na sua morfologia externa aos 

indivíduos adultos (BLACK, 1994). Em espécies da família Pimelodidae, o 

desenvolvimento ontogênico foi estudado em Rhamdia hilarii (GODINHO et al., 1978) 

e R. sapo (CUSSAC, 1982; CUSSAC et al., 1985; MATKOVIC et al., 1985). Em geral, 
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esses estudos são centrados na morfologia geral dos indivíduos desde a 

segmentação até a organogênese e morfogênese tardia (estádio larvário). O 

desenvolvimento embrionário desses peixes gato é rápido, de forma que a 

organogênese de R. hilarii e de R. sapo ocorre entre as sete (7) e as vinte e oito (28) 

horas pós-fertilização, a uma temperatura entre vinte e um e vinte e três graus Celsius 

(21ºC - 23ºC) (GODINHO et al. , 1978; MATKOVIC et al., 1985) e a eclosão em R. 

hilarii ocorre as vinte e sete (27) horas, a uma temperatura de vinte e três mais ou 

menos um grau Celsius (23 ± 1º C) (GODINHO et al., 1978). Em R. quelen foi descrito 

que a eclosão ocorre as quarenta e seis (46) horas depois da fecundação, a uma 

temperatura da água entre dezoito e dezenove graus Celsius (18 – 19º C) (IHERING, 

AZEVEDO, 1936).  

Buzollo e colaboradores (2011) estudaram a ontogênese de Pimelodus 

maculatus (Lacépède, 1803, Siluriformes: Pimelodidae) observando que a 

embriogênese foi típica dos teleósteos, mas, com diferenças em relação a outras 

espécies, como a duração do desenvolvimento, tipo de blastocele, momento de 

segmentação somítica, entre outros. Seis estágios de desenvolvimento embrionário 

foram definidos: zigoto, clivagem, blástula, gástrula, organogênese (dividido em fases: 

segmentação inicial e segmentação final) e eclosão com período de incubação de 13 

horas à 29ºC e de 17 horas à 25ºC. Os ovócitos extrusados apresentaram diâmetro 

médio de 812 µm antes da hidratação e após 1066 µm. Após a fertilização, 

apresentaram coloração amarelada e uma camada gelatinosa envolvendo o córion. O 

padrão de clivagens foi descrito como segue: 2; 4; 8 (4x2); 16 (4x4); 32 (4x8) e 64 

(2x4x8) blastômeros até a fase de mórula (+64 células). Também foi possível observar 

nesta fase, o início da formação da camada sincicial do vitelo. Em seguida foram 

observados os estágios de blástula e gástrula. O final da gástrula caracterizou-se pela 

formação do tampão vitelino. A seguir, iniciou-se a diferenciação das regiões cefálica 

e caudal, o alongamento camada sincicial do vitelo. O final deste estágio é demarcado 

pelo desprendimento da cauda. A fase de segmentação final caracterizou-se pela 

cauda livre, presença de mais de 30 somitos, vesícula óptica e ótica, desenvolvimento 

do intestino posterior, pigmentação nas regiões cefálica e caudal do saco vitelino e 

crescimento do embrião. As larvas recém-eclodidas apresentaram esboço do trato 

digestório, olhos bem evidentes e pigmentados, boca fechada, presença das 

vesículas encefálicas e com comprimento médio de 3410 µm. 

O jundiá (Rhamdia quelen) teve seu desenvolvimento embrionário e larval 
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estudado por Pereira e colaboradores (2006), sendo que foram coletados ovócitos 

pela extrusão de fêmeas após indução hormonal. Logo após a hidratação, foram 

transferidos para incubadoras cônicas de vidro com capacidade para 50 L, com fluxo 

de água constante e controlado. Amostras de ovos fertilizados foram colocadas em 

placas de Petri e examinadas através de estereomicroscópio. Os ovos eram esféricos, 

demersais e não-adesivos, com espaço perivitelino definido e córion resistente. Os 

estágios de clivagem ocorreram durante as 3,5 primeiras horas. Após a eclosão, as 

larvas foram transferidas para incubadoras de fibra de vidro de 200 l. Os primeiros 

sinais de movimento embrionário foram observados 21 h após a fertilização, sendo 

que, a eclosão das larvas ocorreu 30,5 h após a fertilização. Os resultados desses 

estudos ontogenéticos preliminares serviram para o conhecimento completo da 

ontogenia do jundiá e para a aplicação em estudos ecotoxicológicos. 

Para Oliveira e colaboradores (2007) o período do desenvolvimento 

embrionário do R. quelen desde o momento da fertilização até a eclosão das larvas 

ocorreu em 30 horas, sendo estabelecidos os seguintes estágios para o 

desenvolvimento embrionário após a fecundação: zigoto, clivagem, gástrula, 

segmentação, larval e eclosão. O estágio de zigoto foi observado logo após a 

fertilização e subsequente hidratação dos ovos com aumento do espaço perivitelíneo, 

fusão dos pró-núcleos e reorganização citoplasmática com estabelecimento dos pólos 

animal e vegetal. Este estágio durou até o período de 0,70 horas do desenvolvimento 

embrionário. 

 O estágio de clivagem teve início aos 45 minutos do desenvolvimento 

embrionário e seu final foi observado após três horas de desenvolvimento. Em 

Rhamdia quelen, as clivagens são do tipo meroblásticas, sendo observado o seguinte 

padrão: a primeira clivagem foi vertical, originando 2 blastômeros, a segunda clivagem 

foi vertical e perpendicular à primeira, dando origem a 4 blastômeros; a terceira 

clivagem foi vertical e paralela a primeira, originando 8 blastômeros, em um arranjo 

4x2; a quarta foi vertical e paralela à segunda, dando origem a 16 blastômeros, em 

uma formação 4x4; a quinta foi vertical e paralela a primeira, originando 32 

blastômeros, em uma formação 4x8; a sexta clivagem foi horizontal, dando origem a 

duas camadas de células, num total de 64 blastômeros. Com o decorrer das clivagens, 

os blastômeros aumentam em número e diminuem de tamanho, sendo que até a 3º 

clivagem as células se mantêm homogêneas e a partir do 4º plano de clivagem, 

começam a ocorrer blastômeros de tamanhos diferentes (OLIVEIRA et al, 2007). 
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Passando-se quatro horas do desenvolvimento, a blastoderme apresentou 

forma de domo. As células continuaram a se dividir, mas os planos de clivagem foram 

indeterminados. O final deste estágio é demarcado pelo início do movimento de 

epibolia.  O estágio de gástrula teve início às cinco horas do desenvolvimento e é 

caracterizado pelo movimento de epibolia e ocorrência dos movimentos 

morfogenéticos de convergência e involução celular, que irão produzir os primeiros 

folhetos e o eixo embrionário. Este estágio termina às onze horas do desenvolvimento 

com o fechamento completo do tampão pela blastoderme (OLIVEIRA et al, 2007). 

 O estágio de segmentação teve início às treze horas do desenvolvimento e 

transcorreu até a décima sétima hora quando, neste estágio, ocorreu o 

desenvolvimento dos somitos, da notocorda, do tubo neural e alongamento do 

embrião, principalmente no eixo céfalo caudal. Seu término ocorreu com o 

despregamento da cauda. A partir das treze horas, os embriões estavam no período 

de desenvolvimento chamado neurula, fase em que há a diferenciação da cauda e da 

cabeça. Ainda no estágio de segmentação, ocorre o desenvolvimento do sulco neural, 

que formará a coluna vertebral além do aparecimento da vesícula de Kupfer. No final 

da segmentação, os embriões apresentavam em média 14 somitos, vesícula óptica, 

vesícula de Kupfer e cauda presa (OLIVEIRA et al, 2007). 

 O estágio larval, que teve início na décima nona hora do desenvolvimento e 

estendeu-se até a vigésima sétima hora, caracterizou-se pela cauda livre, pela 

variação de 24 a mais de 30 somitos, dependendo do período em que se encontrava, 

pela vesícula óptica, vesícula ótica, desaparecimento da vesícula de Kupfer, 

pigmentação na membrana do vitelo e crescimento da larva. A eclosão ocorreu na 

trigésima hora de desenvolvimento. Neste período, as larvas já demonstram 

movimentos bem vigorosos de natação, importantes para o rompimento do córion 

(OLIVEIRA et al, 2007). 

Os estudos existentes até o presente momento não abordam ou, o fazem de 

forma tangencial, a morfologia microscópica da ontogênese em especial a ontogenia 

do tecido e órgãos hematopoiéticos, que será realizada na sequência da presente 

revisão. 
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1.7.2 Ontogenia do tecido hematopoiético 
 

Durante o desenvolvimento embrionário dos tetrápodes a hematopoese ocorre 

em diversas partes do embrião, de forma que se encontram fases precoces de 

hematopoese extraembrionária e logo em diversas partes do embrião. Os primeiros 

loci hematopoiéticos estão localizados em ilhas eritroblásticas/angiogênicas da bolsa 

vitelina, mas, essa hematopoese é transitória e as células sanguíneas definitivas são 

originárias desde os precursores alojados na esplacnopleura das regiões pré-aórtica, 

aórtica, gonadal e renal (DIETERLEN-LIEVRE et al., 1966; GILBERT, 2000), que nos 

mamíferos foi denominada região AGM (aortic, gonadal, mesonephric region) (GODIN 

et al., 1995). 

A sucessão e processos que ocorrem em diversos loci hematopoiéticos durante 

o desenvolvimento ontogenético foi estudada em detalhe em diversas espécies de 

teleósteos e foram descritas três (03) classes distintas de desenvolvimento atendendo 

o local inicial da hematopoese (WILLET et al., 1999): a) espécies onde o primeiro 

locus hematopoiético é exclusivamente a bolsa vitelina, como no peixe anjo 

Pterophyllum scalare; b) espécies em que a hematopoese inicial é intraembrionária, 

alojada no mesoderma da massa celular intermediária, derivada do mesoderma 

ventro-lateral, como no peixe zebra, D. rerio (HERBOMEL et al., 1999; WILLET et al., 

1999); e c) espécies como O. mykiss onde a hematopoese embrionária inicial ocorre 

em ambos locais. Em D. rerio depois da aparição da hematopoese na massa celular 

intermediária, são encontradas células hematopoiéticas na região aórtica e para-

aórtica, presumivelmente semelhante a região AGM dos tetrápodes e depois no 

mesoderma renal (WILLET et al., 1999). Nos teleósteos, durante as fases seguintes 

do desenvolvimento, a hematopoese ocorre de forma crescente no rim e mais 

tardiamente na polpa vermelha esplênica (CASTILLO, 1990; WILLET et al., 1999). 

Tanto em aves, em mamíferos e mesmo nos peixes as primeiras 

hematopoeses são exclusivamente eritropoiéticas e a mielopoiése aparece 

posteriormente, geralmente associada ao desenvolvimento de outros loci 

hematopoiéticos intraembrionários (GODIN et al., 1995; ZAPATA et al., 1995; 

DIETERLEN-LIEVRE et al., 1966; WILLET et al., 1999). A transição da hematopoese 

extraembrionária a intraembrionária dos mamíferos está marcada por uma mudança 

no fenótipo dos eritrócitos, que passam de nucleados e com hemoglobina fetal a 

anucleados e com hemoglobina adulta. Essa mudança não foi demonstrada nos 



81 
 

peixes, já que, tanto os eritrócitos embrionários como nos adultos são nucleados e 

não foram encontrados estudos sobre a mudança no tipo de hemoglobina em peixes. 

As hemoglobinas de peixes e vertebrados terrestres têm um arranjo de quatro cadeias 

quando livres de O2 e um arranjo diferente quando oxigenado, produzindo um 

comportamento útil de ligação ao oxigênio tudo ou nada. Nos peixes e formas de vida 

superiores, essas múltiplas cópias de genes acumularam mutações que levaram a 

diferentes cadeias de proteínas: α e β, mas também variantes das cadeias α e β 

encontradas em embriões e fetos nos estágios iniciais da vida. Ripgs (1984) realizou 

um estudo sobre as hemoglobinas dos peixes amazônicos  

Para quase todas as espécies de animais vertebrados ocorre a síntese de 

diferentes formas tetraméricas de moléculas de hemoglobinas que são específicas 

para as diversas fases de transformações que acontecem desde a fecundação do ovo 

até a fase adulta. Por exemplo, em anfíbios as moléculas das hemoglobinas do girino 

diferem daquelas encontradas em rãs adultas. Na espécie humana ocorre o mesmo 

fenômeno de diferenciação de hemoglobinas nas três fases de desenvolvimento: 

embrionário, fetal e pós-nascimento, caracterizando respectivamente as Hb 

embrionárias, a Hb Fetal, e as Hb adultas (ou Hb A/A2). Cada um desses três tipos 

básicos de hemoglobinas humanas apresenta processos fisiológicos de captação, 

transporte e liberação de oxigênio que estão relacionados com as diferentes fases do 

desenvolvimento embrionário e fetal, bem como após o nascimento. 

Por outro lado, a sequência do desenvolvimento das distintas populações 

mieloides em peixes parece estar clara, enquanto que, primeiro são observados 

monócito-macrófagos e granulócitos e mais tardiamente linfócitos, todos eles 

originados extra vascularmente (CASTILLO, 1990; HANSEN, ZAPATA, 1988; WILLET 

et al., 1999). Em D. rerio foi demonstrado que os precursores dos macrófagos 

embrionários aparecem antes e em locais distintos, extra vasculares, que os eritrócitos 

no saco vitelino e que os macrófagos diferenciados depois invadem o mesoderma 

com população primitiva e distinta das células de sistema monocito-macrófagocitário 

dos adultos (LICHANSKA, HUME, 2000). 
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1.7.3 Ontogenia dos órgãos linfo-hematopoiéticos 
 

Foram realizados numerosos estudos morfológicos e funcionais sobre a 

ontogenia dos órgãos linfoides dos teleósteos, especialmente nas espécies de maior 

interesse comercial, como salmonídeos (ELLIS, 1977a; SECOMBES et al., 1983 a, b; 

TATNER, MANNING, 1983b; CASTILLO, 1991), ciprinídeos (ROMANO, 1998; 

ROMANO et al., 1998, 1999a), espáridos (PICCHIETTI et al., 1997; SCAPIGLIATI et 

al., 1999), o peixe gato I. punctatus (PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 2001) e 

também em outras espécies como S. marmoratus (NAKANISHI, 1986;  NAKANISHI 

et al., 1986), o peixe antártico Harpagifer sp. (O’NEILL, 1989a; O’NEILL, 1989b), 

elasmobrânquios (FÄNGE, NILSSON, 1985) e Seriola quinqueradiata 

(CHANTANACHOOKHIN et al., 1991).  

No que se refere aos peixes gato, Petrie-hanson e Ainsworth (2001) usaram 

técnicas histológicas, histoquímicas e imuno-histoquímicas para estudar o 

desenvolvimento dos órgãos linfoides de I. punctatus. O primeiro órgão linfo-

hematopoiético que se desenvolve nessa espécie é o timo seguido dos rins e baço. 

Essa mesma sequência de desenvolvimento foi observada na maioria dos teleósteos 

(ELLIS, 1977a; CASTILLO, 1991; ABELLI et al., 1996; ROMANO, 1998; WILLET et 

al., 1999; ZAPATA et al., 2006). 

No momento da eclosão, os alevinos de I. punctatus não apresentam células 

linfoides, mas, sim monócitos, macrófagos e neutrófilos, localizados no tecido renal 

hematopoiético, ainda não diferenciado no prônefros e mesonefros, o que sucede em 

torno dos três (3) a quatro (4) dias pós-eclosão (PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 

2001). Os primeiros linfócitos, identificados como células positivas para a enzima β-

glicuronidase, foram observados aos sete (7) dias pós-eclosão no rim anterior 

(PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 2001). Essa mesma cronologia de aparição dos 

leucócitos foi também descrita em O. mykiss (RAZQUIN et al., 1990), em C. carpio 

(ROMANO et al., 1998) e em D. rerio (WILLET et al., 1999; ZAPATA et al., 2006). 

O timo de I. punctatus foi identificado antes da eclosão e as primeiras células 

tímicas não epiteliais observadas foram os monócitos (PETRIE-HANSON, 

AINSWORTH, 2001). A partir de cinco (5) dias pós-eclosão são observados timocitos 

Ig-, dispostos em um parênquima não organizado, enquanto que, as primeiras células 

Ig+ são observadas aos dez (10) dias pós-eclosão (PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 

2001). No pico máximo de aumento do número de timocitos ocorreu aos três (3) meses 
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pós-eclosão (PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 2001) e mantendo-se invariável entre 

os três (3) e os dez (10) meses (ELLSAESSER et al., 1988). 

No momento da eclosão, o baço de I. punctatus apresentava eritrócitos e 

células blásticas e até os cinco (5) dias somente macrófagos, neutrófilos e linfócitos B 

imaturos (PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 2001). Em torno aos vinte e oito (28) dias 

foram observados linfócitos B e T localizados em torno das arteríolas esplênicas 

(PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 2001). Em geral, o desenvolvimento tardio do 

baço e em especial da polpa branca é um fato assinalado em todos os estudos sobre 

a ontogenia desse órgão em teleósteos (ELLIS, 1977a; O’NEILL, 1989a; O’NEILL, 

1989b; CASTILLO, 1991; ABELLI et al., 1996; ROMANO, 1998; WILLET et al., 1999). 

Durante o crescimento dos alevinos, o tamanho dos órgãos linfo-

hematopoiéticos e a quantidade de células hematopoiéticas e linfoides que contem 

crescem gradualmente, de acordo com o tamanho do indivíduo, a exceção do timo 

para o qual foram identificados picos de crescimento, onde o órgão alcança seu maior 

tamanho ou peso com relação ao peso corporal, o que pode ocorrer antes de que os 

indivíduos alcancem a maturidade sexual. A partir desse estágio, na maioria das 

espécies de teleósteos são alternadas fases de degeneração relativa e crescimento 

do timo, geralmente associadas a mudanças estacionais (ALVAREZ et al.,  1988; 

CHILMONCZYK, 1992; ZAPATA et al.,  1992) e somente há uma degeneração mais 

notável e permanente do timo durante o envelhecimento (CHILMONCZYK, 1992; 

COOPER et al.,  1983). Não obstante, o peixe gato I. punctatus é uma exceção a esse 

padrão, dado que nessa espécie o timo degenera completamente após o primeiro ano 

de vida (ELLSAESSER et al., 1988). 

 

1.8 O sistema endócrino dos teleósteos 
 

A transdução de informações provocada por mudanças no fotoperíodo ou 

odores específicos, se iniciam com a ativação de sensores específicos como os 

fotorreceptores na retina ou quimiorreceptores do epitélio olfatório. Estes sensores 

transformam os estímulos ambientais em sinais eletroquímicos, os quais são 

propagados via neurônios para sítios específicos no Sistema Nervoso Central dos 

peixes onde, estes sinais são processados e interpretados de acordo com sua 

relevância fisiológica. Caso necessário, respostas específicas surgem dentro ou fora 

do Sistema Nervoso Central, levando a produção de efeitos fisiológicos e 
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comportamentais pertinentes (EVANS et al., 2013; CONNAUGHTON; AIDA, 1999). 

O sistema hipotálamo-hipofisário é um dos componentes mais complexos do 

sistema endócrino. Localizado na base do cérebro é fundamental na coordenação de 

toda a resposta endócrina, estabelecendo relações de controle mútuo sobre a maioria 

das glândulas endócrinas e controlando, por si só, muitos aspectos da homeostasia 

corporal. O hipotálamo produz entre outros, o hormônio liberador de gonadotrofinas 

(GnRH) e a dopamina (DA). O GnRH estimula a liberação das gonadotrofinas pela 

adeno-hipófise, enquanto a DA inibe a liberação destas gonadotrofinas, de modo 

direto ou indireto (inibindo o efeito estimulatório do GnRH). As gonadotrofinas 

estimulam a maturação gonadal e a liberação de hormônios esteróides das gônadas. 

Os hormônios esteroides e os adenohipofisários determinam o desenvolvimento de 

vários caracteres sexuais e influenciam o cortejo e cuidados parentais. Quando os 

hormônios gonadais aumentam seu nível no plasma, exercem um efeito inibitório 

sobre a liberação das gonadotrofinas, de modo que há sempre uma oscilação. 

Aparentemente, este efeito inibitório dos esteroides sobre as gonadotrofinas se deve 

ao efeito estimulatório dos esteroides sobre a liberação de DA ou através de uma 

inibição de GnRH (BALDISSEROTTO, 2002, SANCHEZ, 2006). 

Os eventos regulatórios da puberdade dos teleósteos são semelhantes dentro 

da classe e mesmo em comparação com outros vertebrados, entretanto, existem 

particularidades entre as espécies que tornam os estudos de reprodução de peixes 

espécie-específicos. Essa especificidade se estende à prática, em que os protocolos 

de manipulação da reprodução de peixes nem sempre têm o mesmo efeito nas 

diferentes espécies, acarretando, portanto, resultados finais diferentes (ALMEIDA, 

2013). 

Em geral, as diversas glândulas e tecido endócrinos dos teleósteos são 

correspondentes citologicamente com as descritas para o restante dos vertebrados 

(PATT, PATT, 1969; STOSKOPF, 1993; JANZ, 2000), ainda que existam acentuadas 

diferenças enquanto a localização anatômica e estrutura histológica das mesmas. 

Assim, os principais órgãos endócrinos dos teleósteos são a hipófise, o sistema 

hipotalâmico-hipofisiário, a urofise, as tireoides, ilhotas de Langerhans (conhecidas 

como corpos de Brockman em algumas espécies), corpos ultimobranquiais, gônadas, 

tecido inter-renal e cromafin e corpúsculos de Stannius (STOSKOPF, 1993; HAZON, 

BALMENT, 1998; JANZ, 2000). Além disso, de modo similar aos demais vertebrados, 

possuem células endócrinas dispersas nos órgãos e que formam sistemas tais como 
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o enteroendócrino (LAMERS et al., 1981; GAPP, 1987; HAZON, BALMENT, 1998), 

que é também denominado gastro-entero-pancreático ao agrupar o conjunto de 

células endócrinas do trato gastrointestinal e do pâncreas (GAPP, 1987; JANZ, 

2000).(Figura 07) 

 

Figura 07 - Esquema ilustrando os órgãos endócrinos dos peixes.  
 
Fonte: Fish Necropsy Manual (2015) https://www.necropsymanual.net/en/teleosts-
anatomy/endocrine-system/    

https://www.necropsymanual.net/en/teleosts-anatomy/endocrine-system/
https://www.necropsymanual.net/en/teleosts-anatomy/endocrine-system/
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A histologia das glândulas endócrinas foi descrita em geral para os teleósteos 

(PATT, PATT, 1969; STOSKOPF, 1993) e em particular para algumas ordens, como 

salmonídeos (AMIN et al, 1992) e espécies como I. punctatus (GRIZZLE, ROGERS, 

1976). Nos últimos anos, os hormônios produzidos por essas glândulas nos teleósteos 

foram caracterizados em numerosas espécies e seus mecanismos funcionais 

elucidados (HAZON, BALMENT, 1998; JANZ, WEBER, 2000). 

A glândula pineal ou epífise dos teleósteos mantem a estrutura de um órgão 

fotorreceptor e em algumas ordens, como os salmonídeos, estão recobertas por uma 

janela cefálica dorsal formada por uma área despigmentada do tegumento e uma zona 

adelgaçada do osso cranial (STOSKOPF, 1993). Os pinealócitos são 

morfologicamente comparáveis aos cones da retina dos olhos laterais e contêm 

fotopigmentos, assumindo-se que são os produtores da maior parte da melatonina 

circulante (HAZON, BALMENT, 1998). Esse hormônio está implicado, junto a outros 

fatores, na regulação do ciclo circadiano, sendo secretada em maior quantidade na 

noite (HAZON, BALMENT, 1998; JANZ, 2000). 

O eixo hipotalâmico-hipofisário está composto pelos mesmos componentes 

neurais e endócrinos que o resto dos vertebrados, mas, se diferenciam pela ausência 

do sistema porta hipotalâmico-hipofisário, de forma que, é estabelecida uma 

inervação direta desde o hipotálamo (BATTEN, INGLETON, 1998; JANZ, 2000) e é 

considerado que o equivalente da eminência medial de outros vertebrados nos peixes 

está formando parte da neuro-hipófise (PATT, PATT, 1969). 

A adeno-hipófise dos teleósteos apresenta uma clara subdivisão anatômica em 

parte intermediária, distal, sendo que, geralmente, essa última pode ser subdividida 

em partes rostral e proximal (STOSKOPF, 1993; BATTEN, INGLETON, 1998). Essas 

divisiões são correlacionadas com a distribuição dos tipos celulares endócrinos que 

incluem células pró-lactotróficas, tireotróficas e corticotróficas na parte distal rostral, 

células somatotróficas e gonadotróficas nas parte distal proximal e células 

somatotróficas (ou células PAS+) na parte intermediária (JANZ, 2000). A neuro-

hipófise está dividida em duas partes: uma anterior que se ramifica dentro da parte 

distal da adeno-hipófise e uma parte posterior ramificada dentro da parte intermediária 

da adeno-hipófise (BATTEN, INGLETON, 1998). A secreção dos neurônios dos 

núcleos neurossecretores hipotalâmicos são descarregadas nos capilares sanguíneos 

de ambas partes e os hormônios neuro-hipofisiários são de natureza peptídica 
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pertencentes às famílias da vasopressina e da oxitocina (HAZON, BALMENT, 1998; 

JANZ, 2000). 

Os teleósteos apresentam um segundo órgão neuro-hemal, localizado na 

porção caudal da medula espinhal, que se denomina urófise, formada pelas células 

neurosecretoras de Dahlgren, cujo corpo (soma) está localizado na substância 

cinzenta peri-ependimária, enquanto que, seus axônios são projetados numa protusão 

ventral da substância branca ricamente vascularizada (CARRATO, FERNÁNDEZ, 

1987). As células urofisiárias produzem os hormônios peptídicos urotensinas I e II. A 

urotensina I é semelhante estrutural e funcionalmente ao hormônio corticotrofina, 

enquanto que, a urotensina II é semelhante a somatostatina (HAZON, BALMENT, 

1998; JANZ, 2000) e suas funções parecem fundamentalmente relacionadas com a 

osmorregulação e adaptação a água marinha durante a migração das espécies 

anádromas (JANZ, 2000a). 

A tireoide dos teleósteos não costuma ser uma glândula discreta, mas, seus 

folículos tireoidianos aparecem dispersos no tecido conjuntivo do mediastino anterior 

na maioria dos casos, a exceção dos tunidos (Thunnus spp, atuns), peixes espada 

(Trichiurideos) e peixes loro (Scarus spp)(HAZON, BALMENT, 1998; JANZ, 2000). 

Nos teleósteos o hormônio tetraiodotironina (T4) é mais abundante no soro, mas, a 

forma mais ativa é a triiodotironina (T3), provavelmente formada por 

monodeiododinação do T4 nos tecidos (HAZON, BALMENT, 1998). 

Alguns peixes apresentam um pâncreas endócrino difuso, com múltiplas ilhotas 

de Langerhans distribuídas no mesentério gástrico e periesplênico (PATT, PATT, 

1969; STOSKOPF, 1993; GAPP, 1987), enquanto que, outros como I. punctatus 

(GRIZZLE, ROGERS, 1976) apresentam grandes acúmulos de ilhotas que formam os 

denominados corpos de Brockman produzindo insulina, glucagon, somatostatinas-14 

e -25 e outros hormônios peptídicos que também são secretados por células 

enteroendocrinas, como pancreastatina (HAZON, BALMENT, 1998; JANZ, 2000). 

Nos teleósteos, os tecidos secretores de corticosteroides (tecido inter-renal) e 

catecolaminas (tecido cromafin), que se agrupam na glândula adrenal dos mamíferos, 

são encontrados pouco relacionados, formando acúmulos dispersos no rim 

(CHESTER-JONES et al., 1980). O tecido inter-renal, secretor de corticosteroides, 

está localizado entre os tecidos renais, principalmente do prônefros, associado às 

veias pós-cardinais e sinusoides do tecido linfo-hematopoiético (CHESTER-JONES, 

1987; JANZ, 2000). As células inter-renais apresentam a morfologia típica das células 
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secretoras de esteroides e o cortisol, que exercem funções equivalentes aos 

mineralocorticoides e glicocorticoides nos mamíferos, e que está relacionado com o 

controle de numerosos processos metabólicos, incluindo a osmorregulação, a 

reprodução e as respostas de estresse (HAZON, BALMENT, 1998; JANZ, 2000). 

O tecido cromafin costuma aparecer na proximidade do inter-renal, de forma 

que, as células cromafins estão dispostas dispersas entre as inter-renais e em 

proximidade aos vasos sanguíneos (CHESTER-JONES, 1987). Estas células 

produzem fundamentalmente adrenalina e noradrenalina, enquanto que, a 

concentração de dopamina é muito mais baixa (JANZ, 2000). 

Os corpúsculos de Stannius são exclusivos dos teleósteos e produzem o 

hormônio Staniocalcina com função hipocalcemiante (HAZON, BALMENT, 1998; 

JANZ, 2000). Os corpúsculos de Stannius estão situados no/ou na proximidade do 

rim, formando duas massas ou menos encapsuladas de células epitelióides com 

grânulos acidófilos, que estão dispostos formando folículos tubulares (STOSKOPF, 

1993). 

Os corpos ultimobranquiais dos teleósteos, formados por células epitelióides 

debilmente encapsuladas e que estão localizados na região anterior ao coração entre 

a parede ventral do esôfago e o seio venoso (PATT, PATT, 1969) contêm as células 

produtoras de calcitonina (JANZ, 2000). Nos peixes esse hormônio não parece ter 

uma função semelhante à dos mamíferos, se não que melhor esteja implicado na 

ossificação e na produção de vitelogenina nas fêmeas (HAZON, BALMENT, 1998; 

JANZ, 2000).  

Ao igual que o resto dos vertebrados, os teleósteos apresentam células 

produtoras de esteroides sexuais masculinos e femininos nas gônadas. As células de 

Leydig (intersticiais) testiculares são as responsáveis pela síntese e secreção de 

esteroides masculinos, fundamentalmente testosterona, 11-cetotestosterona e 

androstenidiona, entre as quais, a 11-cetotestosterona é a que apresenta 

concentrações séricas mais elevadas (SCOTT, 1987; JANZ, 2000). Nos ovários dos 

salmonídeos o principal modelo utilizado nestes estudos em teleósteos, as células da 

teca sintetizam testosterona, que é bioconvertida em 17-estradiol pelas células da 

granulosa (SCOTT, 1987; JANZ, 2000). Esse hormônio é o responsável pela indução 

da síntese da vitelogenina e sua captura pelos ovócitos depende de outros hormônios 

esteroidianos, fundamentalmente do 17α,20-dihidroxi-4-pregnen-3-ona, produzida 

pelas células da granulosa a partir do 17α,-hidroxiprogesterona procedente das 
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células da teca (SCOTT, 1987; JANZ, 2000). A produção desses esteroides sexuais 

femininos está sob o controle das gonadotrofinas I e II adeno-hipofisiárias (JANZ, 

2000). 

Há que indicar também que os teleósteos possuem outros sistemas 

endócrinos, que foram descritos a pouco tempo nos mamíferos e que formam parte 

dos sistemas de controle endócrino e parácrino de funcionamento de diversos 

aparelhos orgânicos ou da homeostasia do meio interno. Entre esses, são 

encontradas as células endócrinas produtoras de peptídeos natriuréticos, que foram 

identificados nas enguias (HAZON ,  BALMENT, 1998; JANZ, 2000), e o sistema 

difuso de renina-angiotensina, ainda que as células produtoras de renina nos peixes 

não foram identificadas (BALMENT ,  HENDERSON, 1987; HAZON ,  BALMENT, 

1998; JANZ, 2000) ou foram citadas como ocorrendo junto ao glomérulo renal, sendo 

PAS positivas, nos salmonídeos (AMIN et al., 1992). 

 

1.9 O aparelho reprodutor dos teleósteos 
 

A anatomia do aparelho reprodutor foi descrita principalmente nas ordens dos 

teleósteos aquicultivados e em algumas espécies que são modelos para a biologia 

celular, o desenvolvimento ou a toxicologia (STOSKOPF, 1993; REDDING; PATIÑO, 

2000; PATIÑO; REDDING, 2000, ROBERTS, 2012; MOKHTAR, 2017). A maior parte 

dos estudos foram concentradas nos processos de maturação celular e produção de 

gametas como, por exemplo, no que diz respeito aos peixes gato, em I. punctatus 

(GRIZZLE; ROGERS; 1976) e espécies de pimelodidos incluindo R. quelen 

(GUEDES,  1980), Pimelodus maculatus (GODINHO et al., 1974) e Iheringichthys 

labrosusk (SANTOS et al., 2001). 

Nos teleósteos os testículos são órgãos pares e encapsulados que se 

estendem ventralmente a bexiga natatória e ao longo da maior parte da cavidade 

abdominal quando estão maduros (STOSKOPF, 1993; REDDING; PATIÑO, 2000; 

ROBERTS, 2012). Os testículos dos teleósteos pertencem aos tipos de testículos 

lobulados ou tubulares anastomosados (PATIÑO; REDDING, 2000). Nos lobulados, 

cada lóbulo está formado por um número variável de túbulos cegos (lóbulos maciços) 

ou de cistos (lóbulos císticos) seminíferos (PATIÑO; REDDING, 2000). Os tubulares 

anastomosados, que estão presentes no peixe gato I. punctatus, estão formados por 

uma rede de túbulos seminíferos unidos entre si, nos quais os diversos estádios da 
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espermatogênese estão distribuídos ao longo dos túbulos (PATIÑO; REDDING, 

2000). 

Em qualquer caso, é considerado que a unidade funcional do testículo dos 

teleósteos são os espermatocistos, formados por células de Sertoli (sustentaculares) 

que alojam as espermatogônias e sua descendência (PATIÑO, REDDING, 2000). O 

tecido intersticial testicular está constituído por um tecido conjuntivo frouxo ricamente 

vascularizado onde estão as células de Leydig (intersticiais) (STOSKOPF, 1993; 

ROBERTS, 2012). Os espermatozoides são liberados no sistema de condutos 

eferentes e daqui passam aos espermiodutos, às vezes, de caráter glandular, que 

podem desembocar fusionados em um poro genital ou em um órgão copulador 

(REDDING; PATIÑO, 2000). 

Os ovários dos teleósteos estão situados na parede dorsal da cavidade 

abdominal, formando cordões ou lâminas como folhas de um livro, suspensas num 

mesovario mais ou menos longo segundo as espécies e recobertos por uma cápsula 

delgada que é continuação do peritônio (STOSKOPF, 1993; ROBERTS, 2012). Os 

ovários dos peixes são de tipo cístico porque contêm uma cavidade ou ovocele, que 

nos peixes gato é formada por fusão da parede ovárica em crescimento com a parede 

peritonial e nos salmonídeos por fusão do estroma ovárico (PATIÑO; REDDING, 

2000). A ovulação ocorre em direção a ovocele que, na maioria dos casos, está 

comunicando diretamente com os ovidutos, ainda que, nos salmonídeos e em outros 

teleósteos com postas massivas os ovidutos retornam e a ovulação ocorre até a 

cavidade abdominal (PATIÑO; REDDING, 2000). Por outra parte, em I. punctatus e 

outras espécies foi descrita a formação de uma cavidade secundária pelo crescimento 

das partes marginais distal e proximal do ovário, que aloja os ovócitos até o movimento 

da posta (GRIZZLE; ROGERS; 1976; REDDING; PATIÑO, 2000). 

O parênquima dos ovários está formado pelo estroma que aloja os folículos 

ováricos e o epitélio germinal (STOSKOPF, 1993; ROBERTS, 2012). Os folículos 

ováricos maduram através de várias fases que incluem a pré-vitelogenina, a 

vitelogênese e a maturação final ou competência (SCOTT, 1987). A ovulação sucede 

pela ruptura da parede ovárica até a ovocele e os ovócitos saem desprovidos das 

células da granulosa (PATIÑO; REDDING, 2000). Nos silurídeos sul-americanos 

encontrados no Brasil foi descrita a maturação ovárica de R. sapo, apresentando 

quatro (4) estádios de desenvolvimento folicular e duas (2) épocas reprodutivas 

(BOSSEMEYER, 1976) e a estrutura anatômica e as variações do aparelho durante o 
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ciclo reprodutor de P. maculatus (GODINHO et al., 1974).Os machos e fêmeas do R. 

quelen (jundiá) estão aptos a se reproduzirem, na natureza, por volta de um ano de 

idade, sendo que, seu período reprodutivo vai de agosto a março e a desova é 

assincrônica, ou seja, as desovas são liberadas em várias ocasiões dentro do período 

reprodutivo (BALDISSEROTTO; RADÜNZ NETO, 2004). 

O controle endócrino da maturação sexual em machos e fêmeas de teleósteos 

foi muito bem estudado em muitos desses peixes (VAN DER KRAAK et al., 1998) e é 

muito semelhante em grande parte ao descrito em outros vertebrados ectodérmicos, 

ainda que, ocorram algumas variações no controle do ciclo sexual, dependente do 

fotoperíodo e/ou da temperatura da água segundo as espécies e em algumas dos 

hormônios implicados (VAN DER KRAAK et al., 1998; JANZ, 2000). Em R. quelen, 

BARCELLOS et al. (2001) foram descritas as variações das concentrações de 

esteroides sexuais nas fêmeas durante seu primeiro ciclo reprodutor. Os mecanismos 

endógenos de secreção hormonal que precedem o ato reprodutivo têm início no eixo 

hipotalâmico-hipofisário (Figura 08), com a liberação do fator de liberação de 

gonadotrofina (GnRH) pelo hipotálamo, que irá estimular a secreção de hormônios 

gonadotróficos pela hipófise. Esses hormônios entram na circulação sanguínea e 

desencadeiam o processo de maturação das gônadas (ESQUIVEL, 2005). 

 

Figura 08: Desenho esquemático do eixo hipotálamo-
hipofisário em peixes.  
 
Fonte: Dubois et al., 2002. 
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O aparelho reprodutor dos peixes, como nos vertebrados superiores, é formado 

a partir do mesoderma intermediário mesonéfrico-gonadal (BODEMER, 1972; 

ROMER, 1973, ROMER, PARSONS, 1995; GILBERT, 2000; MOORE; PERSAUD, 

2000). O desenvolvimento ontogenético das gônadas foram objeto de estudo em 

algumas espécies de teleósteos de interesse comercial (SCOTT, 1987; PATIÑO; 

REDDING, 2000), incluindo o peixe gato I. punctatus (GRIZZLE; ROGERS, 1976). 

Não obstante, nos diversos estudos que foram feitos sobre o desenvolvimento 

embrionário (GODINHO et al., 1978; CUSSAC, 1982; CUSSAC et al., 1985; 

MATKOVIC et al., 1985), não foi descrito o desenvolvimento ontogenético específico 

do aparelho reprodutor dos peixes gato sul-americanos, como por exemplo, Rhamdia 

spp. Não obstante existam estudos zootécnicos voltados a diferenciação dessas 

gônadas sob efeitos hormonais e ambientais como, por exemplo, o estudo realizado 

por Nunes e Amaral (2007) com diferentes dosagens de hormônio na ração para 

definição de protocolo de feminização no jundiá (R. quelen). 

No seu estudo sobre os efeitos de estrógenos sobre os órgãos de Rhamdia 

quelen, em especial, as gônadas masculinas e femininas SANCHEZ (2006) 

apresentaram uma descrição parcial dos ovários e testículos do jundiá. Nos ovários a 

autora descreveu de acordo com VAZZOLER (1996) os cinco estágios foliculares 

(ovogênese) não considerando no seu estudo folículos atrésicos e vazios como fase 

de desenvolvimento no processo de ovogênese e sim como estruturas derivadas do 

referido processo (Fases I a V; Figura 09). A autora também apresentou um corte 

histológico dos testículos não apresentando descrição detalhada do mesmo (Figura 

10). 
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Figura 09 - Fotomicrografia de corte histológico de gônada de uma fêmea da espécie Rhamdia quelen 
do grupo controle, evidenciando diferentes fases de desenvolvimento do folículo ovariano. Folículos 
ovarianos nas fases II (FII), fase III (FIII), fase IV (FIV) e fase V (FV). escala = 180μm. coloração H.E. 

 

 
Figura 10 - Fotomicrografia de corte histológico de gônada de macho da espécie Rhamdia quelen do 
grupo controle, evidenciando diferentes fases de desenvolvimento das células da linhagem 
espermática. espermatozoide (spz). escala = 45μm. Coloração H.E. 
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1.10 Relações entre os sistemas endócrino, reprodutor e  de defesa  em peixes 
 

A regulação dos diferentes processos fisiológicos é dependente da interação e 

a coordenação de diferentes sistemas orgânicos que os conformam. Entre esses, nos 

vertebrados são destacados os sistemas nervoso central, o endócrino e o 

imunológico, que em conjunto formam um complexo sistema de integração funcional 

denominado de sistema imuno-neuroendócrino. Esse sistema está implicado na 

adaptação das espécies as reações que apresentam às mudanças no meio externo, 

que incluem desafios físico-químicos (por exemplo, mudanças de temperatura para 

os vertebrados ectotérmicos, mudanças na osmolaridade/salinidade do meio 

aquático), nutricionais e reprodutivas, de fuga diante da predação e de resistência a 

patógenos infecciosos. O conjunto de respostas fisiológicas que mediam esses 

processos podem ser agrupados sob o nome de respostas de estresse (ZAIAN, 1991; 

PINTO, 2014; Figura 11), que implicam primariamente aos eixos neuroendócrino-

imunitário e secundariamente ao resto do organismo (BERCZI, 1997; HADDAD et al., 

2002; PINTO, 2014). A fisiologia das respostas de estresse é semelhante nos peixes 

e mamíferos (BARTON; IWAMA, 1991; SCHRECK, 1996; WENDELAAR BONGA, 

1997), incluindo a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (tecido inter-renal 

e cromafínico nos peixes) e do sistema nervoso autônomo. 

As interações imuno-neuroendócrinas nos mamíferos e nos peixes estão 

reguladas por numerosas moléculas originadas de um ou outro dos sistemas e que 

constituem uma trama de comunicação bidirecional através de receptores específicos 

(BLACK, 1995) que regulam respostas imunológicas, de estresse e metabólicas 

(BLACK, 1995; SAVINO; DARDENNE, 1995, 1999; DARDENNE, SAVINO, 1996; 

SAVINO, DARDENNE, 2000; SAVINO et al., 1998, 2002; WEYTS et al., 1999 

GONZÁLEZ-ARENAS et al., 2001; ENGELSMA et al., 2002; YADA;  NAKANISHI, 

2002). A distribuição dos diversos mediadores pode ser direta, como por exemplo, 

através da inervação autônoma dos órgãos linfoides (MADEN et al., 1995; DOWNING, 

KENDALL, 1997), ou por meio do sistema endócrino - parácrino que permite o 

intercâmbio de informação a longa distância (SAVINO; DARDENNE, 1995; HADDAD 

et al., 2002). 

Os peixes são considerados um modelo-chave em estudos comparativos de 

imunologia, porque é uma população representativa de vertebrados inferiores 

considerada como um elo essencial para a evolução inicial dos vertebrados. Além 
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disso, o sistema imunitário dos peixes está adaptado ao meio aquático e ao fato de 

os peixes serem vertebrados de sangue frio. Nos teleósteos, as principais respostas 

de estresse que são relacionadas com alterações do sistema imunitário incluem: 

mudanças de adaptação a temperatura e osmoticidade da água (ELLIS, 1991a; 

SCHRECK, 1996; BLY et al., 1997), os relacionados com as mudanças estacionais, 

em especial a reprodução (ELLIS, 1991a; ZAPATA et al., 1992) e na aquicultura com 

o manejo dos peixes (ELSAESSER et al., 1988; BARTON; IWAMA, 1991) e as 

interações sociais nas condições de alta densidade populacional (CHIAPPELLI et al., 

1993; AUPERIN et al., 1997; CARUZO;  LAZARD, 1999, LAZZARI et al., 2011). 

Em todos os casos, os efeitos do estresse sobre o sistema imunitário dos 

peixes parecem fundamentalmente mediado pela ativação do eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal, cujo grau de ativação pode ser medida pela elevação da 

concentração sérica de cortisol e de catecolaminas (BARTON; IWAMA, 1991; 

WENDELAAR BONGA, 1997). Também o sistema nervoso central através das fibras 

simpáticas poderia atuar diretamente na determinação da produção de catecolaminas 

no prônefros (WEYTS et al., 1999). Os efeitos imunomoduladores destes hormônios 

nos peixes foram revisados por Harris e Bird (2000) e incluem efeitos depressores 

devidos ao cortisol (SCHRECK, 1996), incluindo a redução do número de linfócitos 

circulantes e também ocasionou uma diminuição na proliferação de linfócitos 

(ELLSAESSER, CLEM, 1986) e os ativadores das respostas celulares inespecíficas 

por parte dos derivados da proopiomelanocorticotrofina, como a α-melanotrofina, (α-

MSH) e a -endorfina, ou a prolactina. Em qualquer caso, o efeito predominante do 

estresse crônico ou insuperável nos peixes cultivados é uma diminuição na 

capacidade defensiva frente às patologias infecciosas (SCHRECK, 1996). 

 



96 
 

 

Figura 11- Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), hormônio melanotrófico (MSH), hormônio 
concentrador da Melanina (MCH).  
 
Fonte: Pinto (2014) modificado de Ross, Ross (2008) 

 

Segundo Baldwin (2010) dentre os mecanismos estressores a densidade 
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populacional causa alterações no sistema imunológico e sua deficiência pode levar a 

doença ou morte (MAULE et al., 1989; MAZUR, IWAMA, 1993; ROTLLANT, 

TORT,1997; ROTLLANT et al., 1997; ROTLLANT et al., 2001). Os peixes submetidos 

a períodos de estresse crônico mostram diminuição da capacidade de combater os 

patógenos e imunossupressão ou imunodepressão tem sido descritas em tais 

circunstâncias (MAULE et al., 1989; PICKERING, POTTINGER, 1989; DI MARCO et 

al., 2008). A fim de monitorar o estado imunológico em peixes em condições de 

estresse, a resposta imunológica natural ou não específica é geralmente monitorada 

(ROTLLANT et al., 1997), pois esse sistema não depende de desafios prévios da 

doença e é eficaz contra uma variedade de antígenos (FSBI, 2002). Um grande 

número de respostas imunológicas pode ser monitorado após períodos de estresse, 

por exemplo, a atividade hemolítica e aglutinante do soro de peixe tem sido usada 

para tais propósitos (TORT et al., 1996; ROTLLANT; TORTI, 1997; ROTLLANT et al., 

1997;). A atividade hemolítica do soro é baseada na via alternativa do complemento 

(ACP). Tem sido demonstrado que o ACP é um importante mecanismo de defesa não 

específico e está envolvido na eliminação de bactérias, vírus e fungos (SUNYER, 

TORT, 1995). Foi também referido que as hemaglutininas naturais desempenham um 

papel na defesa não específica em peixes, uma vez que, apresentam uma elevada 

atividade aglutinante contra os eritrócitos de coelho (RaRBC) e diferentes bactérias 

(SUNYER, TORT, 1995). A concentração de lisozima também é usada para testar a 

resposta de um organismo à infecção (PINTO, 2014). Sua distribuição entre distintos 

órgãos nos peixes (encontrada principalmente em tecidos mucosos, sanguíneos e 

linfoides) sugere seu uso como mecanismo de defesa antimicrobiana (ROTLLANT et 

al., 1997). Finalmente, o número de linfócitos circulantes e a concentração de 

imunoglobulina total são parâmetros alternativos usados como indicadores de 

alterações imunológicas após estresse (MAULE et al., 1989; TORT et al., 1996). 

Dessa forma vários estudos têm utilizado uma combinação dos indicadores 

imunológicos mencionados acima para explorar se o estresse, por exemplo, pelo 

aumento da densidade populacional afeta a resposta imune inespecífica em peixes. 

Por outra parte os mediadores humorais do sistema imunológico são também 

moduladores do sistema neuroendócrino, de modo que, algumas citocinas, 

especialmente IL-1, IL-6 y TNF -α atuam sobre o hipotálamo (ENGELSMA et al., 2002; 

HADDAD et al., 2002). Dessa forma é fechado um circuito de retro controle entre 

ambos sistemas, que além disso, está coordenado com outros fatores nutricionais e 
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de controle do desenvolvimento. 

 

1.11 Estresse e bem-estar  
 

Selye (1946) conceituou estresse como “a resposta não específica do corpo a 

qualquer demanda, seja ela causada por, ou resultando, em condições favoráveis ou 

não favoráveis”. A estas reações Selye denominou Síndrome da Adaptação Geral 

(SAG), com três fases distintas e identificadas atualmente como: (1) Alarme ou alerta 

– onde há a ruptura do equilíbrio interno do organismo e a mobilização do mesmo 

para enfrentar o agente estressor. Esta resposta rápida é mediada principalmente pela 

ativação do sistema nervoso autônomo simpático (SNAs) que promove a liberação de 

neurotransmissores em diversos órgãos-alvo e também estimula a medula das 

glândulas adrenais a liberarem os hormônios catecolaminérgicos, adrenalina e 

noradrenalina, reforçando ainda mais a ativação neural; (2) Resistência – as respostas 

fisiológicas e comportamentais, a fim de restabelecer a homeostase são mantidas, 

agora mediadas principalmente pelo cortisol, hormônio esteroide sintetizado e 

liberado pelo córtex das glândulas adrenais, em resposta a ativação do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Nesta fase a eficiência das respostas chega ao 

seu ponto máximo e o indivíduo apresenta seu melhor desempenho físico e cognitivo, 

apresentando assim ampla condição de neutralizar o agente estressor; (3) Exaustão 

– caso o indivíduo falhe em neutralizar o agente estressor e este se prolongue, o 

organismo continua respondendo de forma crônica, e as alterações fisiológicas e 

comportamentais, inicialmente adaptativas, levam a uma sobrecarga energética e 

exaustão dos sistemas (NELSON, 2015). A conceituação da palavra estresse, 

portanto, é utilizada para indicar o conjunto de alterações fisiológicas, 

comportamentais, com repercussões no sistema imune, que o organismo desenvolve 

diante de um desafio (agente estressor) de natureza física ou psicossocial (positivo 

ou negativo), que rompe a homeostase do organismo e exige assim um esforço de 

adaptação (ZIMPEL, 2005). 

 Segundo Souza e colaboradores (2015) a ampliação do conceito de 

homeostase a partir da “Teoria da alostase” de Sterling propõe que a ativação dos 

sistemas alostáticos gera um custo energético ao organismo, denominado de carga 

alostática que, quando em excesso, pode desencadear patologias físicas e 

transtornos mentais no indivíduo, situação essa conhecida como sobrecarga 
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alostática (McEWEN, 2003; McEWEN, SEEMAN 1999; McEWEN, 2000; McEWEN, 

WINGFIELD 2003a,b). Recentemente, McEwen e Wingfield (2010) adicionaram um 

novo conceito a esta teoria: a falha alostática, que seria a incapacidade do indivíduo 

de ativar os sistemas alostáticos diante de uma demanda prolongada, que poderia 

desencadear processos patológicos, tendo em vista a inaptidão do organismo em 

responder adequadamente. A contribuição desta teoria está em demonstrar que a 

ativação dos sistemas alostáticos não ocorre apenas durante situações de crise, ou 

seja, de estresse, que nem sempre desencadeiam patologias. Tais sistemas podem 

e são ativados durante demandas previsíveis, vinculadas ao ciclo de vida do 

organismo, como também em situações de crise e inesperadas. Entretanto, se o custo 

energético desta ativação não for demasiado, não haverá prejuízo ao organismo, e 

nenhum processo patológico será desencadeado (McEWEN, 2003; McEWEN , 

WINGFIELD, 2010). 

Esta teoria considera ainda que os fatores estressores podem ser provenientes 

do ambiente físico (oscilações circadianas, sazonais) e social (econômico e cultural) 

e estão inseridos nos contextos adaptativos de sobrevivência e reprodução. Portanto, 

esta proposição atende a generalização que o conceito deve possuir para abranger a 

variação na ocorrência de desafios aos seres humanos e demais animais, tanto em 

contextos ecológicos como experimentais. 

Quando um indivíduo se encontra numa potencial ou real situação desafiadora, 

previsível ou não, o hipotálamo (região basal do diencéfalo) constituído por diferentes 

núcleos de controle visceral e hormonal ativa imediatamente dois dos principais 

sistemas de regulação alostática: a divisão simpática do sistema nervoso autônomo 

(SNAs) e o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Ambos desencadeiam alterações 

fisiológicas e comportamentais provendo meios para o indivíduo superar o desafio. 

Por sua vez, esses dois sistemas modulam um terceiro, não menos importante 

sistema alostático: o sistema imunológico (SI) (McEWEN, SEEMAN 1999). 

Em resumo, a ativação dos sistemas de resposta ao estresse diante um agente 

estressor consiste em um fenômeno comum a todos os vertebrados, com 

características fisiológicas semelhantes, decorrente de variações adaptativas que 

envolvem a integração de influências genéticas (estrutura geral dos sistemas) e uma 

larga variabilidade na reatividade destes sistemas entre os indivíduos (diferenças 

individuais) (ELLIS et al., 2006). Compreende, portanto, uma resposta coordenada 

dos mediadores do estresse que envolve a participação do sistema nervoso 



100 
 

autônomo, sistema endócrino e de natureza imunológica. Todavia, as respostas 

fisiológicas e comportamentais disparadas por estes sistemas não são iguais entre as 

espécies, nem mesmo entre os indivíduos de uma mesma espécie (ORCHINIK, 1998) 

ou no mesmo indivíduo em diferentes situações. 

O impacto causado por um agente estressor, ou seja, a intensidade e a duração 

da ativação dos sistemas alostáticos de um organismo são determinadas em parte 

por características do próprio estímulo (natureza, tempo de exposição, previsibilidade) 

e, em parte, pela habilidade que o organismo possui em lidar com a situação (KORTE 

et al., 2005; McEWEN, 1998), ou seja, da plasticidade fenotípica. Essa resposta está 

diretamente correlacionada a fatores individuais (sexo, idade, temperamento, 

controlabilidade sobre o agente estressor (McEWEN, 2002; PETERS et al., 1980; 

PETERS, SCHWARZER, 1985; TYRKA et al., 2006) e sociais (posto e/ou suporte 

sociais) (McEWEN, 2007).  

No presente estudo as descrições morfoscópicas microscópicas dos órgãos 

dos sistemas estudados do Rhamdia quelen foram assumidas como sendo a de 

animais sadios, uma vez que, estavam adaptados as suas condições de manejo e 

habitat. È necessário salientar que essa condição “sadia” não implica na não ativação 

dos sistemas alostáticos, pois, a mesma não ocorre apenas durante situações de crise 

(estresse), assim como, nem sempre desencadeiam patologias. O sistema reprodutor 

(em distintos estágios de desenvolvimento nos machos e fêmeas), o coração 

(funcional), as brânquias (íntegras, mesmo que, com ectoparasitas) e os órgãos 

imunes (com apresentação de atividade, como por exemplo, zonas ativadas perto dos 

elipsoides do baço) pela sua  morfologia macro e microscópica apresentaram 

aspectos compatíveis com a adaptação (homeostasia, alostasia) à vida nos seus 

respectivos habitats, naturais ou em criatórios.  

Seguindo os conceitos de estresse de Selye (1946) os animais em estudo não 

apresentaram alterações patológicas nos seus órgãos indicando um estado sanitário 

adequado e que pode corresponder a adaptação ao estresse na sua relação com o 

meio ambiente e mesmo com a espécie. Uma aplicação desse conceito pode ser 

exemplificada pela presença de células de cloreto nas brânquias que possuem a 

função de regulação do organismo em relação a osmolaridade da água visando sua 

homeostasia ou mais modernamente alostasia.  

Como as células de cloreto aumentam seu volume em função das 

concentrações de Na+ na água, em especial em ambientes mixoalinos, como por 
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exemplo, a salinização da laguna do Patos ou mesmo em criatórios com as 

salinização de tanques para evitar contaminações, elas alteram a capacidade 

respiratória prejudicando-a em especial nas lamelas secundárias. Isso pode gerar 

alterações no bem-estar desses animais.   

As células de cloreto desempenham um papel integral na regulação ácido-base 

(CLAIBORNE et al., 2002; PERRY, LAURENT, 1989). Durante as condições de 

alcalose, a área superficial das células de cloreto expostas é aumentada, o que serve 

para aumentar a excreção de base equivalente à medida que a taxa de troca de Cl-

/HCO3- é aumentada. Por outro lado, durante a acidose, a área superficial da célula 

de cloro é diminuída pela expansão das células adjacentes do pavimento. Essa 

resposta reduz o número de trocadores funcionais de Cl-/HCO3. Sob certas condições 

que desafiam a regulação de íons, as células de cloreto proliferam nas lamelas. Essa 

resposta, enquanto otimiza a capacidade de transporte de Ca2 + e Cl- da guelra, 

causa um espessamento da barreira de difusão sangue-a-água e, assim, impede a 

transferência de gases respiratórios. A hipertrofia das mitocôndrias e suas alterações 

em geral também revelam uma provável alteração metabólica que pode igualmente 

resultar em prejuízo do bem-estar animal (PERRY, 1997).  

Os testes de sobrevivência com sal comum são úteis, porque considera-se que 

adição do mesmo na água pode reduzir o estresse durante o transporte de alevinos 

ou de adultos de um local para outro. A quantidade de cloreto de sódio utilizada no 

preparo das soluções é muito discutida, podendo variar de 5 a 8g/l (WURTS, 1995). 

Para PRIETO (1991), o sal comum pode ser utilizado preventivamente como 

desinfetante de incubadoras e caixas para transporte de peixes, e também apresenta 

ação curativa contra ictioparasitas, devendo ser utilizado na quantidade de 1-3‰. 

Como R. quelen suporta concentrações de até 9g/l pelo período de 96h, o sal comum 

(NaCl) pode ser testado na prevenção ou tratamento de doenças e na redução do 

estresse durante o transporte. Contudo, deve-se destacar que é mais seguro utilizar 

concentrações abaixo de 9g/l nos tratamentos, pois a CL50 para sal marinho comum 

em 96h é muito próxima deste valor (9,09g/l), e os alevinos não se alimentam quando 

expostos a esta concentração. (BALDISSEROTTO, MARCHIORO, 1999).  

A célula de cloreto mostra claramente uma resposta homeostática (alostática) 

das lamelas branquiais frente a osmolaridade da água, momento em que faz essa 

regulação diante do ambiente estressor, resolvendo a situação, por exemplo, da 

salinização da água, mas, causando estresse na função respiratória, uma vez que, ao 
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aumentar seu tamanho diminuem a área de trocas gasosas. Esse estresse 

provavelmente é compensado pela presença de receptores de O2 que são, 

provavelmente, distribuídos por todos os demais arcos, o que confere pode conferir 

ao jundiá, como registrado na tilápia, uma grande capacidade de ajustar as variáveis 

cardiorrespiratórias frente à hipóxia gradual (no caso pela expansão das células de 

cloreto) que frequentemente ocorre nos ambientes em que vive em condições naturais 

(ZERAIK, 2012). 

Esse estresse, no entanto, não deve conduzir a patologias no caso do jundiá, 

pois, o mesmo vive em ambientes mixoalinos pelo menos durante alguns períodos de 

seu ciclo de vida, como na Laguna dos Patos, ou mesmo durante o transporte ou no 

controle de parasitas nas fases de alevinagem conforme dados disponíveis na 

literatura zootécnica.  

Nos peixes, interações sociais ocorrem tanto no ambiente natural quanto em 

cativeiro. No ambiente natural essas interações expressam características evolutivas 

de valor adaptativo relacionado a competição por alimento, proteção contra 

predadores e reprodução, mas, nas condições de cativeiro, onde os espaços são 

restritos, as oportunidades para fuga ou proteção são limitadas e os indivíduos são 

expostos constantemente ao estresse social (NOAKES, LEATHERLAND, 1977). 

O comportamento agressivo e outras formas de competição interespecífica 

como dinâmica social e territorialidade não têm valor adaptativo para peixes criados 

em cativeiro e podem provocar a redução do crescimento e deficiência do sistema 

imune, problemas observados com maior intensidade em espécies territorialistas 

como o salmão (Oncorhynchus kisutch) e a truta (Oncorhynchus sp.) entre outros 

(REDDY, LEATHERLAND, 1998; BARONE, 2006). 

O estresse social decorre de estímulos denominados sociais ou de 

agrupamento (BOHUS et al., 1987, 1991). Os mecanismos causais desse fenômeno 

são especialmente complexos, visto que incluem tanto a agressão física quanto a 

psicológica (ameaça) desencadeadas pela presença do animal agressor 

(FERNANDES, VOLPATO, 1993; BARONE, 2006).  

O confinamento de pequenos grupos de peixes de uma mesma espécie resulta 

no estabelecimento de marcante hierarquia social que promove, de forma mais 

acentuada nos indivíduos submisso, redução da taxa de crescimento, escurecimento 

do corpo, aumento da atividade inter-renal, perda de linfócitos dos tecidos 

hematopoiéticos, elevação dos níveis do cortisol plasmático e maior índice de 
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mortalidade (YAMAGISHI, 1962; LI, BROCKSEN, 1977; NOAKES, LEATHERLAND, 

1977; PETERS, SCHWARZER, 1985; LAIDLEY, LEATHERLAND, 1988; BARONE, 

2006).  

A mudança na coloração do corpo de peixes é um indicador da posição 

hierárquica do indivíduo no grupo, sendo o escurecimento associado à posição de 

submissão e a palidez à dominância, no ciclídeo Astronotus ocellatus (BEECHING, 

1995). A vantagem adaptativa da mudança de coloração do corpo durante as 

interações sociais estaria relacionada à redução de confrontos corporais até 

estabelecimento da posição hierárquica do indivíduo (O’CONNOR et al., 2000; 

BARONE, 2006). 

A utilização do exercício físico em peixes de natureza reofílica (como é o caso 

do jundiá) pode trazer benefícios, como diminuição da hierarquia de dominância entre 

os indivíduos, além de permitir o crescimento dos animais de modo homogêneo 

(DAVISON, GOLDSPINK, 1977; WOODWARD, SMITH, 1985; TOTLAND et al., 1987; 

DAVISON, 1997). Estudos com matrinxã Brycon cephalus, indicaram que o exercício 

físico em velocidades moderadas (treinamento de baixa intensidade) promove o 

crescimento dos animais (cerca de três vezes maior que os animais não exercitados), 

com maior homogeneidade de tamanho entre os animais, possibilitando ao produtor 

obter melhor relação custo-benefício. Além disso, obteve-se redução nos níveis 

plasmáticos de cortisol e de glicose e manutenção da concentração de glicogênio 

hepático, indicando que o treinamento em baixa intensidade promove a diminuição do 

estresse em peixes (OBA, 2006). 

Piaia e Baldisserotto (2000) observaram que alevinos de R. quelen 

apresentaram melhor sobrevivência e desempenho quando estocados nas maiores 

densidades utilizadas (454 alevinos/m3). Os autores explicaram tal fato baseando-se 

no comportamento alimentar dos juvenis, que permaneciam em grupo na busca de 

alimentos, diminuindo a formação de território e consequente hierarquia social. 

De acordo com Huy (2012) o isolamento promove supressão da atividade 

alimentar e consequente perda de peso em jundiás. Animais agrupados, por outro 

lado, expressam seus comportamentos alimentar e de crescimento 

independentemente do tamanho do grupo. A variação individual na taxa de 

crescimento pode ser somente parcialmente explicada pela variação de ingestão de 

alimento; à medida que aumente o número de animais no grupo, aumenta a ausência 

de correlação entre a quantidade de alimento ingerido e a taxa de crescimento. 
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Portanto, é possível concluirmos que o número de indivíduos no grupo interfere no 

crescimento dos animais. Os animais que ingerem uma quantidade maior de alimento 

não são necessariamente os que crescem mais, o que nos permite inferir que deve 

estar havendo nesses indivíduos, uma demanda energética para outras atividades 

metabólicas o que merecem uma análise mais detalhados. Devido à falta de ingestão 

alimentar quando criados sozinhos é necessário salientar que esta espécie não deve 

ser mantida isolada durante experimentos que levem em consideração parâmetros 

relacionados à alimentação e desenvolvimento deste peixe. 

Como o estresse está associado as interações entre o SNA, o Eixo 

hipotalâmico-hipofisiário-adrenocorticotrofico e as respostas imunes, conhecendo o 

funcionamento das mesmas e o comportamento dos órgãos linfoides (baço, timo, 

fígado) e, mesmo mieloides (como por exemplo o prônefros) é possível realizar 

associações via metanálise com fatores estressantes e respostas prováveis do jundiá. 

Já para a homeostase há a necessidade de inserir o controle neuroendócrino que, por 

questões de tempo, não será abordado na presente tese. Por fim, o estudo da gênese 

desses órgãos e na presente tese a ontogenia dos órgãos linfoides servirá para 

apontar como esses sistemas se organizam, à medida que, o jundiá sai da fase de 

embrião para larva e atinge o estágio pós-larval e adulto. 

 

1.12 Efeito dos contaminantes sobre os sistemas imunológico e reprodutor 
dos peixes 
 

A temática dos contaminantes emergentes ganhou destaque na década 

passada e vem sendo abordada em diferentes aspectos por pesquisadores do mundo 

todo. Tratam-se de centenas de compostos que têm sido detectados nos diferentes 

compartimentos ambientais (solo, água e ar), sendo eles tanto de origem antrópica 

(presentes em efluentes domésticos, industriais, hospitalares e aqueles provenientes 

das atividades agrícola e pecuária), quanto de ocorrência natural (presentes em 

diferentes espécies de plantas, por exemplo). Estes compostos podem apresentar 

algum risco ao ecossistema e eles não estão incluídos nos programas de 

monitoramento de rotina, ou seja, não são legislados. Assim, serão candidatos a uma 

futura regulamentação dependendo dos resultados obtidos em estudos de 

ecotoxicidade, efeitos à saúde humana, potencial de bioacumulação, transporte e 

destino nos diferentes compartimentos ambientais, além da quantidade em que são 

lançados e, portanto, da concentração no ambiente. Tratam-se de estudos que 
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envolvem diferentes áreas da ciência e que têm sido considerados fundamentais para 

o esclarecimento dos novos paradigmas relacionados ao estilo de vida moderno. 

Conhecer os riscos associados à exposição por centenas de novos compostos que 

ainda não estão contemplados nas legislações vigentes permite antecipar e mitigar 

sérios danos para as gerações futuras (MONTAGNER et al., 2017). 

Nos peixes foi demonstrado que os sistemas imunitário e reprodutor são 

marcadores importantes de diversas substâncias contaminantes do meio ambiente 

(COLLINS et al., 1976; HEAT, 1995; HART et al., 1997; ROMANO, 1999; MOREIRA, 

2010). Além disso, as alterações dos sistemas endócrino e reprodutor são bons 

indicadores da poluição ambiental produzida pelos chamados contaminantes 

estrogênicos e químicos em geral, que são agonistas ou antagonistas dos hormônios 

sexuais. Esses produtos receberam nos últimos anos uma grande atenção devido aos 

seus efeitos sobre a eficiência reprodutiva da fauna silvestre, mas, também em 

humanos (CUNHA, 1994; LINS et al., 2010). No peixe P. promelas foi evidenciado que 

a exposição a compostos estrogênicos presentes em águas contaminadas produziu 

alterações que afetaram, sobretudo, os órgãos do aparelho reprodutor (MILES-

RICHARDSON et al., 1999). 

No que diz respeito ao efeito dos contaminantes sobre o sistema imunológico, 

existe uma longa lista de produtos contaminantes, que incluem metais pesados, 

produtos orgânicos (inseticidas, hidrocarbonetos), derivados de plásticos e outros, 

que têm efeitos imunomoduladores sobre os sistemas específicos e inatos nos peixes 

(ZELIKOFF, 1993; HART et al., 1997; ANDERSON, 1996; AUSTIN, 1999; ZELIKOFF 

et al., 2000; LINS et al., 2010). No geral, a exposição dos peixes às concentrações 

subletais dos principais contaminantes aquáticos, sejam metais pesados, inseticidas 

ou derivados de hidrocarbonetos produzem uma notável diminuição da capacidade 

defensiva dos indivíduos (ZELIKOFF et al., 2000), que apresenta como reflexo uma 

maior suscetibilidade as enfermidades infecciosas (ANDERSON, 1996; TWERDOK et 

al., 1996; ARKOOSH et al., 1998). Os bioindicadores de contaminação aquática nos 

peixes foram divididos por ROMANO (1999) em inespecíficos (por exemplo, 

parâmetros sanguíneos, como o hematócrito); métodos inespecíficos com ou sem 

estimulação de antígenos (por exemplo, índice de fagocitose ou da atividade oxidativa 

dos neutrófilos) e específicos (por exemplo, quantificação do número de 

melanomacrófagos no baço).  
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1.13 O jundiá como fonte de riqueza para a população rural no sul do Brasil 
 

As autoridades representadas pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

(COREDES) e os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Estados do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina, além de pesquisadores, preocupados pela redução dos recursos 

naturais das bacias de água doce da região, vem desenvolvendo grandes esforços 

com a finalidade de encontrar estratégias que evitem sua destruição. Além disso, 

essas estratégias buscam reduzir os efeitos da crise socioeconômica que afeta a 

população da Zona sul do estado do Rio Grande do Sul, buscando alternativas de 

modernização e revitalização o sistema produtivo na região. 

Entre os estudos promovidos pelos Governos Estadual de Federal, o primeiro 

deles foi feito no ano de 1970 pela FAO (DUNHAN, 1970 cit apud in DESCHAMPS et 

al., 1999), que alertou as autoridades governamentais sobre o potencial da região 

para o desenvolvimento da aquicultura e sugeriu a realização de um levantamento 

das populações de peixes autóctones com o objetivo de desenvolver a piscicultura 

como uma alternativa econômica à preservação dos recursos naturais. Este informe 

preliminar foi confirmado em 1974 pelos estudos técnicos da Universidade da Georgia 

(EUA) e, entre 1992 e 1996, por técnicos japoneses, que atuavam como consultores 

do projeto “Mar de Dentro” e, especialmente, em 1998 pelos técnicos da FAO através 

do Programa Novas Fronteiras da Cooperação para o Desenvolvimento 

Sustentável (PNFC) caracterizando a região como o reino das águas e 

recomendando ao Governo brasileiro a criação de um Polo de Aquicultura no litoral 

sul. 

Na sequência, por iniciativa das Universidades locais, Prefeituras e outras 

Instituições, foi dada continuidade ao desenvolvimento da região com Plano de 

Aquicultura, dentro do Programa Nacional de Aquicultura Polarizada do Ministério da 

Agricultura e Fomento (e mesmo dentro do Ministério da Pesca até sua extinção). 

Desse modo, dentre os Programas criados está o de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico em Aquicultura – Sistemas Integrados de Produção na Zona Sul do 

Estado do Rio Grande do Sul, com a colaboração das Universidades Federal de 

Pelotas (UFPEL), Católica de Pelotas (UCPEL) e Fundação Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG). O objetivo principal desse Programa consistiu na promoção do 

desenvolvimento sustentável da aquicultura, a partir do aproveitamento racional dos 

recursos naturais disponíveis (DESCHAMPS et al., 1999), incluindo o estudo dos 
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recursos hídricos da região, a gestão da informação disponível e a orientação da 

pesquisa na direção do desenvolvimento de projetos de repopulação das espécies 

nas Bacias de água doce e a implantação de estações de pisciculturas públicas e 

privadas com o objetivo de assegurar o abastecimento do mercado. 

Nesse período (anos 90 inicio dos anos 2000) a aquicultura no Brasil cresceu 

numa taxa de dezesseis por cento (16%) anual, frente a estagnação da pesca 

extrativa. A produção anual do país esteve em torno de setecentas mil toneladas 

(700.000t) e as importações representaram trezentas mil toneladas (300.000t) e se 

considera que a aquicultura é a alternativa de menor custo econômico e ambiental 

para alcançar cobrir esse déficit e atingir a recomendação da Organização Mundial da 

Saúde,  onde no Brasil deveria se passar do consumo per capita atual de 6,8 

Kg/ano/habitante para 13 kg/ano/habitante de pescado (CMMAD, 1991 cit apud in 

DESCHAMPS et al., 1999).  

O Brasil já se encontra entre os quatro maiores produtores de tilápia do mundo, 

atrás apenas de China, Indonésia e Egito, informação que, inclusive, ilustra a capa do 

anuário. Apesar das adversidades climáticas, a região Sul voltou a liderar as 

estatísticas nacionais de produção, com 178,5 mil toneladas de peixes produzidas, 

impulsionada pelo Estado do Paraná, primeiro na história a ultrapassar a barreira das 

100 mil toneladas/ano. A piscicultura brasileira produziu 697 mil toneladas de peixes 

de cultivo em 2017. Esse resultado é 8% superior ao de 2016 (640.510 t). A 

informação é da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR, 2018) e faz parte 

do Anuário da Piscicultura Brasileira – edição 2018, que acaba de ser publicado. A 

tilápia é a mais importante espécie de peixes cultivados do Brasil. Segundo 

levantamento inédito da Associação Brasileira da Piscicultura, a espécie representa 

51,7% da Piscicultura nacional, com 357.639 toneladas em 2017. 

A segunda posição não é de uma espécie em si, mas de uma categoria de 

peixes: os nativos. De acordo com a pesquisa da PEIXE BR (2018), liderados pelo 

tambaqui os nativos representam 43,7% da produção brasileira: 302.235 toneladas. 

Outras espécies, entre as quais destacam-se Carpas e Trutas, representam 4,6% da 

produção brasileira de peixes de cultivo em 2017, com 31.825 toneladas. A pesquisa 

da PEIXE BR (2018) em todo o Brasil mostra, pela primeira vez, os números da tilápia 

no país, comprovando sua viabilidade em termos produtivos e como negócio, já que 

a espécie está presente nos maiores e mais recentes empreendimentos, sobretudo 

na região Sul/Sudeste. 
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As atividades da pesca e aquicultura têm sido consideradas como as futuras 

fontes de proteína de alta qualidade, já que elas são capazes de gerar volumes 

consideráveis de renda. O consumo do pescado, geralmente é feita com a peça inteira 

e resfriado ou congelada, sem que haja nenhum processamento para agregar mais 

valor ao produto. Além do emprego do frio, existem formas de processamento da 

carne que podem ser usadas para diminuir a deterioração do peixe após sua 

despesca. Os produtos processados possuem atributos sensoriais diferenciados, 

como sabor, textura, facilidade de preparo e vida de prateleira longa, desde que as 

condições de armazenamento sejam adequadas. Diversos são os métodos de 

processamento do pescado, onde os mesmos dão origem a grandes quantidades de 

resíduos que devem ser aproveitados, pois o acúmulo destes pode causar graves 

problemas ambientais. A utilização das sobras dos processamentos é um 

procedimento importante, pois além de minimizar o impacto negativo ao meio 

ambiente, pode gerar novos produtos (ALVES et al., 2015).  

As espécies de silurídeos são consideradas muito aptas para a aquicultura pela 

sua adaptação a diversos sistemas de manutenção, alimentação e facilidade para a 

reprodução em cativeiro. Desta forma, nos Estados Unidos foi observado um 

incremento do cultivo do peixe gato do canal I. punctatus desde 1980 (GABAUDAN, 

1991). Como citado anteriormente, o jundiá é uma espécie considerada adequada 

para a piscicultura, devido a sua adaptabilidade e a qualidade da sua carne (POUEY 

et al., 1999; CARDOSO et al., 2004; LAZZARI et al, 2008) e o seu cultivo, 

especialmente para a repopulação da fauna autóctona é uma atividade econômica de 

crescente importância em algumas regiões do sul do Brasil como, por exemplo, na 

região de Pelotas e no Rio Grande do Sul que contam com recursos hídricos povoados 

por essa espécie. 

O cultivo do jundiá, R. quelen, é uma das principais atividades da aquicultura 

no sul do Brasil. O cultivo de R. quelen  está limitado fundamentalmente a reprodução 

artificial e a alevinagem para a repopulação, que pode contribuir a solucionar de forma 

paliativa as quedas das capturas desta espécie na Laguna Mirim e sua região, que 

levou o Governo Federal, através de seus órgãos responsáveis pela preservação do  

meio ambiente como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e para a 

exploração pesqueira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

depois o próprio Ministério da Pesca antes da extinção), a regular a atividade 

pesqueira, proibindo a pesca na época reprodutiva e restringindo a mesma a um certo 
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número de pescadores registrados. 

A pesca do jundiá na região de Pelotas é uma atividade desenvolvida na 

Colônia de pescadores Z-3 (Pelotas, RS), onde a partir da entrevista a trinta e três 

(33) pescadores que, questionados em grupos, por Bento e Bemvenuti (2008) 

destacaram como peixes mais pescados na água doce a traíra, o jundiá, o pintado, o 

peixe-rei, o bagre, o cascudo, entre outros, corroborando os dados fornecidos pelo 

IBAMA-CEPERG (2011). Os locais mais utilizados para a pesca destas espécies 

foram o Canal São Gonçalo, o Arroio Pelotas e a Lagoa dos Patos, próximo a Pelotas. 

Na pesca utilizaram a embarcação chamada bote e as redes de emalhe, espera e 

cerco (malha superior a 45 mm entrenós), construídas pelos próprios pescadores.  

No levantamento pesqueiro do IBAMA-CEPERG (2011) foram coletados dados 

da pesca dessa e de outras espécie nos entornos das Lagoas Mirim e Mangueira 

abrangendo as atividades pesqueiras dos municípios de Santa Vitória do Palmar 

(sede e localidade de Curral Alto), Jaguarão, Rio Grande (localidade de Capilha, junto 

a ESEC do Taim) e Arroio Grande (localidade de Santa Isabel); do interior dos 

municípios que margeiam o Estuário da Lagoa dos Patos, de Rio Grande, São José 

do Norte e São Lourenço do Sul, assim como, do Porto de Rio Grande. O porto 

pesqueiro da cidade do Rio Grande, situado no extremo sul do Brasil, na saída da 

Laguna dos Patos, é o maior centro pesqueiro do estado concentrando as atividades 

realizadas na região, recebe os produtos das pescarias provenientes de ambientes 

estuário, lacunar, costeiro e alto-mar. 

A maior disponibilidade desse pescado nos mercados locais e uma política de 

preços mais acessíveis vem incrementando seu consumo nos últimos anos. Assim, 

dentro das atividades econômicas do Município de Pelotas ocorre uma indústria 

pesqueira artesanal derivada da pesca na laguna do Patos, Lagoas Mirim, Mangueira 

e do Peixe. Nas margens da Laguna dos Patos está localizada a colônia de 

pescadores chamada de Z3, uma das quatro da região sul do Rio Grande do Sul. A 

colônia Z3 inclui a comunidade de São Pedro (nas margens da Laguna dos Patos) e 

a colônia Santa Isabel (nas margens da lagoa Mirim). Nessa colônia Z3 habitam cerca 

de seis mil pessoas, onde aproximadamente oitocentas (800) famílias são dedicadas 

a pesca artesanal. Essa indústria pesqueira artesanal garante o abastecimento do 

pescado a cidade de Pelotas e a sua região e os excedentes são processados 

industrialmente nas indústrias alimentícias da cidade de Rio Grande. 

Deve ser ressaltado os resultados do estudo de Porto et al (2006) onde os 
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autores constataram que produto “carnes” mostra-se como muito importante na dieta 

do consumidor pelotense, porém muito ainda pode ser feito no que diz respeito à 

utilização de mecanismos de comunicação para o aumento de consumo, levando-se 

em conta as características deste consumidor, seu comportamento e preferências. 

Nessa mesma pesquisa as carnes de rês e frango foram as mais consumidas e a de 

suínos estava em ampla ascensão na sua oferta, mas, não era considerada de 

qualidade, enquanto que, a carne de peixe apresentava problemas de oferta, além de 

ter preço elevado influenciando no seu baixo consumo que foi considerado eventual. 
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1.14 Impacto dos problemas meio ambientais na produção de jundiá  
 

Atualmente, com tanta interferência do homem na natureza, a poluição e a 

contaminação do meio ambiente vêm aumentando devido à crescente carga de 

efluentes lançados no ar, na água e nos solos (SILVA, 2004). O ecossistema aquático 

é considerado o mais suscetível à poluição e contaminação (BERTOLETTI, 1990; 

BERTOLETTI et al., 1990). A poluição aquática está comumente associada com a 

descarga de efluentes domésticos, industriais ou agrícolas (MANSON, 1996) e pode 

ocorrer de forma intencional ou acidental, a partir de fontes naturais ou em decorrência 

da atividade humana (JOBLING, 1995). Existem centenas, talvez milhares de 

poluentes que afetam o ambiente aquático e cujos efeitos são preocupantes, a 

compreensão detalhada dos efeitos destes diferentes tipos de efluentes nos corpos 

d’água receptores é essencial para o controle da poluição (MARTINEZ, CÓLUS, 

2002). 

A título de exemplo, Silva (2004) estudou as alterações de Astyanax 

scabripinnis frente aos poluentes do ribeirão Cambé na cidade de Londrina, localizada 

no norte do Estado do Paraná. Dentre os peixes coletados em cinco pontos de coleta 

foram observadas alterações histopatológicas no tecido branquial. Essas alterações 

consistiram na elevação do epitélio lamelar com redução da distância interlamelar e 

início de fusão lamelar, rompimento das células pilares e constrição do seio 

sanguíneo. Mudanças vasculares, caracterizadas por aneurisma ou congestão 

vascular, com o rompimento do sistema de células pilares em algumas áreas das 

lamelas. Hiperplasia do epitélio do filamento levando ao seu espessamento 

descontrolado e hipertrofia das células pavimentosas e das células epiteliais do 

filamento. Excessiva proliferação de células no epitélio do filamento causando fusão 

lamelar total. Também foi observada a presença de parasitos em 10% de todas os 

animais coletados. Nessa linha de estudos é possível apresentar a título de exemplos 

os trabalhos de Bocchetti et al., (2008); Lins et al., 2010; Hernan da Cuña et al. (2011); 

Nunes (2013), entre outros tantos. 

Outro exemplo que pode ser dado foi a exposição de Danio rerio em curto prazo 

a baixas concentrações de cloreto de mercúrio que resultou em alterações na 

morfologia das brânquias e nas modificações dos padrões de expressão de Na+/K+ -

ATPase e metalotioneínas (MTs). Os principais efeitos morfológicos registrados foram 
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por hiperplasia e ectopia de células de cloreto (CCs), fusão lamelar, aumento da 

secreção mucosa, alteração de células do pavimento (PVCs), descolamento do 

epitélio secundário, degeneração de células pilares, degeneração e apoptose. A 

análise imuno-histoquímica e PCR em tempo real também mostrou uma modulação 

relacionada com a dose de Na +/K+ -ATPase e MTs. (MACIRELLA, BRUNELLI, 2017) 

Entre os peixes dulceaquícolas de maior interesse econômico está o jundiá. 

Não obstante, nos últimos anos as capturas dessa espécie na lagoa Mirim foram 

reduzidas, sendo essa redução atribuída a ação de diversos contaminantes, como 

metais pesados, pesticidas e fertilizantes usados na atividade agrícola no entorno da 

lagoa. Também influi negativamente a poluição ocasionada pelo desenvolvimento 

urbano e a degradação ambiental associada ao mesmo nas margens da lagoa. Além 

disso, a drenagem das águas dos mananciais em direção a lagoa Mirim e dessa ao 

Canal São Gonçalo e a Laguna dos Patos (Figura 02) carrega consigo todos os 

resíduos da atividade agrícola que é realizada no entorno da Lagoa Mirim, que podem 

estar afetando sua flora e fauna Figura 12). 

A atividade pesqueira do jundiá convive coma a indústria do arroz (ORSOLIN 

et al., 2009), que é a mais importante dado que o município é um importante centro 

processadores de arroz na América Latina (EMBRAPA, 2014). Essa atividade é 

desenvolvida aproveitando a presença de importantes banhados distribuídos no 

extremo sul do Brasil, que são formados pelos sistemas do Banhado do Taim, da 

Lagoa Mirim e laguna dos Patos, além dos Uruguaios (BURGER, 1999). Nesses 

banhados a biodiversidade é considerável, mas, as margens (Leste e Oeste) da lagoa 

foram bastante degradadas devido a cultura do arroz. A dinâmica atual dos 

ecossistemas de banhados tem recebido pouca atenção (SCHÄFER et al. 1980; 

GOMES et al. 1987) e é prioritária, dada a pressão pela demanda de água para a 

orizicultura e pela alteração do regime hidrológico pelas obras de irrigação e 

drenagem. Esta é a principal deficiência para uma gestão adequada (GUADAGNIN et 

al., 1999; ORSOLIN et al., 2009). 

Dentro dos impactos e ameaças determinados pelo aumento das atividades 

antropogênicas estão o desenvolvimento urbano (como pode ser exemplificado pelo 

estudo da Colônia Z3, DELAMARE, SIMON, 2014), a agricultura, em especial o cultivo 

do arroz, a contaminação, as represas, a fragmentação do habitat, a superexploração 

dos recursos, manejo inadequado, a destruição da vegetação da bacia e os efeitos do 

incremento de turismo sem uma consciência ecológica de preservação ambiental, que 
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tem alterado os processos hidrológicos desses habitats (BIO RIO – BDT, 2002; 

MENEGHETI, 1998). Algumas dessas alterações do meio aquático e ribeirinho têm 

tido uma influência importante na atividade pesqueira na Laguna dos Patos e Lagoa 

Mirim, como uma resposta que foi muito benéfica para a cultura do arroz, mas que, foi 

traduzida numa redução da pesca artesanal (GARCEZ, MUEHE, 2003; PIEVE, KUBO, 

COELHO-DE-SOUZA, 2009). 

Como foi citado anteriormente os efeitos da degradação ambiental ajudaram 

no declínio das populações naturais de R. quelen. Existem estudos sobre a influência 

de diversos tipos de contaminantes aquáticos sobre o sistema reprodutor e imunitário, 

provavelmente os dois sistemas chaves para a sobrevivência dos indivíduos e da 

população, em espécies de peixes cultivados (HEAT, 1995; MILES-RICHARDSON et 

al., 1999; ROMANO, 1999; ZELIKOFF et al., 2000). Sem dúvida, não foram realizados 

muitos estudos concretos sobre os efeitos dos contaminantes de origem agrícola e 

urbana sobre R. quelen, dado que a maior parte dos trabalhos nessa espécie estão 

dedicados aos aspectos zootécnicos para sua adaptação ao cultivo intensivo e manejo 

da reprodução.  

O ambiente aquático é um meio invariavelmente atingido pelos poluentes 

ambientais. Isto pode ocorrer pela evaporação e posterior precipitação com as chuvas 

ou pelo escoamento superficial ou despejo direto de efluentes em corpos d’água. Uma 

vez na água, dependendo das características físico-químicas, o resíduo pode tanto se 

ligar ao material particulado em suspensão, como se depositar no sedimento do fundo 

ou ser absorvido por organismos, podendo então ser detoxificados ou bioacumulados 

(TOMITA; BEYRUTH, 2002). Sanchez (2006) confirmou a indução de vitelogenina 

pelos estrógenos 17β-estradiol (E2) e 17α-etinilestradiol (EE2) em peixes machos da 

espécie Rhamdia quelen nativos da região do Paraná. Os peixes machos apresentam 

a expressão hepática da vitelogenina induzida, quando expostos a ambientes 

experimentalmente contaminados com substâncias estrogênicas.  

Em qualquer caso, para poder levar a cabo esse tipo de estudos é necessário 

caracterizar primeiro o sistema imunitário da espécie. Assim como citado nessa 

introdução, os mecanismos da imunomodulação observados nos vertebrados 

ectotérmicos são complexos e seria difícil isolar o efeito de um certo contaminante 

sem levar em conta os efeitos das relações entre os sistemas imunitário e 

neuroedócrino (ZAPATA et al., 1992; SCHRECK, 1996; WENDELAAR BONGA, 

1997). 
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1.15 Abate humanitário, bem-estar e qualidade da carne 
 

O bem-estar animal tem como base três conceitos principais, que permeiam 

todos os estudos e o convívio com os animais: sentimentos/comportamento (os 

animais são seres sencientes, ou seja, possuem “sentimentos” e, portanto, 

sofrimento), funções biológicas (as necessidades básicas e fisiológicas dos animais 

como alimentação e saúde) e as características de sua vida natural (liberdade para 

expressar seus comportamentos naturais). (ALLEN, 1998; CURTIS, STRICKLIN, 

1991; DUNCAN, PETHERICK, 1991) 

Nesse contexto e considerando que a avaliação do bem-estar de um animal 

deve observar tanto os aspectos físicos (fisiológicos) como mentais 

(comportamentais), sendo que a fisiologia é, em grande parte, reflexo da morfologia. 

Assim, se consideradas as cinco liberdades dos animais, a saber: Ser livres 1. de 

medo e estresse; 2. de fome e sede; 3. de desconforto; 4. dor e doenças e 5. Ter 

liberdade para expressar seu comportamento ambiental, o estresse poderia ser uma 

variável a ser considerada para apontar ausência de bem-estar.   

Nos teleósteos, as principais respostas de estresse que são relacionadas com 

alterações do sistema imunitário incluem: mudanças de adaptação a temperatura e 

osmoticidade da água (ELLIS, 1991b; WURT, 1995; WURT, WYNNE, 1995; 

SCHRECK, 1996; BLY et al., 1997), os relacionados com as mudanças estacionais, 

em especial a reprodução (ELLIS, 1991b; ZAPATA et al., 1996) e na aquicultura com 

o manejo dos peixes (ELSAESSER et al., 1988; BARTON; IWAMA, 1991) e as 

interações sociais nas condições de alta densidade populacional (AUPERIN et al., 

1997; CARUZO;  LAZARD, 1999, ELLIS et al., 2002, CORREIA et al., 2010b). 

Os estudos relacionados ao manejo pré-abate e métodos de abate em peixes 

e seus efeitos sobre a qualidade da carne têm se tornando muito frequente em todo o 

mundo, principalmente na Europa. Porém, o Brasil ainda não possui uma legislação 

específica para o abate humanitário em peixes. Hanazaki e colaboradores (2014) 

preocupados com essa situação realizaram um estudo buscando avaliar os efeitos de 

diferentes métodos de insensibilização no abate de (Oreochromis niloticus) sobre o 

bem-estar animal e alterações na qualidade da carne resfriada. Nesse sentido 

utilizaram diferentes voltagens e tempos de exposição ao choque elétrico para definir 

quais seriam as melhores condições de aplicação. Posteriormente, com a voltagem 
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definida foram avaliados 3 tratamentos: 1) melhor tratamento da primeira etapa pelo 

choque elétrico (100V/60s), 2) choque térmico (método comercial) e 3) superdosagem 

de benzocaína (tratamento controle), sobre os parâmetros de frescor do pH muscular, 

índice de rigor mortis, teor de BNV e avaliação sensorial de tilápias mantidas 

refrigeradas (4°C) por até 25 dias. O índice de rigor apresentou diferenças estatísticas 

significativas entre os tratamentos, as tilápias insensibilizadas e abatidas por choque 

térmico alcançaram o rigor pleno mais rapidamente. Os valores de pH foram 

comprometidos significativamente pelos tratamentos e pelo tempo de 

armazenamento. Na análise sensorial não foram observadas diferenças significativas 

entre os métodos de abate de acordo com o esquema da União Europeia, pois, os 

três diferentes métodos de abate apresentaram médias globais semelhantes. Os 

valores de BNV ficaram abaixo de 30 mg/100g e estão de acordo com o limite imposto 

pela legislação brasileira para peixes frescos. As medidas dielétricas não 

apresentaram diferença estatisticamente significativas. Portanto, conclui-se que o 

choque elétrico pode ser a opção mais eficiente e segura para o abate de tilápias, por 

causar menor sofrimento ao animal atendendo os conceitos básicos de abate 

humanitário. Nesse sentido também foram feitos no jundiá testes de anestesia por 

dfiferetes componentes envolvendo extratos de plantas (GRESSLER et al., 2012; 

SILVA et al., 2012, 2013; TONI et al.; 2013). 
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Figura 12 - Mapa integrador apresentando demarcadas as áreas segundo sua 
importância para a conservação da Biodiversidade da zona costeira e marinha.  
 
Fonte: FUNDAÇÃO BIO RIO - BDT, 2002) 

 

1.16 Introdução ao bem-estar nos animais em geral, nos peixes e no jundiá e 
seus reflexos junto ao consumidor  

 

Especialistas do Farm Animal Welfare Council (2009) consideram que um 

conjunto de princípios essenciais para o bem-estar animal chamado "cinco 

liberdades", devem regular as práticas de criação de animais e de sua exploração 

sustentável. Além das cinco liberdades (princípios essenciais) ainda é necessário 

observar os 3Rs (1 - Redução - do número de animais utilizados. 2 - Substituição - 

Replacement, em inglês - por outras alternativas sem animais. 3 - Refinamento – 

alterando protocolos de experiências para diminuição de dor e sofrimento.), sendo 

que, esse último conjunto é mais aplicado aos animais de biotério e de 

experimentação. 
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As cinco liberdades são: 

1. Livre de fome e sede, com fácil acesso a água fresca e a uma dieta que 

mantenha sua plena saúde e vigor. 

2. Livre de desconforto, proporcionando um ambiente apropriado, incluindo 

abrigo e uma área de descanso confortável. 

3. Livre de dor, ferimento ou doença, com a prevenção ou diagnóstico rápido e 

tratamento. 

4. Liberdade para expressar seu comportamento normal, proporcionando 

espaço suficiente, instalações adequadas e a companhia de animais da própria 

espécie. 

5. Livre de medo e de estresse, assegurando condições e tratamento que 

evitem o sofrimento mental. (FAWC, 2009). 

 

Complementando esses princípios o projeto WELFARE QUALITY (BLOKHUIS, 

2008) identifica como critérios de bem-estar:  

1. Os animais não devem sofrer de fome prolongada. 

2. Os animais não devem sofrer de sede prolongada. 

3. Os animais devem estar confortáveis, especialmente em suas áreas de 

descanso. 

4. Os animais devem estar num ambiente com temperatura adequada. 

5. Os animais devem ter espaço para se moverem com liberdade. 

6. Os animais não devem estar lesionados. 

7. Os animais devem estar livres de doenças. 

8. Os animais não devem sofrer de dores consequentes de manejo inadequado. 

9. Os animais devem poder manifestar comportamentos naturais, amistosos e 

sociais. 

10. Os animais devem poder manifestar outros comportamentos naturalmente 

desejáveis, como a exploração e brincadeiras. 

11. Boas interações entre homens e animais são benéficas ao bem-estar dos 

animais. 

12. Os animais não devem experimentar emoções negativas, tais como medo, 

estresse e frustração.  

 

A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, adota como definição de bem 
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estar animal a seguinte definição: 

O bem-estar animal significa como está se ajustando às condições em que vive. 

Um animal está em bom estado de bem-estar se (segundo evidências científicas), 

está saudável, confortável, bem nutrido, seguro, se comportando naturalmente e se 

não estiver sofrendo com sensações desagradáveis como a dor, o medo e o estresse 

(distresse). Um bom estado de bem-estar animal exige a prevenção de doenças e o 

tratamento veterinário, abrigo adequado, um bom manejo, boa nutrição, manejo e 

abate humanitários. 

“Bem-estar animal” se refere ao estado do animal; o tratamento recebido pelo 

animal possui outras designações, como: cuidados com os animais, bom manejo e 

tratamento humanitário. The Office International des Epizooties (2015) 

O bem-estar animal refere-se à qualidade de vida dos animais (APPLEBY, 

1999). Como área científica deve a sua origem às preocupações do público a respeito 

de como os animais são tratados em cativeiro. O bem-estar animal é condição 

preponderante na melhoria dos índices de produtividade (ST. PIERRE et al, 2003; 

ELOY, 2007). Assim, o bem-estar animal respeita não só à qualidade de vida dos 

animais, mas, também e sobretudo à percepção que estes têm dela.  

Bem-estar em peixes é observar que as cinco liberdades sejam observadas 

através de manejo e instalações adequadas em se tratando de piscicultura (criatórios 

comerciais) ou preservação do meio ambiente e mesmo respeito ao período de defeso 

permitindo a reprodução das espécies. Devemos por princípios éticos, segundo 

Volpato e colaboradores (2007a) pensar que “na dúvida se o animal é um ser 

senciente ou não (ou seja, se ele é ou não capaz de sentir as emoções básicas como 

calor, frio e dor), o melhor é assumir tal animal como sendo um ser senciente.” 

O bem-estar em mamíferos é bem mais fácil de ser percebido em função das 

expressões em especial da resposta da dor, mas, em peixes essa variável ainda 

apresenta interpretações variáveis e está em plena discussão. Para elucidar a 

complexidade do que é bem-estar em peixes apresenta-se a imagem a seguir e 

comentários a partir da mesma (Figura 13). 
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Figura 13 – Bem-estar em peixes?  
 
Fonte: http://sociedadevegan.com/os-peixes-sentem-dor/ 

 

O uso da expressão facial como guia essencial para definir a capacidade de 

cada um sentir dor, não deve ser usada como um guia válido, uma vez que algumas 

das espécies aquáticas mais inteligentes (golfinhos e baleias) são incapazes de se 

expressar. O movimento da boca, a dilatação das pupilas, posturas corporais, estão 

entre as muitas maneiras dos peixes e de outros animais se expressarem. 

Segundo Sneddon (2009) em resposta a pergunta “qual a importância da dor 

nos peixes?” a mesma concluiu que estudos recentes têm demonstrado que os peixes 

têm nociceptores, um receptor sensorial que envia sinal que causa a percepção da 

dor em resposta a um estímulo que possui potencial de dano. Estes nociceptores são 

fisiologicamente semelhantes aos dos mamíferos. Áreas do cérebro, tais como o 

cérebro anterior e o cérebro médio que são importantes no tratamento da dor em 

mamíferos, são ativos durante a aplicação de estímulos de dor. A quebra de 

comportamento normal e as alterações adversas na fisiologia de um peixe também 

são exibidos quando recebem impulsos de dor, que são altamente reduzidos quando 

são aplicados analgésicos. 

Os peixes são amplamente usados como recurso em várias áreas importantes 

da atividade humana, como na pesca e aquicultura, na investigação científica, como 

animais de companhia e em aquários públicos. Embora a legislação reguladora destas 

atividades tenda a abranger todos os vertebrados, o conhecimento acerca do bem-

estar animal no grupo dos peixes é ainda muito reduzido (BRAITHWAITE; 

HUNTINGFORD, 2004). 

http://sociedadevegan.com/os-peixes-sentem-dor/
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No Brasil, assim como no mundo, a preocupação com o bem-estar 

dos peixes durante os processos produtivos encontra-se em seus passos 

iniciais, sendo praticamente desconhecido para consumidores, produtores 

e legislação vigente. Entretanto, será que o bem-estar de peixes tem 

menos importância que o bem-estar de aves e bovinos? (PEDRAZZANI, 

2007a) 

Os peixes constituem um valioso recurso para os humanos. O seu bem-estar 

tem sido alvo de consideração crescente, fazendo parte da legislação Europeia de 

proteção, apesar das lacunas de informação existentes. O conceito de bem-estar 

animal tem vindo a ser aplicado a peixes, com alguma controvérsia ligada à sua 

capacidade de sofrimento. A formação de representações mentais declarativas é um 

pré-requisito para a existência de senciência e tem vindo a ser descrita em peixes em 

contextos de interação social, memória espacial e aprendizagem. Tal como na 

fisiologia do estresse, estudos recentes acerca da percepção de dor e medo em 

peixes têm mostrado que eles possuem características neuroanatômicas, fisiológicas 

e comportamentais semelhantes à dos tetrápodes. O efeito psicológico do estresse 

em peixes tem também sido alvo de estudos recentes. A complexidade cognitiva dos 

peixes tem implicações relevantes para o seu estatuto moral e recomendações 

relacionadas com a manutenção em cativeiro (GALHARDO; OLIVEIRA, 2006). 

O fato de que os animais têm a capacidade de sentir dor e sofrer fisicamente e 

psicologicamente é inerente ao seu bem-estar. Após analisar a anatomia, o 

comportamento e a fisiologia de peixes, os autores concluem que eles são mais 

propensos a ser sencientes que não serem. A evidência sugere que os peixes, assim 

como outros vertebrados, têm a capacidade cognitiva para sofrer, portanto, seu bem-

estar precisa ser considerado na criação deles (CHANDROO et al., 2004).  

No Brasil, após a reflexão induzida pela pergunta "Você acha que 

os peixes sentem dor?", mais de 80% de dois diferentes grupos de 

entrevistados responderam sim e que alguns métodos de abate causam 

sofrimento; entretanto, 91% de ambos os grupos desconhecem o 

significado de abate humanitário de peixes (PEDRAZZANI et al., 2008). 

Considerando que o bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às 

suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente em que vive (BROOM; MOLENTO, 

2004), pode-se organizar a avaliação do grau de bem-estar de um animal em um 

sistema produtivo por meio de três possibilidades: (1) o animal possui uma adaptação 
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que não apresenta mais uma função significativa em seu ambiente atual, (2) o 

ambiente oferece ao animal um desafio para o qual ele não tem nenhuma forma de 

adaptação e (3) o animal tem uma adaptação apropriada ao seu ambiente natural, 

mas, tal adaptação se torna inadequada. 

Utilizando essa organização como base, Turnbull; Kadri (2007) apresentaram 

um modelo para facilitar a representação dos vários conceitos relevantes ao bem-

estar de peixes durante a criação em sistemas produtivos. Tal representação 

acomoda um raciocínio de base, que pode ser detalhado para cada sistema produtivo 

e espécie de peixe em particular. Por exemplo, pode-se estudar a densidade de 

lotação de acordo com esse modelo. Existem evidências empíricas, provenientes de 

uma gama de indicadores de bem-estar, que o salmão do Atlântico (Salmo salar) em 

tanques marinhos não sofre efeitos adversos em densidades de até 22 kg/m3. 

Entretanto, ao se ultrapassar essa densidade existe uma correlação negativa entre 

densidade de lotação e indicadores de bem-estar.  

No Brasil, assim como em outras partes do mundo, a preocupação com o bem-

estar dos peixes encontra-se em seus passos iniciais. O bem-estar de peixes, se 

comparado com o bem-estar de outras espécies de animais de produção, é um tópico 

praticamente ausente para consumidores, produtores e legislação vigente. Porém, as 

evidências anatômicas, fisiológicas, comportamentais, evolutivas e farmacológicas 

sugerem que os peixes experimentam sentimentos como dor, medo e outros de 

maneira similar aos demais vertebrados. Isso sugere que os peixes têm 

potencialmente a capacidade de sofrer e apresentar outros sentimentos, ou seja, que 

os peixes são seres sencientes (PEDRAZZANI et al., 2007b). 

A produção de peixes teleósteos em piscicultura tem vindo a aumentar nas 

últimas décadas. Embora exista legislação reguladora do bem-estar animal em 

contextos de produção animal que tende a abranger todos os vertebrados, e por 

consequência também as espécies piscícolas, o conhecimento acerca do bem-estar 

dos peixes é ainda reduzido. Noutras classes de vertebrados (i.e. mamíferos e aves), 

tradicionalmente utilizados em produção animal, o estudo do bem-estar animal 

permitiu no passado recente um conhecimento aprofundado do estado em que os 

animais se encontram e dos recursos mínimos de que necessitam nas explorações 

pecuárias, o que veio modelar normas de boas práticas, linhas de orientação e 
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legislação acerca de como devem ser tratados em cativeiro. Estes estudos 

identificaram três dimensões centrais no conceito de bem-estar animal: (a) o 

funcionamento orgânico e a saúde dos animais; (b) o funcionamento mental e o 

sofrimento dos animais; e (c) a natureza dos animais e a capacidade destes poderem 

expressar em cativeiro o repertório comportamental típico da espécie. Relativamente 

aos peixes, os estudos disponíveis incidem sobretudo sobre aspectos de saúde 

orgânica e de respostas de estresse, pelo que dos três pilares do conceito de bem-

estar animal apenas o primeiro tem sido considerado, faltando ainda integrar as três 

dimensões do bem-estar em estudos futuros. Assim, o bem-estar animal é um 

conceito legitimamente extensível aos peixes, com base em dados recentes sobre a 

nocicepção, cognição e estresse social em peixes, que sugerem que estes são 

animais sencientes, e de como o conceito de bem-estar deve ser tido em conta em 

atividades tão expressivas como a piscicultura (OLIVEIRA; GALHARDO, 2007). 

Braithwaite (2010) assim como Sneddon e colaboradores (2003a, 2003b) 

afirmam que os peixes são capazes de sentir dor. Os argumentos desses autores são 

baseados nos fatos de que os peixes apresentam vários receptores ativos de 

estímulos nocivos/dolorosos (nociceptores), além de fibras condutoras ativas dos 

estímulos dolorosos (fibras C e A-delta) e são capazes de processar a informação do 

estímulo no cérebro. Assim, os peixes teriam todo o aparato anatômico-fisiológico 

para captar estímulos dolorosos. Além disso, essa autora argumenta que os peixes, 

quando em situações dolorosas como quando são inoculados com veneno de abelha, 

expressam alterações comportamentais mais complexas, como o comportamento 

aversivo alterado. Nesse caso, os peixes que como muitos outros animais tem uma 

aversão inicial natural por objetos novos ineridos no ambiente, perdem essa resposta 

aversiva quando estão sentindo dor. Isso deve ocorrer porque o estímulo doloroso 

desvia a atenção, afetando o comportamento natural do animal. Mais ainda, já foi 

demonstrado que tais respostas de alteração comportamental são revertidas quando 

os peixes recebem analgésico após serem expostos a estímulos dolorosos, de forma 

que voltam a exibir o padrão comportamental aversivo frente a novos objetos. Além 

disso, também já foi demonstrado que ao menos algumas espécies de peixes são 

capazes de expressar respostas que demonstram que eles apresentam os 3 níveis de 

consciência propostos por Ned Block, um filósofo da psicologia e ciência cognitiva, 

incluindo consciência primária ou de acesso (combinar informações para guiar o 
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comportamento), consciência fenomenal (senciência) e monitoramento e 

autoconsciência (capacidade de refletir sobre o ambiente e suas próprias ações). Tais 

evidências tem demonstrado a capacidade, ao menos de algumas espécies de peixes, 

de sentir dor. 

Para Pedrazzani e colaboradores (2007b) os peixes estiveram pouco presentes 

na pesquisa em cognição até o final do século passado, quando a maior parte da 

literatura de peixes era descritiva. Provavelmente isso tenha se dado devido à 

distância filogenética entre os mamíferos e os peixes, considerando assim o 

comportamento sob aspecto mecanicista e as reações de forma inconsciente. Porém, 

BSHARY et al. (2002) classificaram fenômenos comportamentais observados em 

peixes em duas categorias, conforme a hipótese de inteligência de Machiavel, que 

afirma que o complexo social causa o alargamento do neocórtex: inteligência social e 

inteligência ambiental. Os fenômenos classificados como inteligência social têm como 

exemplos comportamentos em grupos individualizados e estratégias sociais 

correspondentes, aprendizado social e, pela primeira vez, apresentaram exemplos de 

caça cooperativa entre a moreia gigante (Gymnothorax javanicus) e a garoupa de 

coral (Plectopomus pessuliferus). Adicionalmente, foram discutidos vários fenômenos 

achados em simbiose de limpeza que indicam que os peixes-limpadores são 

particularmente apropriados para se testar a “hipótese de inteligência de Machiavel” 

(BSHARY et al., 2002). Já os fenômenos classificados como inteligência ambiental 

foram exemplos de habilidades especiais para alimentação, o uso de substratos como 

ferramentas, memória espacial e memória em longo prazo. Isto demonstra que os 

peixes apresentaram soluções para quase todos os problemas que supostamente 

levaram à evolução para o aumento do neocórtex e o surgimento de habilidades 

cognitivas em primatas. 

A investigação efetuada em diversas espécies revelou comportamentos 

indicadores de representações mentais declarativas e de uma memória e capacidade 

de aprendizagem complexas e flexíveis (GALHARDO e OLIVEIRA, 2006). A Tabela 2 

mostra alguns exemplos que evidenciam a ocorrência destas representações 

envolvendo interação social, memória espacial e processos de aprendizagem em 

peixes. Os relatos dos artigos citados são difíceis de interpretação sem recorrer a 

processos relacionados à senciência. 
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As características anatômicas, fisiológicas e comportamentais dos peixes 

demonstram que eles apresentam estruturas dopaminérgicas e límbicas com 

funcionamento homólogo aos tetrápodes. A presença destes sistemas neuronais em 

peixes, com um sistema semelhante de memória declarativa, sugere que os peixes 

modernos e os tetrápodes herdaram estes traços de um ancestral comum durante a 

evolução dos vertebrados. Alguns destes traços devem ter sido conservados sem 

extremas modificações, sendo que o conhecimento atual sugere que as emoções 

envolvem circuitos cerebrais relativamente primitivos que foram conservados durante 

a evolução (CHANDROO et al., 2004). As semelhanças encontradas entre o 

funcionamento dos sistemas límbico e dopaminérgico dos peixes e dos tetrápodes 

indicam que os peixes estão aptos a sentir emoções e possuem capacidade de 

memória e de aprendizado PEDRAZZANI et al., 2007b). 

Os estados afetivos motivacionais incluem um vasto grupo de experiências 

conscientes como dor, medo, fome, sede e prazer. Eles são reconhecidos como 

produtos adaptativos da seleção natural e são importantes na formação de certos tipos 

de comportamento (FRASER, DUNCAN, 1998). O medo é uma emoção que resulta 

em alterações fisiológicas e comportamentais imediatas à percepção de um estímulo 

perigoso (GALHARDO e OLIVEIRA, 2006), e se constitui num motivador poderoso 

para evitar ameaças percebidas (JONES, 1997). Os indicadores de medo que têm 

sido referenciados para peixes incluem o aumento da taxa respiratória, a produção de 

feromônios de alarme e as reações comportamentais de aversão, nomeadamente a 

fuga rápida e o distanciamento (CHANDROO et al., 2004). Usando paradigmas de 

condicionamento operacional e clássico, YUE et al. (2004) demonstraram como trutas 

arco-íris (Oncorhynchus mykiss) aprendem através de uma associação de estímulos, 

a evitar um evento percebido como perigoso, sendo capazes de obter um aprendizado 

envolvendo memória de longa duração (mais de sete dias). O tipo de resposta 

comportamental exibida (fuga) mostrou-se flexível e adaptativo, pois o seu tempo de 

latência variou com a exposição ao estímulo, sendo menor na presença do evento 

adverso (estímulo não condicionado) que em relação ao estímulo condicionado (que 

originalmente antecedia e sinalizava a ocorrência do evento adverso). Isto depende 

de mecanismos cognitivos e de regiões cerebrais homólogas aos dos tetrápodes (YUE 

et al., 2004). 
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Tabela 2 – Relatos científicos indicadores de representações mentais declarativas em peixes. 
 

Características Cognitivas Espécies Autores 
 

Uso de informação em 

interações sociais adquiridas a 

partir de observação de 

coespecíficos. 

Guppy (Poecilia reticulata) 

Peixe combatente (Betta 

spendens) 

Truta arco-íris (Oncorhynchus 

mykiss) 

DUGATKIN e GODIN (1992) 

OLIVEIRA et al. (1998); 

MCGREGOR et al. (2001) 

JOHNSON e ÅKERMAN (1998) 

Reconhecimento individual com 

alteração do comportamento 

(estratégia de luta, mudança de 

cor). 

Truta arco-íris (Oncorhynchus 

mykiss) 

Salmão do Atlântico (Salmo 

salar) 

JOHNSON (1997) 

O´CONNOR et al. (2000) 

Memória espacial complexa e 

flexível, com recurso a diversas 

estratégias adaptativas 

incluindo a formação de mapas 

cognitivos. 

Peixe-capim (Bathygobius 

soporator) 

Peixe-dourado (Carassius 

auratus) 

Salmão do Atlântico (Salmo 

salar) 

ARONSON (1971) 

LÓPEZ et al. (2000); 

SALAS et al.(1996) 

BRAITHWAITE et al. (1996) 

Associação de estímulos 

distintos, comportamento de 

antecipação e predição das 

conseqüências dos atos. 

Peixe paraíso (Macropodus 

opercularis) 

TOPÁL e CSÁNYI (1999) 

Associação de eventos ao 

tempo e lugar. 

Inanga (Galaxias maculatus) REEBS (1999) 

Percepção de lugares 

perigosos (antecipação). 

Esgana-gata (Gasterosteus 

aculeatus) 

HUNTINGFORD e WRIGHT 

(1989) 

Reconhecimento de estilos 

musicais. 

Carpas (Cyprinus carpio) CHASE (2001) 

 

FONTE: Adaptado de GALHARDO e OLIVEIRA, 2006. 

 

As alterações comportamentais verificadas constituem mecanismos 

adaptativos que visam, em geral, reduzir ou eliminar a exposição a agentes 

estressores. Quando possível, o comportamento mais imediato é a fuga ou 

imobilização. Se o contexto ambiental não permite a fuga, são observadas alterações 

significativas do comportamento dos peixes, tais como mudanças no ritmo e padrão 

natatório, redução ou alteração do comportamento anti-predatório, mudança do 

comportamento alimentar, aumento da procura de abrigo, redução ou aumento de 
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comportamentos agonísticos e alterações da capacidade de aprendizagem 

(PEDRAZZANI, 2007b). 

Reações de alarme e comportamentos defensivos anti-predatórios foram 

provocados em paulistinhas (Brachydanio rerio) por meio de feromônio exsudado pela 

pele ferida de peixes coespecíficos (HALL, SUBOSKI, 1995), fato encontrado quando 

um estímulo olfatório inócuo (morfolina) apresentado aos peixes juntamente com uma 

substância de alarme, eliciou a transformação da morfolina em um eliciador de alarme 

pelos peixes. Os autores demonstraram que a indução de comportamento de medo 

pode ser transferida através de processos de aprendizado associativos, do feromônio 

para o estímulo inócuo visual ou olfatório e pela interação social. 

A resposta ao medo por feromônio diminui quando os peixes são tratados com 

medicamentos ansiolíticos que se ligam aos receptores específicos de 

benzodiazepina no cérebro (REHNBERG et al., 1989). WISENDEN e SMITH (1998) 

mostraram que os peixes ajustam a síntese de feromônio de alarme, baseando-se no 

nível de risco percebido no ambiente. Estes achados sugerem que os estados de 

medo e ansiedade nos peixes são mediados por sistemas límbicos neuronais de forma 

similar aos mamíferos (PEDRAZZANI et al., 2007b). 

Os testes preferenciais aplicados aos peixes poderiam fornecer informações 

úteis sobre as condições mais agradáveis para os indivíduos em relação ao espaço, 

cor e intensidade de luz, horário e quantidade de alimentação, necessidade de 

sombreamento, profundidade da coluna de água e seu fluxo (VOLPATO, 2007; 

VOLPATO et al., 2007b). Isso facilitaria o emprego do enriquecimento ambiental, que 

é um conjunto de técnicas que modificam o ambiente, resultando em uma melhora na 

qualidade de vida dos animais, ao satisfazer as suas necessidades comportamentais, 

podendo diminuir o estresse e melhorar o bem-estar (BOERE, 2001). Face às 

características ecológicas de algumas espécies, certo grau de complexidade 

ambiental poderia ser importante (FSBI, 2002). Conclui-se que os locais de abrigo, o 

uso de diferentes substratos e correntes de água, formas estratégicas de distribuição 

de alimento, entre outros manejos, poderiam ter um papel relevante nas preferências 

e opções dos peixes, incrementando assim o seu bem-estar (PEDRAZZANI et al., 

2007b). 

Os peixes teleósteos, apesar de apresentarem diferenças em alguns aspectos 

da estrutura cerebral se comparados aos tetrápodes, possuem similaridades 

funcionais e habilidades cognitivas sugestivas de senciência. Os dados anatômicos, 
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fisiológicos, comportamentais, evolutivos e farmacológicos evidenciam que os peixes 

experimentam sentimentos como dor e medo de maneira similar aos demais 

vertebrados. Isso sugere que os peixes têm a capacidade de sofrer e que, portanto, 

estes animais devem ser incluídos nas considerações éticas acerca de não se causar 

sofrimento (PEDRAZZANI et al., 2007b). 

No Rhamdia quelen segundo estudos da ontogenia realizados por Araújo 

(2011) devido ao rápido desenvolvimento e especialização das estruturas sensoriais 

no momento em que começam a se esgotar suas reservas vitelinas, o jundiá se 

converte em um organismo com capacidade de perceber, identificar, perseguir e 

capturar presas, o que possibilita seu crescimento e, ao mesmo tempo, perceber, 

identificar e fugir de potenciais predadores e/ou situações de desconforto, permitindo 

a sua sobrevivência essas estruturas iniciam seu desenvolvimento em torno das 36 

horas pós-fertilização (estágio larval) e estão ativas plenamente no estágio pós-larval 

aos 21 dias pós-fertilização.  

Esse reconhecimento da senciência dos peixes, a partir dos conhecimentos 

levantados pelo estudo do jundiá (Rhamdia quelen), sem dúvidas algumas terá 

inferência direta na cadeia produtiva e nos comportamentos humanos em relação a 

pesca profissional e mesmo artesanal e esportiva introduzindo a variável bem-estar 

como norteadora dos processos e atitudes. Como isso traz reflexos econômicos 

determinará uma mudança de postura no setor.  

O trabalho de Freire e Gonçalves (2012) é um exemplo de abordagem dessa 

preocupação apontando métodos de abate, qualidade da carne e bem-estar animal, 

assim como reflexos no mercado consumidor e perdas pré e pós processamento. O 

trabalho deixa evidente a necessidade de adequação da indústria pesqueira às novas 

exigências do mercado em função do bem-estar dos peixes. O autor concluiu que os 

métodos de abate constituem importante fator para a qualidade do pescado 

consumido no Brasil e no mundo. Esses métodos vêm tornando-se cada vez mais 

humanizados, passando por processos de sensibilização, devido às pressões da 

sociedade para que os animais não sofram estresse excessivo. Além disso, o 

consumo de glicogênio pelo animal durante o estresse pré-abate pode comprometer 

a qualidade final do produto que vai ser levado ao consumidor. Dentre os métodos 

analisados no trabalho, aquele que apresentou melhor desempenho em relação à 

qualidade do pescado foi a termonarcose. Para análise da senciência animal, a 

secção da medula e o corte das brânquias demonstraram menor tempo para abate, 
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levando o animal a menor sofrimento. 

Assim como a maior parte dos processos zootécnicos, a piscicultura emprega 

sistemas que visam produzir o máximo ao menor custo. Porém, é cada vez mais 

reconhecido que a alta produtividade deve estar relacionada com cuidados 

apropriados aos peixes. A saúde e o bem-estar desses animais ocupam uma 

importância crescente nas técnicas de produção adotadas. A alimentação, o manejo, 

a qualidade da água, densidade de lotação, o transporte e o abate são os principais 

pontos críticos da produção de peixes, podendo interferir no seu grau de bem-estar. 

Na sequência serão abordados brevemente cada um desses aspectos apenas para 

ilustrar algumas possíveis iniciativas para melhorar o bem-estar dos peixes numa 

piscicultura. (PEDRAZZANI et al., 2007a) 

A sociedade dá importância para isso? 

A resposta é sim. De acordo com as entrevistas realizadas pelo LABEA - UFPR, 

87% das pessoas acreditam que alguns métodos de abate causam sofrimento aos 

peixes, apesar de 48% afirmarem já ter comprado peixes vivos e tê-los transportado 

até o local de consumo em sacolas plásticas, fazendo com que eles morressem por 

asfixia. Dos entrevistados, 48% pensam que o sofrimento afeta a qualidade da carne. 

E eles estão certos! Segundo Poli et al. (2005), as reações químicas provindas da dor 

e do estresse no momento do abate fazem com que os peixes entrem em estado de 

rigor mortis muito rapidamente. O sofrimento provoca ainda, uma redução das 

reservas de glicogênio da musculatura dos peixes e, consequentemente, menor 

acúmulo de ácido lático. Isso faz com que o pH da carne fique próximo da 

neutralidade, acelerando a ação das enzimas musculares (auto hidrólise), ou o 

desenvolvimento de bactérias, tendo como consequência a degradação mais rápida 

do pescado. Ou seja, o método de abate interfere na qualidade final do produto, sendo 

que quanto maior o sofrimento, menor será o tempo de prateleira do pescado. Isso foi 

encontrado por Roth et al. (2002), que demonstraram uma relação positiva entre uma 

textura firme do filé de salmão com o golpe letal na cabeça e com o baixo estresse 

pré-abate. Ainda, quando Maff (1989 cit apud PEDRAZZANI et al, 2007a) comparou 

o golpe letal na cabeça com a morte por asfixia, encontrou diferenças significativas no 

frescor da carne após quatro dias de estocagem. Em resumo, o golpe letal proporciona 

morte mais rápida, causa menos sofrimento e leva a uma melhor qualidade de carne. 

Vale lembrar que, para isso acontecer, deve ser empregada a técnica 

adequadamente. 
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As pessoas entrevistadas pelo LABEA mostraram um grande interesse pelo 

assunto, mostrando que a preocupação com método de abate pelo frigorífico resultaria 

em um diferencial para o mercado consumidor. Assim, torna-se importante ressaltar 

que esta situação atual representa uma linha de base de preocupação que tende 

somente a crescer. (PEDRAZZANI et al., 2007a) 

A União Europeia já possui projetos que preveem normas específicas para o 

abate humanitário de pescado. Com essas medidas é provável que muito em breve, 

para a comercialização, o Brasil e outros países exportadores de pescado devam se 

adequar, como já é praticado com outras espécies de animais. Portanto, é de 

fundamental importância o empenho e seriedade de pesquisadores no 

desenvolvimento de novas tecnologias de métodos de abate mais humanos visando 

o bem-estar e a qualidade do pescado.  

Há necessidade de uma maior aproximação entre os princípios éticos da 

ciência do bem-estar de peixes e os criadores desses animais, assim como, nas 

situações encontradas junto aos praticantes da atividade pesque e solte, por exemplo, 

conduzindo ao comprometimento com o bem-estar dos peixes (CAMINHAS, 2015). 

Na memória do consumidor, existem registros que associam o alimento à 

segurança em termos de saúde. No caso específico do consumidor de pescado, há o 

fato de existir a poluição das águas e a tradição de compra em situações nem sempre 

consideradas higiênicas. No mundo todo, os peixes cultivados prontos para a venda, 

são considerados como um grande negócio. A partir do momento em que se tem um 

marketing de venda, há a identificação do produto e oferece-se maior segurança ao 

consumidor. Para que se possa comercializar o pescado proveniente da piscicultura, 

em boas condições de higiene e com qualidade, há necessidade de se aplicar as 

técnicas de beneficiamento, que acabam sendo inevitáveis, já que a própria legislação 

exige o uso do frio como recurso mínimo para a venda do produto. Ao se fazer o 

processamento, está se agregando valor ao pescado que, de matéria prima perecível, 

passa a ser um produto com maior vida útil e com novas opções de consumo. 

 

1.17 Aspectos gerais sobre importância (bioquímica, fisiológica e econômica) 
da falta de boas técnicas de bem-estar em criatórios de piscicultura 
 

É notório que a não observação dos aspectos bioquímicos (por exemplo, 

estresse pelo cortisol, ativação de putrefinas), fisiológicos (por exemplo, alterações 
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levando a contração da musculatura e do rigor mortis) e econômicos (por exemplo., 

reflexos dos custos de boas práticas versus não consumo pela questão da não 

observação da senciência) levam a perdas na cadeia produtiva e na comercialização 

dos produtos finais, com consequentes prejuízos econômicos.  

Pedrazzani e colaboradores (2007a) apresentam alguns desses aspectos que 

quando não observados levam ao prejuízo nos criatórios, a saber: 

Manejo - Certos procedimentos que implicam manipulação física, como a 

captura para controle de doenças ou a classificação dos animais por tamanho e a 

despesca, são atividades causadoras de estresse físico e psicológico agudos. Sendo 

possível minimizar esse impacto negativo, associando alimento à captura e ao 

transporte. Podemos minimizar esse impacto negativo, associando alimento à captura 

e ao transporte.  

Segundo Pedrazzani e colaboradores (2007a), pesquisadores da Universidade 

de Oregon, Estados Unidos, condicionaram juvenis de salmão-real (Oncorhynchus 

tshawytscha) para melhorar a resposta ao estresse durante e após o transporte. O 

nível de água foi baixado duas vezes por dia durante 10 minutos. Ao final de cada 

período o nível da água foi elevado e os peixes foram alimentados. Os peixes foram 

amostrados um dia antes do transporte (0 horas), ao final do transporte (2 horas) e 

em 4, 12, 26 e 122 horas após o início do transporte. Os peixes condicionados 

demonstraram um nível inferior de cortisol, de glicose plasmática e de lactato muscular 

(substâncias indicadoras de estresse) do que os peixes não condicionados. Todos os 

peixes condicionados sobreviveram ao transporte, e os peixes não condicionados 

apresentaram taxa de mortalidade de até 46%. Ainda, os peixes condicionados não 

foram afetados por outros fatores de estresse durante o transporte, como baixo nível 

de oxigênio na água e obtiveram maior resistência à infecção por Aeromonas 

salmonicida. Portanto, o condicionamento indica que essa associação pode levar a 

um desvio de atenção dos peixes de uma atividade para outra que seja mais 

prazerosa. Porém, para um transporte adequado, a alimentação deve ser interrompida 

com a devida antecedência para evitar que a qualidade da água de transporte seja 

influenciada negativamente. Nestes cenários, devemos buscar estratégias que 

atendam ambas as demandas, como por exemplo, promover o condicionamento em 

período anterior àquele do jejum. 

Alimentação - Uma dieta nutricionalmente equilibrada e ajustável às 

necessidades específicas dos peixes é fundamental para manter o funcionamento 
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orgânico normal e a resistência às doenças. Embora os períodos de privação 

alimentar possam não ter tanto impacto no equilíbrio dos peixes, a consideração da 

sua “vontade” de se alimentar é essencial na preservação do bem-estar. As 

consequências de privação alimentar prolongada, como é o caso do período de 

depuração, incluem a erosão da nadadeira dorsal devido ao canibalismo, e a perda 

de peso e de condição física em várias espécies. Quando, além do jejum, os peixes 

ainda se encontram alojados em tanques com baixa qualidade da água e alta 

densidade de alojamento, os fatores se somam, deixando os peixes em condições 

ainda piores. 

Além desses fatores deveriam ainda ser consideradas a qualidade da água, 

transporte, densidade de lotação, e abate entre outros aspectos que afetam a 

fisiologia dos animais, a qualidade de sua musculatura, os aspectos físico-químicos 

dos produtos corporais do peixe e incidem diretamente nos resultados econômicos 

dessa atividade produtiva, além de considerar a imagem do empreendimento  frente 

a opinião pública em relação ao bem-estar dos peixes, podendo, inclusive levar a 

perda da licença de funcionamento, ou mesmo, tendo de encerrar suas atividades. 

A adoção de técnicas de beneficiamento do pescado proveniente da 

piscicultura, possibilita a comercialização do produto de forma mais racional, higiênica, 

com maior vida útil e de melhor qualidade. O piscicultor agrega valor ao produto in 

natura e oferece novas opções ao consumidor. Para que se chegue a estes produtos 

devem ser observados os aspectos ligados a perecibilidade e as características 

bioquímicas do pescado, o manejo no criatório, os processamentos sugeridos e as 

instalações. 

Para se chegar a um produto de qualidade no estado de fresco, a chave está 

no controle das fases de pré rigor e de rigor mortis. O pescado deve sofrer o abate 

imediatamente após a captura e quanto mais longo for o pré rigor, mais tempo o 

pescado estará isento da ação das enzimas e dos microrganismos. É necessário, 

portanto, manter a presença de glicogênio e ATP (trifosfato de adenosina). No peixe 

que se debate e morre por asfixia, há perda da reserva energética e este entra em 

rigor brevemente. 

 A formação de actinomiosina, é evitada no peixe que é abatido rapidamente e 

assim não haverá a entrada no rigor mortis, caracterizado pela complexação das 

proteínas, actina e miosina. Se, no entanto, o pescado entrar em rigor mortis, deve-

se procurar mantê-lo enrijecido por mais tempo, pois nesta fase há a produção de 
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ácido lático, o pH está baixo, o que evita o ataque microbiano e a ação das enzimas. 

Para se ter um rigor mais longo, porém, é necessário a manutenção da higiene, além 

de se ter que evitar a proteólise, mantendo a actinomiosina. Assim, para a captura e 

abate devem ser escolhidas técnicas que assegurem concentrações máximas de 

glicogênio e ATP e que são as seguintes: 

a) empregar métodos em que os peixes não se fadiguem, e tenham morte 

rápida, podendo-se conseguir de 1,8 a 3,2 vezes mais glicogênio e ATP, do que na 

captura tradicional; 

b) proceder a lavagem imediata do pescado para eliminação do muco, que se 

constitui de glicoproteínas liberadas por glândulas da pele e consequentemente um 

meio de cultura para proliferação de microrganismos; 

c) diminuir a flora microbiana da água, evitando resíduos de alimentação; 

d) usar 10 ppm de hipoclorito na água de lavagem que deve estar em baixa 

temperatura para não permitir a ação das enzimas digestivas antes da evisceração; 

e) eviscerar rapidamente, na 1a ou até 2a hora no máximo após a morte, 

evitando que a catepsina presente nas vísceras comece a agir com atividade 

proteolítica alta, destruindo a mucosa intestinal e liberando a microflora do pescado, 

o que leva à deterioração de dentro para fora; 

f) retirar as brânquias pode evitar contaminação com microrganismos ali 

alojados; 

g) proceder ao descabeçamento vai depender do produto final que se deseja 

obter e o sangue presente na mesa processadora é um fator a mais de contaminação, 

substrato para enzimas e microrganismos. 

A deterioração do pescado se instala logo após a morte e avança com o tempo. 

A velocidade de decomposição depende dos fatores exógenos (o peixe passa a um 

meio adverso ao seu habitat) e endógenos (o peixe é um excelente substrato). Os 

fatores exógenos são a temperatura da água, temperatura do ambiente de captura e 

microrganismos da água, dos tanques, da planta de processamento e do pessoal de 

manipulação. Os microrganismos que podem estar presentes na água são as 

Pseudomonas, Achromobacter, fosfobactérias, flavobactérias, Eripsela e Proteus. Em 

peixes com carne mais avermelhada pode ocorrer a descarboxilação da histidina e 

produção de histamina. (OETTERER, 2003) 
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1.18 Diferentes métodos de captura e abate dos peixes com influência direta 
na sua qualidade da carne  
 

Em todo o mundo, comemos cerca de 100 milhões de toneladas de peixe, o 

que dá uma média de 13,5 kg por pessoa por ano. A maior parte é consumida pelos 

japoneses: anualmente 72 kg por pessoa. Capturam-se peixes selvagens, ou os que 

são criados num viveiro. Ambos os métodos envolvem consequências para os seres 

humanos, para os animais e para o ambiente. 

Em relação aos métodos de captura na natureza esses não apresentaram 

muitas mudanças em relação às práticas exercidas até o advento do bem-estar em 

peixes, enquanto que, nos criatórios foram observados avanços desde a captura nos 

tanques de manutenção, transporte e posterior abate. De modo geral na natureza 

temos a pesca artesanal e a industrial. De acordo com Diegues (1983) e Silva (2014), 

a pesca artesanal é definida como aquela em que o pescador sozinho ou em parcerias 

participa diretamente da captura, usando instrumentos relativamente simples. Da 

pesca, retiram a maior parte de sua renda, ainda que sazonalmente possam exercer 

atividades complementares. Dentre as técnicas de pescas artesanais podem ser 

citadas pesca de piracema, pesca com dispositivos fixos (armadilhas), pesca com 

timbó (tinguijada), pesca com malhadeiras, pescaria de anzol, pesca noturna (facho), 

entre outras.  

Dentre os métodos de pesca em escala industrial podem ser citados as redes 

de cerco (A rede de cerco é uma parede de rede que o barco deixa cair à volta do 

cardume. O fundo fecha-se e o cardume capturado é levado para bordo.), de arrasto 

(A pesca por arrasto usa um saco grande cuja boca se mantém aberta enquanto o 

barco o arrasta pela água. É um método de pesca vital para as pescarias de bacalhau 

da Noruega.), de cerco dinamarquesa (Um método entre o arrasto e a rede de cerco. 

Os barcos com redes de cerco dinamarquesas deitam um saco grande sobre o peixe, 

arrastando-o por uma curta distância pela água antes de o trazer a bordo.), palangre 

(Um palangre consiste numa linha principal com linhas mais curtas presas em 

intervalos regulares, chamadas estralhos. Estas têm normalmente cerca de meio 

metro de comprimento e terminam num anzol.), rede (A pesca à rede utiliza uma 

parede de rede com uma boia em cima e uma linha de chumbo no fundo, o que permite 

que a rede fique vertical dentro de água.), linha manual (Um chicote, ou juksa, é uma 

linha de pesca com diversos anzóis. É utilizado para pescar na vertical na coluna de 
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água.), entre outros. Os métodos industriais de pesca seguem tradicionais na maioria 

dos países. No entanto, há incentivos a sustentabilidade, como por exemplo, na pesca 

de bacalhau na Noruega. 1) As organizações de vendas autorregulam-se para manter 

condições justas, mas competitivas no mercado. Acima de tudo, garantem aos 

pescadores um preço mínimo para a captura. 2) A pesca sustentável é recompensada, 

sendo pagas bonificações pela apresentação de peixe bem tratado de alta qualidade. 

3) Uma vez que as quotas são indispensáveis à sustentabilidade da indústria do peixe 

e marisco, os pescadores que excedem as respetivas quotas são penalizados. 

Recebem apenas 20% do valor do peixe que ultrapassa a quota. 4) No entanto, como 

temos uma política de zero desperdício, todo o peixe recolhido é vendido no mercado. 

Os lucros excedentes (após o pescador receber os 20%) são investidos no controlo 

das pescas.  5) Este regulamento assegura que não há incentivos para os pescadores 

que excedem as quotas. Assim a maior evolução está na fase pós-captura, no abate 

e conservação dos peixes. (NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL, 2010) 

Carvalho e colaboradores (2013) realizaram um estudo sobre as metodologias 

de pesca de peixes recifais no Estado do Rio Grande do Norte. Segundo os autores 

nos primeiros anos da atividade de captura de peixes recifais eram utilizadas redes 

de emalhe nas capturas em áreas de recifes rochosos. A técnica envolvia 

mergulhadores em apneia e consistia em usar as redes para cercar as partes rasas 

dos recifes, onde os peixes abrigam-se. Ao tentar fugir, ficavam presos às redes. Esta 

técnica acabou sendo abolida pelos próprios empresários, pois o emalhe e posterior 

desemalhe acabavam por gerar lesões que comprometiam a aparência dos peixes, 

impedindo sua comercialização no mercado externo (MONTEIRO-NETO et al., 2003; 

NOTTINGHAM et al., 2005). Atualmente a pesca desses peixes é artesanal e ocorre 

prioritariamente com armadilhas do tipo covo (RIBEIRO, 2004), mas também com 

anzol e linha de mão. A pesca com covos consiste em colocar armadilhas portáteis 

que atraem os peixes para seu interior através da utilização de iscas ou simplesmente 

pela oferta de abrigo. Na maioria das vezes as iscas são cabeças de camarão da 

espécie Litopenaeus vannamei fornecidas pelas empresas exportadoras. As 

empresas pesquisadas trabalharam com quatro formas de processamento de peixes 

destinados à exportação: peixe inteiro fresco (PIF), peixe eviscerado fresco (PEF), 

peixe inteiro congelado (PIC) e peixe eviscerado congelado (PEC). 

Segundo Pedrazzani e colaboradores (2007a) um limitante do bem-estar de 

peixes no Brasil é a falta de informação sobre abate humanitário de peixes. Podemos 
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pensar em abate humanitário como uma forma de evitar sofrimento e dor 

desnecessários no momento do abate. Das entrevistas feitas no município de 

Araucária, 91% das pessoas disseram que nunca haviam sido informadas a respeito 

do assunto. Até mesmo a Instrução Normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que aprova o 

regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate humanitário de 

animais de açougue, inclui somente mamíferos, aves domésticas e animais silvestres 

criados em cativeiro, não fazendo nenhuma menção aos peixes. 

Para avaliar se um método de insensibilização é satisfatório do ponto de vista 

de bem-estar animal, é importante determinar a rapidez do processo. Kestin e 

colaboradores (2002) elaboraram um protocolo para avaliar a efetividade dos métodos 

utilizados para insensibilização e abate através da função cerebral.  

Para realizar a insensibilização do peixe 10 a 15 minutos antes do abate, a 

maioria dos frigoríficos procede sua imersão em gelo ou água gelada para realizar a 

termonarcose ou choque térmico como citado por Robb e colaboradores (2000). Para 

um abate ser considerado humanitário, a insensibilização deve ser imediata ou 

realizada de forma a evitar a dor e o sofrimento. 

Em contrapartida, estudos realizados por Hastein et al. (2005), comprovam que 

a asfixia dos peixes em gelo anteriormente ao abate pode demorar mais de 15 

minutos, podendo levá-lo a problemas osmorregulatórios e a exaustão. Portanto, a 

asfixia em gelo e o choque térmico são métodos fortemente questionáveis do ponto 

de vista do bem-estar animal (ROBB et al., 2000; CONTE, 2004). A secção de medula 

seguida da sangria das brânquias poderia ser considerada um método alternativo para 

a substituição da termonarcose, proporcionando perda de consciência mais imediata 

dos peixes (PEDRAZZANI et al., 2007a). 

Silva (2015) no seu trabalho objetivando avaliar a influência de diferentes 

métodos de insensibilização (eletronarcose e hipotermia) nas respostas fisiológicas 

de tambatinga (fêmea de Colossoma macropomum x macho de Piaractus 

brachypomus) durante manejo pré-abate concluiu que a eletronarcose de até 25 

segundos e hipotermia não influenciaram as respostas fisiológicas de tambatingas 

com peso médio de 1,7 kg durante manejo pré-abate. 

Muitos peixes apresentam hábitos ativos podendo debater-se bastante antes 

do abate, prejudicando a qualidade da carne (STANSBY, 1968). A diferença na 

qualidade dos produtos produzidos em cativeiro em relação aos que são capturados 
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no ambiente natural consiste na garantia de que os produtos gerados serão entregues 

vivos aos beneficiadores, englobando o sistema de captura, que vai da despesca e 

transporte de peixes vivos até o abatedouro (SOUZA, 2001). Para Hanazaki e 

colaboradores (2014) os diferentes métodos de abate por choque elétrico, choque 

térmico e anestésico (Benzocaína) são eficientes quando aplicados à tilápia do Nilo, 

visto que, os filés, mantiveram-se adequados ao consumo até 25 dias quando 

armazenados refrigerados. Em relação ao bem-estar animal, o choque elétrico é o 

mais eficiente e seguro, pois causa menor sofrimento ao animal atendendo os 

conceitos básicos de abate humanitário. 

Segundo Viegas e colaboradores (2012) apesar do abate ser um dos maiores 

fatores de estresse na produção de animais, não existe neste âmbito, legislação 

específica para os peixes no Brasil. Os métodos de abate ou atordoamento mais 

utilizados são a imersão em água e gelo, asfixia no ar, eletricidade, narcose por gases 

e atordoamento percussivo. No entanto, o abate ideal é aquele procedimento que 

considera o bem-estar animal e a qualidade da carne. O estresse perimortem pode 

levar a uma situação de pânico, medo e fuga fazendo com que os peixes utilizem suas 

reservas energéticas, diminuindo os teores de glicose e ATP post mortem e 

consequentemente o encurtamento do tempo de rigor mortis, e reduzindo o pH 

muscular. Essas reações também promovem mudanças indesejáveis nas 

características sensoriais como cor e textura do pescado, além de facilitar o 

desenvolvimento de microrganismos deteriorantes, diminuindo a vida de prateleira. 

De maneira geral, observa-se que os métodos de atordoamento/abate por choque 

elétrico, percussão craniana e superdosagem de anestésico, quando aplicados de 

maneira correta, causam pouco sofrimento e melhor qualidade da carne. Os abates 

de peixes por asfixia no ar ou com gelo, choque térmico, narcose com gases e banho 

de sal, com exceção de alguns casos, causam muito estresse e piora na qualidade da 

carne. De acordo com a revisão bibliográfica (Os autores realizaram uma revisão dos 

trabalhos publicados até 2012 sobre o efeito dos diferentes métodos do abate sobre 

o estresse e a qualidade do pescado.) observou-se que não é possível fazer 

recomendação de uma única metodologia de abate a ser empregada nas várias 

espécies de peixes, sendo assim necessário ampliar as pesquisas nesta área de 

maneira a determinar melhores técnicas de abate, visando à diminuição do sofrimento 

e obtendo desta maneira um produto ético de qualidade superior.  

Na experiência vivenciada nas colônias de pesca associadas a Lagoa Mirim e 
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Laguna doa Patos a pesca é realizada de forma artesanal com espinhéis ou com redes 

observando as normas do IBAMA e os peixes são capturados vivos e trazidos até as 

sedes das Colônias de Pescadores onde são vendidos vivos ou sacrificados em geral 

com deslocamento cervical. Isso significa um avanço, pois, antes eram mortos nos 

barcos e nem sempre refrigerados, o que comprometia a qualidade do pescado. Já a 

pesca entregue nas indústrias de beneficiamento em Rio Grande chega em geral 

morta e refrigerada. Nas grandes embarcações, como as da Noruega e Europa, os 

cuidados pós-captura são imediatos e os peixes são refrigerados assim que recolhidos 

das redes, observando-se a higienização dos ambientes de depósito e as condições 

do transporte até as indústrias processadoras. Já no oriente, em especial no Japão é 

comum a venda de peixes vivos em mercados e restaurantes, que após a captura dos 

recintos são processados no local para consumo imediato, ou levados para 

processamento em residências. No entanto ainda há manejo inadequado, como por 

exemplo, peixes não refrigerados ou eviscerados em más condições higiênicas, ou 

casos extremos como no caso de capturas artesanais de enguias que, após a captura, 

são salinizadas vivas para retirada de sua pele, o que sem dúvida não atende ao bem-

estar animal, mas, ainda há consumidores adquirindo esses produtos. Por fim, 

completando a questão, como visto na resposta anterior em relação ao rigor todas as 

atividades estressantes durante a captura e o abate alteram as propriedades da carne 

do pescado (no sabor, no odor, na palatabilidade, entre outros aspectos), assim como, 

se a qualidade da água não for boa, o animal poderá reter no tecido adiposo os 

poluentes ambientais, como por exemplo, organofosforados de pesticidas da atividade 

agrícola. 

No presente estudo a título de registro o abate dos jundiás visando não 

provocar alterações na morfologia dos órgãos e observando as normas vigentes de 

bem-estar foi realizado imediatamente após a captura dos peixes. O protocolo de 

eutanásia observou as normas vigentes de bem-estar animal, iniciando pelo 

resfriamento dos animais, após anestesia por imersão e seguido do método mecânico 

de deslocamento cervical ou decapitação. 

 

1.19 Outras considerações introdutórias sobre o jundiá (R. quelen) 
 

Dentre os peixes de água doce utilizados na culinária da região sul do RS está 

o jundiá (Rhamdia quelen Quoy, Gaimardi, 1824) que é um Siluriforme de hábito 
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alimentar onívoro, encontrado desde o sul do México até a Argentina (GOMES et al., 

2000), e apresenta carne de sabor agradável e bem aceita pelos consumidores. No 

Brasil, sua criação está mais concentrada nos estados da Região Sul, principalmente 

no Rio Grande do Sul. Esse silurídeo vem sendo estudado na perspectiva Biológica, 

Ecológica e Zootécnica nas últimas décadas, considerando aspectos como: 1) estudo 

da sistemática e alimentação na região central do Rio Grande do Sul (GUEDES, 

1980); 2) reuso da água do sistema de peixes alevinos com ênfase no bagre sul-

americano (RADÜNZ NETO et al., 1987); 3) desenvolvimento de técnicas de 

reprodução e manejo de suas larvas (RADÜNZ NETO, 1981; VICENTE, 2007); 4) 

efeitos de lipídios da dieta e temperatura no crescimento, composição de ácidos 

graxos no fígado e resposta imune (FRACALOSSI, 1993);5) revisão sistemática 

(SILFVERGRIP, 1996); hábito alimentar do na região do alto rio Uruguai (MEURER, 

ZANIBONI-FILHO, 1997); 6) crescimento e sobrevivência de alevinos sujeitos a 

diferentes regimes de luz (PIAIA et. al., 1999); 7) Biologia (GOMES et al., 2000; 

BALDISSEROTTO; RADÜNZ NETO, 2004, MONTANHA et al., 2011); 8) temperaturas 

letais para larvas (CHIAPARI-GOMES, et al., 2000); 9) densidade de estocagem e 

crescimento de alevinos (PIAIA; BALDISSEROTTO, 2000); 10) níveis corporais de 

Na+ e K+ e a sobrevivência de alevinos expostos intervalos agudos de pH da água 

(ZAIONS; BALDISSEROTTO, 2000); 11) diferentes fontes lipídicas e substituição 

parcial ou total de óleo de canola por lecitina de soja para larvas de jundiá (ULIANA, 

1997; ULIANA et al., 2001); características hematológicas (TAVARES-DIAS et al., 

2002); 12) estimulo e valorização como grande peixe para a região Sul (CARNEIRO, 

2002); 13) rastreado como espécie nativa (FRACALOSSI et al., 2002); 14) farelo de 

soja na alimentação de alevinos (COLDEBELLA; RADÜNZ NETO, 2002); 15) 

desenvolvimento e composição corporal de alevinos alimentados com dietas contendo 

diferentes fontes de lipídios (MELO,  2000; MELO et al., 2002); 16) desenvolvimento 

e composição corporal de alevinos alimentados com dietas contendo diferentes fontes 

de lipídios (TROMBETTA, 1999); 17) processamento como matéria-prima 

(CARNEIRO et al., 2003); 18) criação (BALDISSEROTTO; RADÜNZ NETO, 2004; 

FRACALOSSI et al., 2004); 19) desempenho em viveiros de terra na Região Sul do 

Brasil (FRACALOSSI et al., 2004); 20) exigência de proteína por alevinos em duas 

concentrações de energia na dieta (MEYER et al., 2004; CARDOSO et al., 2007); 21) 

alimentação de larvas com rações granuladas contendo fígados ou hidrolisados 

(CARDOSO et al., 2004); 22) alterações hematológicas após estresse agudo e crônico 
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causado pelo modelo gerencial da aquicultura habitual com ênfase em efeitos 

imunossupressores (BARCELLOS et al.,2004a); 23) criação em gaiolas: tipo gaiola, 

densidade de estocagem e resposta ao estresse de confinamento (BARCELLOS et 

al.,2004b); 24) valores séricos hematológicos e bioquímicos (BORGES, 2004); 25) 

frequência de arraçoamento e da troca de tamanho de partícula alimentar no 

desenvolvimento de pós-larvas (LAZZARI et al., 2004); 26)  efeito de diferentes 

regimes de temperatura nos parâmetros metabólicos e de sangue (LERMEN et al., 

2004); 27) concentração letal de clomazona, (metilsulfurona-metil) para alevinos 

(MIRON et al., 2004); 28) crescimento de juvenis de acordo com a temperatura da 

água (PIEDRAS et al., 2004); 29) crescimento, utilização do alimento e composição 

corporal quando alimentado com dietas contendo diferentes níveis de proteína e 

energia (SALHI et al., 2004); 30) desempenho e sobrevivência quando mantido em 

confinamento no Rio Grande do Sul (SOUZA et al., 2004); 31) crescimento e 

sobrevivência no outono–inverno do Rio Grande do Sul (SOUZA et al., 2005); 32) 

frequência alimentar e crescimento de alevinos (FALANGHE CARNEIRO; MIKOS, 

2005); 33) espécie nativa para a piscicultura no Brasil (MEZZALIRA et al., 1997; 

BALDISSEROTTO, 2005); 34) rendimento de carcaça: análise comparativa com  

catfish (POUEY et al., 2005); 35) produção em áreas de entorno do parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro em Paulo Lopes – SC (ESQUIVEL, 2005); 36) crescimento e 

alterações no fígado e na carcaça de alevinos alimentados com dietas com aflatoxinas 

(LOPES et al., 2005); 37) indução a triploidia através do choque de pressão 

hidrostática (HUERGO, ZANIBONI FILHO, 2006);  38) sobrevivência, crescimento e 

parâmetros bioquímicos de juvenis expostos a diferentes níveis de oxigênio dissolvido 

(BRAUN et al., 2006);  39) desenvolvimento corporal com dietas completas com 

diferentes níveis de energia na fase de engorda (GRAEFF et al., 2006); 40) 

substituição do óleo de peixe por óleos vegetais em dietas efeito no desempenho e 

no perfil de ácidos graxos da composição corporal (ANIDO, 2006); 41) diferentes 

fontes proteicas na alimentação (LAZZARI et al., 2006); 42) suplementação vitamínica 

no desenvolvimento de larvas (TROMBETTA et al., 2006); 43) coeficientes de 

digestibilidade aparente de ingredientes para juvenis (OLIVEIRA FILHO, et al., 2006); 

44) influência da dureza e pH no desenvolvimento na fase de fertilização até a 

produção de pós-larva (GRAEFF et al., 2007); 45) variação percentual e frequência 

de alimento fornecido no desenvolvimento final na fase de alevinos (GRAEFF et al., 

2007, 2008; GRAEFF, PRUNER, 2008); 46) salmonização do filé através da adição 
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de corantes à ração (ARGENTA, 2007); 47) frequência alimentar no desempenho de 

juvenis de jundiá (CANTON, et al., 2007);  48) utilização de fontes de energia não 

proteica por alevinos (MOTTER, 2007); 49) Respostas reprodutivas de fêmeas 

alimentadas com diferentes fontes proteicas e lipídicas (PARRA, 2007); 50) adição de 

vitamina A na dieta de pós-larvas (PEIL et al., 2007); 51) composição lipídica corporal 

de duas populações adaptadas a diferentes condições ambientais (VARGAS; 

BESSONART, 2007); 52) alimentação com dietas contendo óleos de arroz, canola ou 

soja (LOSEKANN et al., 2008); 53) alimentação de fêmeas com fontes lipídicas e sua 

relação com o desenvolvimento embrionário e larval (PARRA et al., 2008);  54) efeito 

das aflatoxinas e dos adsorventes sobre o desempenho zootécnico de alevinos e 

juvenis (LOPES, 2008); 55) resposta fisiológica à infestação experimental com 

Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet, 1876) em alevinos previamente alimentados com 

diferentes fontes lipídicas (VARGAS et al., 2008); 56) piscicultura continental no Rio 

Grande do Sul: situação atual, problemas e perspectivas para o futuro 

(BALDISSEROTTO, 2009); 57) níveis de fósforo total na alimentação de juvenis 

criados em Tanques-rede (DIEMER et al., 2011); 58) proteína e energia na dieta 

quando criados em tanques-rede (FREITAS et al., 2011); 59) Artemia sp. na 

alimentação de larvas (DIEMER, et al., 2012); 60) frequência alimentar e níveis de 

proteína no desempenho e na primeira maturação sexual em Rhamdia quelen criados 

em tanque-rede (RIBEIRO, 2012);  Biópsia hepática celioscópica em jundiá 

(FERANTI, 2015) e 61) vitamina A em dietas para larvas (Rhamdia voulezi) (PESSINI 

et al., 2014). 

Conforme pode ser percebido há uma gama muita ampla de trabalhos sobre 

a Biologia, Ecologia e Zootecnia do jundiá (Rhamdia quelen), mas, os trabalhos em 

geral não tratam da morfologia microscópica, ou mesmo, sua correlação com as 

condições ambientais, sendo a exceção nesse sentido a apresentação de dados 

hematológicos e reprodutivos (BORGES, 2004; BARCELLOS et al.,2004a; 

GHIRALDELLI et al., 2007). 

As células de cloreto (cloro) são os locais de absorção ativa de íons (Na+ ClO2
+ 

e Cl-) em teleósteos de água doce e estas células são encontradas no epitélio do saco 

vitelo dos embriões e estão distribuídas na superfície corpórea nas formas larvais e 

no epitélio branquial de adultos (base da lamela secundária no epitélio do filamento), 

tendo também sendo descrita no epitélio opercular, cavidades bucal, faringiana e no 
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tegumento de alguns peixes (HWANG, 1989; EVANS, 1999). Essas células presentes 

por exemplo no epitélio branquial do guaru (Poecilia vivípara; SILVA et al., 2003).) 

podem exemplificar a correlação existente entre a morfologia microscópica e a 

adaptação do animal ao meio ambiente e que faz parte do seu bem-estar.  Essa célula 

é responsável pelo balanço iônico entre a água e o plasma sanguíneo do animal 

(SMITH, 1929; RANDALL et al., 2000). Alterações físico-químicas da água podem 

estimular a hipertrofia e/ou hiperplasia desse tipo celular (ARAÚJO et al., 1998; 

SOUZA et al., 1999). Essa alteração conduz a estresse fazendo o animal sair de sua 

zona de conforto e, portanto, do seu bem-estar. Estudos como o de Silva e 

colaboradores (2003) utilizando frações da folha e da casca do caule de pequi 

Caryocar brasiliensis, testadas como moluscicidas, observaram a redução dessas 

células nas brânquias dessa espécie. De modo similar, também foram observadas 

alterações histológicas em brânquias de tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) 

causadas pelo cádmio. Os peixes expostos ao cádmio mostraram sinais de lesões 

epiteliais; edema intersticial, vasodilatação das lamelas, destacamento do epitélio 

lamelar e proliferação do epitélio filamentar. As alterações observadas também 

incluíram fusão nas lamelas como resultado de hiperplasia e hipertrofia epitelial, 

ruptura do sistema de células pilar, aneurismas e necroses (GARCIA et al., 2007). Em 

cultivo de Rhamdia quelen Miron e colaboradores (2008) relacionaram danos graves, 

como fusão de lamelas secundárias branquiais, em espécimes de jundiás expostos a 

alterações de pH e diferentes concentrações de amônia. 

De modo similar aos estudos recentes correlacionando a morfologia 

microscópica do animal com sua ecologia e, portanto, seu Bem-estar, também estão 

sendo realizadas pesquisas em relação a sua ontogenia, mesmo que, direcionados a 

órgãos e sistemas específicos. Nesse sentido ARAÚJO (2011) estudou in vivo através 

de estereomicroscopia e pelas técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura e de 

Transmissão e de Microscopia de Luz o desenvolvimento do sistema sensorial de 

embriões, larvas e pós-larvas de jundiá (Rhamdia quelen) sob aspecto morfológico 

desde o período embrionário até o final do período pós-larval. Esse sistema em 

Teleósteos é composto por: sistema de acústico-lateral (tato, equilíbrio, audição e 

eletrorrecepção), sistema olfatório (olfato), botões gustativos (paladar) e sistema 

óptico (visão). Em muitos teleósteos, a visão é a principal modalidade sensorial na 

detecção do alimento. Em bagres (Siluriformes), contudo, os sentidos químicos 

costumam ser mais efetivos nessa atividade, permitindo a sobrevivência em 
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ambientes com campo visual limitado. A linha lateral é composta por estruturas 

mecanorreceptoras (neuromastos) e também de eletrorreceptores, que auxiliam o 

animal na locomoção na coluna d’água, detecção de presas e predadores. Os botões 

gustativos e o epitélio olfatório pertencem ao sistema quimiorreceptor, que auxilia o 

animal a localizar e capturar alimento após esgotarem-se as suas reservas vitelínicas.  

CORREIA e colaboradores (2010a) estudaram a pigmentação de três 

espécies Characiformes, o pacu (Piaractus mesopotamicus), a piracanjuba (Brycon 

orbignyanus) e o trairão (Hoplias lacerdae) durante as primeiras 172 horas após a 

eclosão. A pigmentação é uma característica morfológica de grande importância 

taxonômica sendo essencial para a sobrevivência das larvas de peixes, estando esse 

caractere associado com a camuflagem, uma vez que, durante o desenvolvimento 

inicial as larvas estão vulneráveis a predação. A ontogênese de Rhamdia sapo 

(CUSSAC et al., 1985; MATKOVIC et al., 1985) e de Rhamdia hilarii (Valenciennes, 

1840 – Siluriformes, Pimelodidae) (GODINHO et al., 1978), assim como a elaboração 

de anticorpo (contra imunoglobulinas séricas) para estudos ontogenéticos de suas 

células de defesa (MINELLO et al., 2004). A vitelogênese de Rhamdia quelen foi 

estudada visando sua aplicação no monitoramento de desreguladores endócrinos 

(COSTA, 2012), assim como, os efeitos do 17-β-estradiol sobre ela e outras respostas 

fisiológicas em machos da espécie (MOURA-COSTA, 2010). 

A breve revisão apresentada demonstra que há um número significativo de 

estudos que, de modo geral, não são correlacionados com o bem-estar do jundiá 

(Rhamdia quelen). Atualmente o cenário nacional e internacional está voltado a 

perspectiva que o bem-estar dos peixes deve receber a mesma consideração que 

outros vertebrados e que não se deve estar apenas tentando evitar lhes causar dor e 

sofrimento, mas, sim buscar valorizar suas vidas enquanto criados e mantidos em 

cativeiro.  

Nessa perspectiva o presente trabalho propõe: (1) levantar os dados 

disponíveis na literatura (revisão bibliográfica) sobre a ontogênese, morfologia e 

ecologia do jundiá (Rhamdia quelen), (2) descrever a morfologia microscópica dos 

principais órgãos e sistemas, em especial os relacionados a imunidade e (3) a 

ontogênese dos mesmos e (4) apresentar hipóteses ou metodologias que possibilitem 

a correlação dessa anatomia com o bem-estar da espécie.  Assim, a seguir será 

apresentada a caracterização morfológica microscópica dos elementos que compõem 
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os principais sistemas do R. quelen com ênfase naqueles que propiciem essas 

correlações, como por exemplo, o respiratório e o imunitário, assim como, o 

neuroendócrino. Os estudos morfológicos buscarão abranger todos os sistemas, 

embora, devido ao tempo para conclusão da presente tese não permita a sua 

descrição total. Sempre que possível serão salientados detalhes da histologia que 

possam ser utilizados no desenvolvimento de metodologias adequadas ao bem-estar 

animal e, mesmo, na proteção dos peixes cultivados úteis ao desenvolvimento de 

vacinas e técnicas que possam estimular a imuno ativação, que necessitam de um 

conhecimento específico dos momentos chave do desenvolvimento do sistema 

imunitário e das variações estacionais que o afetam, para obter uma proteção mais 

eficaz (ZAPATA et al.,  1992; 1997).  

A exposição dos resultados e sua respectiva discussão serão feita por 

capítulos, segundo o tema tratado, para facilitar a exposição dos mesmos e sua 

discussão em relação aos aspectos mais concretos. Ao final será apresentada a 

discussão final, que pretende apontar hipóteses e metodologias de uso da anatomia 

microscópica do jundiá (R. quelen) na avaliação do bem-estar animal e de suas 

implicações, junto as conclusões. 
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2 Objetivos 
  

2.1 Objetivo geral 
 

Gerar subsídios que permitam correlacionar as características morfológicas 

dos principais sistemas orgânicos do jundiá (Rhamdia quelen Quoy e Gaimardi, 1824) 

a sua ontogênese e a sua biologia com o bem-estar animal. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Descrever a ontogênese de alguns órgãos (ênfase no sistema imunitário) do 

Jundiá (Rhamdia quelen Quoy e Gaimardi, 1824) para auxiliar na compreensão da 

sua morfologia microscópica adulta e, nos reflexos associados ao bem-estar desses 

animais; 

- Descrever a morfologia microscópica dos principais sistemas orgânicos 

(ênfase no geniturinário e imunitário) do Jundiá (Rhamdia quelen Quoy e Gaimardi, 

1824), com ênfase na compreensão de sua anatomia e funcionalidade para a 

aplicação em estudos de bem-estar animal;  
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3 Metodologia  

 

A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de consultas disponíveis na rede 

(Google, Google acadêmicos, MedLine, ScienceDirect, entre outras) e nas bibliotecas 

setoriais da UFPEL abrangendo o período de estudos compreendido entre 1980 e 

2017/1. 

Os estudos morfológicos microscópicos foram realizados de duas formas. A 

primeira delas consistiu no uso de resultados obtidos na histologia e histoquímica de 

órgãos (sistemas geniturinário e imunitário) do jundiá (Rhamdia quelen Quoy, 

Gaimardi 1824) analisados previamente durante estudos de pós-graduação na 

Universidad de Leon (UNILEON), Espanha. Esses resultados não foram publicados e 

foram utilizados para compor o capítulo sobre a morfologia microscópica da espécie. 

Paralelamente, foi realizada a eutanásia de três (n = 3) machos e três (n = 3) fêmeas 

adultos para reforçar os estudos morfológicos realizados previamente conforme 

projeto “Correlação entre as características da morfologia microscópica dos órgãos e 

sistemas e ontogênese do Jundiá (Rhamdia quelen Quoy ,  Gaimardi 1824) no Bem-

estar da espécie” (Código COCEPE 6208), autorização da Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas (CEEA/UFPEL) número 

6959-2015.  

O número de escolha da amostra partiu do pressuposto que os estudos 

anteriores foram realizados com essa mesma amostragem e, que salvo em casos 

patológicos, no momento (estação climática) da captura dos espécimes estes 

estiveram sob as mesmas condições ambientais, embora pudessem apresentar 

diferentes estágios de desenvolvimento. Quando algum espécime apresentou alguma 

patologia que tenha alterado a sua morfologia o mesmo foi substituído por nova 

captura e eutanásia. Os animais foram procedentes da estação de piscicultura da 

UFPEL (Figura 14), em especial da Barragem do Chasqueiro ou de criadouros 

comerciais da espécie. A Barragem do Chasqueiro, em operação desde 1983, foi 

construída dentro do Programa da Bacia da Lagoa Mirim (PROMIRIM), sob 

responsabilidade do Ministério do Interior, através da Superintendência de 

Desenvolvimento da Região Sul – SUDESUL (COSTA FILHO, 2016). O protocolo de 

eutanásia observou as normas vigentes de bem-estar animal e consistiu na anestesia 
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por imersão (GRESSLER et al., 2012), seguida do método mecânico de deslocamento 

cervical ou decapitação. 

 

 
 
Figura 14 – Visão da estação de piscicultura da UFPEL junto a Barragem do Chasqueiro. 

 

Os animais após a eutanásia foram fixados em Formaldeído na concentração 

de dez por cento (10%) e, em algumas situações em Bouin (em especial no caso dos 

ovos, embriões e larvas), permanecendo nesse fixador por 24 horas (Bouin) ou até a 

troca do produto (formaldeído). Após fixadas as amostras  foram lavadas (no caso do 

formaldeído, ou passadas a álcool 70%) e preparadas pelo método de inclusão em 

parafina ou paraplast (eventualmente quando disponível), seguido da coloração com 

hematoxilina e eosina, ou com outras técnicas específicas como tricrômios (por 

exemplo, tricrômio de Azan variante de Heidenhain), azul alcian, ácido periódico de 

Schiff, entre outras. Os cortes foram realizados entre cinco e sete micrômetros e 

montados com Entellan® para posterior análise e descrição sendo seriados, sempre 

que possível. A preparação do laminário histológico foi realizada no laboratório de 

Biologia Celular, Histologia e Anatomia do Desenvolvimento do Departamento de 

Morfologia, Instituto de Biologia da UFPEL (NULAB 90080). 

O laminário teve sua leitura realizada no microscópio óptico Nikon Eclipse 
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E200® acoplado a máquina fotográfica digital (Moticam 5.0MP®) e seu respectivo 

software (Motic Images Plus 2.0®) no Laboratório de Captura de Imagens do 

Departamento de Morfologia/IB/UFPEL (NULAB 90523) . As leituras foram realizadas 

nos aumentos das objetivas de 4, 10, 20, 40 e 100 vezes. Nelas foram identificados 

os componentes dos órgão e tecidos estudados sendo realizadas suas descrições e, 

quando necessário, suas respectivas medições morfometricas utilizando-se o 

programa Motic Images Plus 2.0® ou similar disponível no DM/IB/UFPEL. Os dados 

obtidos das análises morfológicas e morfométricas foram utilizados para comparações 

com a literatura disponível. 

O conhecimento da biologia do desenvolvimento tem um papel importante na 

biologia, pois, cria um contexto que integra a biologia molecular, a fisiologia, a biologia 

celular, a anatomia, a pesquisa sobre o câncer, a imunologia, e inclusive os estudos 

sobre evolução e ecologia, entre outros. O estudo do desenvolvimento é essencial 

para a compreensão de outras áreas da biologia moderna (GILBERT, 2000). No 

estudo da ontogênese foram realizadas fertilizações induzidas considerando os 

períodos de reprodução do jundiá (Rhamdia quelen Quoy & Gaimardi 1824) adotando 

as normas e rotinas da Estação de Piscicultura da Barragem do Chasqueiro entre os 

meses de outubro de 2016 a março de 2017. Esses procedimentos incluíram a captura 

e transporte de seis (n = 6) machos e seis (n = 6) fêmeas para a indução hormonal 

para a fertilização, assim como a coleta de ovócitos, espermatozoides e distintos 

estágios da ontogênese até a eclosão e, mesmo pós-eclosão. Os tempos da coleta 

foram determinados por experimento realizado previamente junto a Estação de 

Piscicultura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realizado nos anos de 

1999 e 2000, sendo que esses dados não foram publicados e foram usados no 

presente momento, razões pelas quais se descreveu sua metodologia, já que, a 

mesma foi adaptada para a realidade das condições da Estação de Piscicultura da 

ALM/UFPEL localizada na Barragem do Chasqueiro. Os conceptos coletados junto a 

ALM serão utilizados para a elaboração posterior de um e-book sobre o tema, uma 

vez que, em função de adversidades (como por exemplo, interdição do NULAB 90080) 

não foi possível processar todo o material que corresponde a mais de cem amostras.  

O estudo em questão foi realizado em novembro/dezembro de 1999 e janeiro 

de 2000, sendo capturados oito (n = 8) machos e oito (n = 8) fêmeas adultas oriundos 

de tanques de criação da Estação de Piscicultura da UFSM apresentando entre um e 

dois anos de vida, peso médio entre 850 g e 1220g, capturados em rede de malha e 
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acasalados em quatro pares. Os animais que formaram os casais foram escolhidos 

pela expulsão mecânica do sêmen dos machos (pressão na cavidade abdominal) e 

pela observação visual do volume da genitália externa (fêmeas). Os animais foram 

transportados dos tanques ao laboratório de reprodução da Estação (Figura 15) em 

bolsas de polietileno com água e atmosfera de oxigênio puro por um período não 

superior a trinta minutos (30min). Nos tanques que continham os animais foram 

realizadas medições para verificar a qualidade da água no período do experimento, 

sendo que em novembro a temperatura da água foi de 30,3º C; o pH entre 9,39 e 9,47 

e o oxigênio na superfície 9,2ppm e fundo 8,9ppm; temperatura ambiente 39º C em 

torno das 20 horas. Já em dezembro/janeiro os valores foram similares, exceto que a 

temperatura da água foi 32º C e a ambiente oscilou entre 40 – 42º C. Na 

experimentação, os animais foram anestesiados pela refrigeração da água 

(rebaixando 10º C), após foram pesados para o cálculo da quantidade de hormônios 

necessários para realizar a indução à ovocitação e ejaculação (balança ACATEC BEC 

1000) e medidos (comprimento total, cabeça-cauda; comprimento padrão, cabeça até 

pedículo da cauda). 

 

 
 

Figura 15 – Tanques do laboratório da Estação de Piscicultura do Chasqueiro/UFPEL. 
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Na sequência, os animais foram pareados em incubadoras tipo ZUG (200l) com 

água circulante, pH 7,4 e temperatura de 24ºC que foi rebaixada em 1ºC em função 

da recirculação pelo circuito de filtros da água, enquanto que, a temperatura ambiente 

manteve-se entre 26 - 28º C (novembro) e 30ºC (dezembro/janeiro). A indução 

hormonal ocorreu após a adaptação dos animais as incubadoras sendo utilizados 5 

mg/ Kg de peso vivo para os machos e 3 mg/ Kg para as fêmeas de estrato hipofisário 

liofilizado de Cyprinus spp acrescido de 1ml de soro fisiológico. Na Tabela 3 estão os 

dados relativos aos animais acasalados em novembro de 1999, para exemplificar essa 

atividade. A aplicação foi realizada usando seringas de aplicação de insulina com os 

animais em decúbito dorsal sendo aplicado na base da aleta esquerda (aplicação 

realizada as 22 horas esperando que os resultados de ovulação tivessem início 10 

horas depois da indução nas condições de temperatura ambiente e da água). 
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Tabela 3 – Cálculo da dose hormonal para indução reprodutiva em Rhamdia quelen 
Quoy & Gaimardi – 1824 (Pisces, Pimelodidae) – novembro1999. 

 

Unidade Sexo Peso - g Quantidade de solução hipofisária - 

ml 

01 ♀ 800 0.93 

02 ♀ 1050 1.23 

03 ♀ 950 1.11 

04 ♀ 1150 1.35 

05 ♂ 520 0.58 

06 ♂ 650 0.72 

07 ♂ 770 0.86 

08 ♂ 920 1.02 

 
 

No acompanhamento dos casais para coleta das amostras referentes aos 

estágios ontogenéticos da espécie, os animais foram observados a cada intervalo de 

hora, sendo que, no momento em que houve ovocitação e ejaculação, a observação 

foi intensificada a intervalos de 15 minutos. As amostras coletadas foram observadas 

no aumento de 4 vezes em microscópio estereoscópico (lupa Leitz-Weiz®) com auxílio 

de placa de Petri e então fixadas em Bouin (MARTOJA; MARTOJA-PIERSON, 1970). 

A coleta referente a ovocitação e ejaculação foi determinada como tempo zero, sendo 

sucedida a cada 15 minutos até atingir 52 horas, através do uso de uma pipeta (25ml) 

e as amostras (em torno de 25 a 30 exemplares) condicionadas em ependorfs. Como 

os estudos foram realizados na Universidad de Leon (UNILEON/ES) os ependorfs 

foram congelados em nitrogênio líquido para transporte. De modo similar aos estágios 

do período embrionário, as larvas também foram coletadas usando redes, sendo 

anestesiadas por refrigeração da água para tomada de medidas e após foram fixadas 

em formaldeído 10% (MARTOJA, MARTOJA-PIERSON, 1970). Posteriormente, 

foram lavadas e conservadas em nitrogênio líquido. Após a reabsorção do vitelo (36 

a 48 horas pós-ovulação, temperatura média 24 – 25º C) a larvas passaram a ser 

alimentadas seguindo protocolo local (GUEDES, 1980; PIAIA; RADÜNZ, 1997; PIAIA 

et al.; 1997). As larvas coletadas, respeitando o protocolo da Estação de Piscicultura 

da UFSM, apresentaram um peso médio de 1mg e comprimento de 6mm aos 6 dias 

pós-eclosão; enquanto que, os alevinos, observando os mesmos protocolos de 
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anestesia e medições, apresentaram 23mm de comprimento médio total, 18,4mm de 

comprimento padrão e peso médio de 40g, sendo sua captura em tanques com 

temperatura média da água de 25ºC quarenta dias pós-eclosão.  

As amostras dos estágios da ontogenia foram todas, após fixação ou 

congelamento, enviadas para a UNILEON/ES, seguindo as normas da IATA 

(International Air Transport -Dangerous Goods Regulations) e com autorizações do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente) e Aduanas Aeroportuária de Madrid e de Correios de 

Santander.  

As amostras foram processadas no Laboratório de Biologia Celular da 

UNILEON, sendo que a fixação foi eficiente, uma vez que o cório dos embriões foi 

mantido. No processamento, as amostras foram lavadas, desidratadas, incluídas em 

paraplast e cortados em micrótomo a sete micrômetros (7µm; Leitz Wetzlan®) ou 

menos, seriados, após desparafinados, corados em Hematoxilina de Mayer e Eosina 

(HE) ou azul alcian blue e pricoíndico de carmim. Na sequência, foram montados em 

entellan® e observados em microscopia de luz incidente (Nikon Optiphot®) nos 

aumentos de 4, 10, 20, 40 e 100x, sendo as imagens tomadas com câmera digital 

(Nikon Digital Net Câmera DN 100®) e seu respectivo software. As imagens foram 

tratadas pelos progranas Adobe Photoshop 4.0®, MGI Photosuite®, Corel PhotoPaint 

9®, SPOT On® e Microsoft Paint Brush®). Os resultados finais foram redigidos em 

documento no formato .doc em espanhol, sendo traduzidos ao português e utilizados 

no presente experimento. As novas coletas realizadas na ALM observaram os 

intervalos ideais de coleta avaliados nos resultados obtidos dessa experimentação 

realizada entre 1999 e 2000. 

Nas coletas de estágios ontogenéticos que foram realizadas na UFPEL entre 

outubro de 2016 a março de 2017, as metodologias descritas foram adaptadas à 

realidade das instalações e manejo das Estação de Piscicultura da UFPEL, localizada 

junto a Barragem do Chasqueiro (ALM).  Desse modo, a anestesia observou o 

reconhecimento da maturidade do sistema nervoso (SN) como balizador para a 

escolha do método adequado de eutanásia empregado quando o trabalho envolveu 

embriões e juvenis de jundiás. Os conceptos que se encontraram na fase de 

desenvolvimento do seu SN que eram capazes de processar estímulos dolorosos, 

necessitaram de tratamento ético e técnico-científico adequado para minimizar tais 

estímulos. No caso da eutanásia de conceptos em distintos estágios da ontogênese 
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pré e pós-eclosão, o método prévio de sedação prefixação foi por resfriamento da 

água que os continha. 

 

Em fetos de camundongo, rato e hamster até o 14º dia de gestação - nos 

quais a percepção da dor é improvável devido ao mínimo desenvolvimento neuronal 

neste estágio - a eutanásia da mãe ou a remoção do feto assegura morte rápida do 

mesmo, por meio da perda do suprimento sanguíneo. Na cobaia este período é 

estendido até o 34º dia de gestação. A partir desta fase (15º dia de gestação 

camundongo, rato e hamster ou do 35º dia em cobaias) até o nascimento, o nível 

de desenvolvimento da inervação possibilita a percepção da dor. Neste caso, 

recomenda-se a decapitação, sendo necessária habilidade e experiência do 

operador para realizar tal procedimento. Outro método que pode ser empregado 

com animais nesta idade é a anestesia por hipotermia, seguido pela decapitação. 

Para tal, o feto é colocado numa placa de Petri, a qual é submersa em gelo por 20 

minutos, o que permite a redução da atividade nervosa e reduz o sangramento, 

após isso se realiza a decapitação. Quando há a indicação de ser realizada a 

fixação química do feto, os animais devem ser previamente anestesiados (e.g. 

hipotermia) antes da imersão ou da perfusão com as substâncias que promoverão 

a fixação. (CEBEA/CFMV, 2012) 

 

Nos estudos ontogenéticos realizados para corroborar os dados obtidos das 

análises da ontogenia realizadas na Universidad de León, Espanha (Com conceptos 

coletados na Estação de Piscicultura da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM) 

foram utilizados seis (06) casais de jundiás (Rhamdia quelen) seguindo protocolos 

similares aos desenvolvidos na UFSM (Anexo 01). As diferenças nas metodologias 

consistiram, por exemplo, no uso do indutor Chorulon® (Gonadotrofina Coriônica), 

manejo dos animais, entre outros, sempre acompanhadas dos devidos registros em 

laboratório (Anexo 02). 

As amostras de vísceras e de diferentes estágios da ontogênese do jundiá 

(Rhamdia quelen) foram processadas no Laboratório de Biologia Celular, Histologia e 

Anatomia do Desenvolvimento (NULAB 90080) do Departamento de Morfologia (DM), 

Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). A coleta de 

amostras foi realizada na área de piscicultura associada a Barragem do Chasqueiro, 

pertencente a ALM/UFPEL e localizada no Município de Arroio grande durante o 

período de outubro (2016) a março (2017). As carcaças dos animais foram 

disponibilizadas para alimentação dos animais sob guarda do NURFS-



153 
 

CETAS/UFPEL. 

Para os estudos histoquímicos e imunoistoquímicos foi desenvolvido um 

anticorpo contra as imunoglobulinas plasmáticas de R. quelen. sendo esses 

resultados apresentados nos anexos (Anexo III, Tabelas XII a XI). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (coleta aleatória dos 

adultos e distintos estágio da ontogênese), com os dados avaliados mediante o 

Programa R® ou mesmo planilhas Excell®, sendo que não foram realizadas análises 

estatísticas dos mesmos, já que no presente estudo não foram avaliados dados 

morfométricos das análises histológicas.  Para a correlação morfológica com o bem-

estar animal, uma vez que, serão utilizados dados da literatura e do próprio projeto, 

para sua avaliação nos estudos que serão realizados futuramente será utilizado o 

modelo estatístico da meta-análise. 

Os resultados obtidos das análises propostas foram utilizados na elaboração 

das publicações a serem enviadas a revistas técnicas da área de Zootecnia e, 

previamente, para elaboração da presente Tese.  
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4 Resultados e discussões  

 

4.1 Anatomia microscópica (histologia) e ontogenia dos órgãos de Rhamdia 

quelen (Quoy & Gaimardi, 1824) 

 

4.1.1 Pele e barbilhões 

 

A pele de R. quelen é formada por dois (2) estratos, a epiderme e a derme 

(Figuras 25, 26, 27). A epiderme de R. quelen consistiu de um epitélio pluriestratificado 

formado por quatro (4) a cinco (5) camadas de células, cuja morfologia variou desde 

cúbica, nos estratos germinativo (Figura 16) e intermediário, que incluía células 

secretas serosas (células “club”) e células mucosas (Figuras 16, 27), a cúbico-baixo 

ou plano nas células de revestimento apical (Figuras 26, 27). 

As células mucosas maduras (Figuras 26, 27), distribuídas praticamente por 

toda a superfície epitelial, apresentaram a forma típica semelhante às caliciformes do 

tubo digestivo, isto é, a porção basal mais estreita com o núcleo situado nela e o resto 

do citoplasma preenchido com grânulos de secreção do tipo mucopolissacarídeos 

reativas ao ácido periódico de Schiff (PAS+). Sua secreção mantém a pele bem 

lubrificada e úmida, bem como ajuda no deslocamento do jundiá. O muco, além de 

proteger o corpo do peixe também poderia conter imunoglobulinas, lisozima, ácidos 

graxos e tripsina (MOCK, PETERS, 1990; AMIN, MORTENSEN, 1992). 

As células secretoras serosas ou células “club” (Figuras 16, 26, 27) também 

estavam distribuídas por todo o corpo e espalhadas por toda a espessura da 

epiderme. Eram células grandes, geralmente poligonais, às vezes binucleadas, com 

citoplasma abundante e PAS negativo (PAS-).  

O estrato basal consistiu de uma única camada de células cúbicas (Figura 

16), com um núcleo arredondado que ocupava praticamente todo o citoplasma. Estas 

células estavam apoiadas pela membrana basal (Figuras 26, 27) que nas colorações 

pelo ácido periódico de Schiff foi positiva (PAS+). As células do revestimento apical 

(Figuras 25, 26, 27) eram achatadas ou cúbicas baixas, com o núcleo também 

achatado ocupando todo o volume citoplasma e não queratinizadas. O estrato 

superficial estava sempre coberto por uma cutícula mucosa. Em algumas regiões, nas 
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diferentes camadas da pele, foram encontrados linfócitos entre os elementos epiteliais 

(Figura 16).  

 

 

Figura 16 - Anatomia microscópica da pele de R. quelen (A – C) evidenciando 
suas células e estruturas nervosas e corte transversal de um barbilhão 
mentoniano (D). Der – derme; Epi – Epiderme; P – Pele; car – cartilagem; hu 
– osso; lin – linfócitos; mee – músculo estriado esquelético; tc - Tecido 
conjuntivo subdérmico; vs – vaso sanguíneo; 1 – células mucosas, 2 – células 
“club”; 4 – células de revestimento; 5 – neuromasto; 6 – células camada basal; 
7 – célula pigmentária. A imagem inferior direita corresponde ao corte 
transversal de um barbilhão. AAP – Azul alcián Ponceau; AHP – Azul alcián-
hemalúmen-picroíndigo de Carmim; HE – Hematoxilina e Eosina. 

 

A derme estava formada por dois estratos, um superficial frouxo ou esponjoso 

e o outro mais profundo e mais compacto. A derme repousava sobre uma hipoderme 

adiposa ou sobre tecidos conjuntivo, músculo estriado esquelético, cartilagem ou 

osso, de acordo com a região do corpo que estava sendo revestida (Figura 16). O 

estrato esponjoso apresentou-se rico em capilares e pequenos vasos sanguíneos e 

às vezes infiltrado por linfócitos e um pequeno número de granulócitos. A camada 
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compacta, por sua vez, estava composta de várias camadas de tecido conjuntivo, 

dispostas paralelamente à superfície da epiderme. Sua vascularização também foi 

abundante, apresentando vasos de médio e grande calibre, que ramificaram para dar 

origem aos vasos do estrato esponjoso. 

 

 

Figura 17 - Anatomia microscópica da pele (A-B) e do tecido 
olfatório (C) de R. quelen. Der – derme; Epi – Epiderme; mb – 
membrana basal; 1 – células mucosas, 2 – células “club”; 4 – 
células de revestimento; 5 – neuromasto; 8 – epitélio olfatório, mb 
– membrana basal (visualização indireta pelo método de 
coloração), hu – osso. (A-B) AHP – azul alcián-hemalúmen-
picroíndigo de Carmín, (C) HE.  

 

No limite entre o estrato esponjoso e a epiderme, em praticamente todo o 

comprimento da pele, foi observada a presença de células pigmentares (Figuras 16, 

17, 18), dentre as quais os melanóforos eram mais abundantes, mas, nas zonas do 

tegumento colorido mais claro (amarelado), como na face ventral do abdômen, os 

xantóforos também foram abundantes.  
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Figura 18 - Detalhe da pele que reveste as brânquias de jundiá evidenciando 
um neuromasto em meio as células de revestimento mucosas, “club” e basais 
apoiadas no tecido conjuntivo denso não modelado. C – Células “club”, DE 
– derme, EP – epiderme, Mu – células mucosas, N – neuromasto, TC – tecido 
conjuntivo da derme, * - linfócitos junto a camada basal da epiderme. 
Tricrômio de Azan variante de Heidenhain 

 

Foram observadas em algumas regiões cutâneas a presença de neuromastos 

(Figuras 16, 17) ou órgãos de cavidade por terem sido observados dentro de 

depressões da epiderme. Segundo Araújo (2011) a presença de neuromastos nos 

jundiás ocorre 36 horas pós-fertilização (cabeça e tronco) no Rhamdia quelen fazendo 

parte do sistema acústico lateral. Os cortes histológicos dos neuromasto, órgãos 

ampulares da região cefálica de larvas com 90 horas pós-fertilização (E28) localizados 

no interior de poros são os mesmos observados na pele dos jundiás adultos estudados 

no presente trabalho. 

Os barbilhões foram constituídos por um eixo de tecido conjuntivo denso não 

modelado logo abaixo da epiderme e denso modelado junto a peça cartilaginosa 

hialina que o sustenta. A pele que reveste estas estruturas apresenta um maior 

número de células mucosas, muitas células de defesa infiltradas, melanóforos e um 

número menor de células “club” do que em outras regiões do corpo de R. quelen. No 

tegumento que reveste os barbilhões foi observada a presença de estruturas 

nervosas, botões gustativos (Figuras 16,18, 19) mais concentrados na porção basal 

da estrutura.  
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Figure 19 – Anatomia microscópica da pele de R. quelen 
evidenciando suas células e estruturas sensoriais. Der – 
derme; Epi – Epiderme; hem – hemácias; mb – membrana 
basal (visualização indireta pela coloração aplicada), 1 – 
células mucosas, 2 – células “club”; 3 – corpúsculo sensorial; 
4 – células de revestimento; 7 – célula pigmentária. Azul 
alcián – Ponceau 

 

Segundo Araújo (2011) o jundiá duramente sua ontogênese desenvolve três 

pares de barbilhões, sendo um par de barbilhões mandibulares, um par de barbilhões 

maxilares e um par de barbilhões mentonianos. Na larva tardia de noventa horas pós 

fertilização (90 hpf), os barbilhões maxilares têm cerca de 80%, os mandibulares cerca 

de 50% e os mentonianos cerca de 40% do comprimento da cabeça. Todos os 

barbilhões se tornam cobertos por numerosos botões gustativos nas suas superfícies 

ventrais ao longo do desenvolvimento larval. Os botões gustativos surgem como 

pequenas saliências que se sobressaem primeiramente nos barbilhões das larvas 

iniciais e, posteriormente, na região dos lábios inferior e superior nas larvas tardias e, 

internamente, na cavidade buco faríngea dos pós larvas. Nos pós larvas com vinte e 

um dias pós fertilização (21 dpf) os botões gustativos são bem evidentes, como 

protuberâncias arredondadas e numerosas e se apresentam imersos na epiderme, 

com suas bases localizadas na altura das camadas intermediárias desta e com sua 

região apical projetando-se para o meio externo. O que foi observado nos adultos de 

R. quelen estudados (Figura 20, 21).  
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Figure 20 - Aspecto geral do barbilhão de R. quelen (corte longitudinal) 
evidenciando seus componentes. C – Cartilagem, EP – epiderme, DE – 
derme, > - botões gustativos, + - melanóforos, 1 – Derme com tecido 
conjuntivo frouxo e 2 – Derme com conjuntivo denso. HE 

 

Os estágios apresentados por Araújo (2011) foram estadiados de acordo com 

Rodrigues-Galdino et al. (2009), sendo os estádios de 1 a 30 referidos como E1 a E30. 

Estágios similares serão usados no presente trabalho quando citados aspectos 

ontogenéticos da organografia de R. quelen com adaptações a Tabela de Vernier para 

a truta arco-íris. 

Os estágios de desenvolvimento para os períodos embrionário e larval do 

jundiá mantidos a diferentes temperaturas (21, 24, 27 e 30◦C) são divididos 

(RODRIGUES-GALDINO et al., 2009) em desenvolvimentos embrionário e larval. No 

desenvolvimento embrionário, são descritas 25 etapas, que foram agrupadas em sete 

períodos denominados zigoto, clivagem, blástula, gástrula, segmentação, faringe e 

eclosão. No desenvolvimento larval, foram definidas três etapas (larvas precoces, 

intermediárias e tardias). Os autores descreveram os principais eventos ontogênicos 

durante os períodos pós-larva e juvenil precoce. O jundiá apresenta uma linha lateral 

bem desenvolvida e sistemas quimiossensoriais que crescem durante o período larval, 

amadurecendo nas pós-larvas. Todas as temperaturas testadas são viáveis para o 

desenvolvimento de R. quelen, mas um período de incubação mais curto foi 

necessário para completar o desenvolvimento em temperaturas mais baixas. No 

entanto, algumas malformações (edema cardíaco) foram verificadas a 30◦C. Foi 

abordada essa gênese de elemento do tegumento e suas estruturas sensoriais no 

presente tópico em função de que no capítulo designado a embriogênese serão 

abordados somente aspectos gerais e relacionados aos órgãos do sistema imune. 
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Figura 21 - Detalhe do barbilhão de R. quelen (corte longitudinal) 
evidenciando seus componentes. C – Cartilagem, EP – epiderme, DE 
– derme, < - botões gustativos, + - melanóforos, V - vaso sanguíneo, 
1 – tecido conjuntivo denso não modelado, 2 – tecido conjuntivo denso 
modelado. Tricrômio de Azán variante de Heidenhain 

 

Uma característica comum ao Siluriformes, presente em R. quelen, foi a 

ausência de escamas no tegumento (GRIZZLIES, ROGERS, 1976; BARRAMEDA, 

2002). A estrutura microscópica da pele do Jundiá descrita neste trabalho corresponde 

com a de outros teleósteos Siluriformes e não Siluriformes (como as enguias) com a 

pele desprovida de escamas, sendo capaz de distinguir na epiderme as camadas 

basais, intermediária e superficial-cuticular (STOSKOPF, 1993). Além das populações 

de células epidérmicas encontradas na pele do jundiá e, já citadas, também foi 

observado um número variável de linfócitos intraepiteliais. 

Entre elas, as células “club” receberam atenção especial por seu significado 

incerto. A morfologia deste tipo de célula em R. quelen é semelhante à descrita por 

Whitear e Mittal (1983), que descreveram a estrutura e ultraestrutura das células “club” 

de Ciprinídeos e Silúrideos e por Leonard e Summers (1976) em Anguilla rostrata. 

Esse tipo de célula também foi referido como "células de alarme" (MOELLER, 

1996) ou "células de substância de alarme" (WHITEAR, 1981), devido à sua tendência 
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em liberar o seu conteúdo nas situações de estresse e descrita na epiderme de 

numerosas espécies. No bagre, Mystis gulio (Ham., Osteichthyes, Siluriformes, 

Bagridae) as células “club” foram denominadas de saciformes com grânulos e 

contendo proteínas, juntamente com uma pequena quantidade de lipídios e 

fosfolipídios (SULTANA, RAOS, 1990), enquanto que, na enguia Ariosoma balearicum 

estas células, além de seu teor de proteínas (reação positiva à mistura de Tetrazonio 

e bromofenol azul – mercúrio), foram coradas positivamente para a demonstração de 

substâncias mucosas neutras (ZACCONE, 1979). 

No bagre do Golfo Arábico, Arius thalassinus (Ruppel) foi demonstrado que as 

células “club” estavam envolvidas na secreção de uma cobertura da natureza proteica 

na epiderme, após a estimulação por vários métodos, como a produção de lesões (AL-

HASSAN et al., 1987). No entanto, essas secreções tinham uma composição diferente 

da do veneno produzido por este peixe. Por outro lado, no bagre Oriental Plotosus 

lineatus as células “club” foram positivas para um antissoro contra a toxina I 

(considerada um fator letal no veneno de sua pele), indicando que esta toxina poderia 

ser produzida ou acumulada por essas células, além das glândulas venenosas 

(SHIOMI et al., 1988). Outra função atribuída as células “club”, ou uma subpopulação 

delas localizados na cabeça, tem sido a liberação de fatores repulsivos para outros 

indivíduos, o que reduziria a agressão e canibalismo entre eles, como tem sido 

demonstrado no Ciprinídeo Pimephales promelas (MOYLE, CECH, 1996). 

Quanto à origem das células “club”, os estudos de imunomarcados para 

citoqueratinas realizados no bagre de água doce da Índia, Heteropneustes fossilis, 

mostraram que essas células reagem com anticorpos monoclonais para as 

citoqueratinas de mamíferos k 8,60, k 8,13, AE1, KL1 e AE3, compartilhando este 

padrão de coloração com os queratinócitos do estrato intermediário, o que sugere sua 

origem epitelial (AINIS et al., 1995).  

No estudo de Souza-Bastos e colaboradores (2014), grande número de células 

“club” binucleadas (densidade média de 11 células/5m2) foram histologicamente 

observadas na epiderme do jundiá, Rhamdia quelen. Peixes expostos a extrato de 

pele da espécie (2, 5, e 10% peso/vol) aplicados por 15 minutos apresentaram 

aumento da atividade locomotora e da área de dispersão. No entanto, essa exposição 

não promoveu nenhuma resposta de estresse - osmolaridade plasmática, íons (sódio, 

cloreto, magnésio e potássio), glicose e cortisol não sofreram alteração. Desse modo 

os autores concluíram que a exposição aguda a extrato de pele da própria espécie 
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promovem respostas comportamentais de fuga; que essa espécie apresenta grande 

concentração de células “club”, que devem estar envolvidas nessas respostas e que 

a exposição ao estímulo não promoveu respostas bioquímicas indicativas de estresse. 

Considerando que no ambiente natural tais estímulos devem desaparecer 

rapidamente devido a diluição do meio e que respostas rápidas de proteção devem 

ser desencadeadas frente à possibilidade de presença de predador, vias rápidas de 

suporte a essas respostas, como o sistema nervoso simpático, por exemplo, devem 

estar envolvidas. 

A presença de pequenos linfócitos intraepiteliais na epiderme é um fato 

frequentemente descrito em várias espécies de peixes (ZACONNE, 1979, CAL, 2006) 

e tem sido considerado como um reflexo morfológico de parte do sistema defensivo 

associado com a mucosa (MALT), que em peixes inclui elementos de células 

intraepiteliais, tais como linfócitos, macrófagos e células secretas mucosa e serosas 

(Van MUISWINKEL, 1995; ROMBOUT et al., 2008, 2011). Segundo Abreu e Urbinati 

(2006), redução do número de linfócitos e aumento de neutrófilos são frequentemente 

reportados em situação de estresse. Urbinati e Carneiro (2004) também citam o 

bloqueio da produção de linfócitos, a monocitopenia e a neutrofilia como 

consequências do estresse. Para Moraes e Martins (2004), o cortisol inibe a fagocitose 

de macrófagos e acelera a morte de leucócitos.  

A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno, principal componente 

proteico da pele, escamas, mucosas, tecidos cartilaginosos e ósseos (CAVICHIOLO 

et al., 2002). Sua importância deve-se à influência exercida na absorção de cálcio e 

na hidroxilação do protocolágeno, da lisina e da prolina (PEZZATO et al., 2004). A 

hidroxiprolina faz parte de estruturas cruzadas que dão integridade ao colágeno 

(VERLHAC, GABAUDAN, 2003). A vitamina C atua ainda na maturação das células 

produtoras de colágeno. Trabalhos mostram que a vitamina C é rapidamente 

absorvida pelas áreas produtoras de colágeno, ou seja, pele, nadadeira caudal, 

cartilagens e ossos (ROTTA, 2003). A pele da maioria dos peixes é composta por três 

camadas: epiderme, derme frouxa subjacente a epiderme, rica em melanóforos e 

vasos sanguíneos (Figura 16, 17, 19), e uma camada de derme compacta (MATIAS 

et al., 2001). Segundo SOUZA et al. (2003) a derme compacta é constituída por 

grossos feixes de colágeno. Estudando métodos alternativos para o combate a ictiose 

Baglioli (2008) incluíram diferentes dosagens de vitamina C (0, 134, 181, 392, 747, 

1649 mg/kg) que não aumentou a resistência ao ictio e também não causou alteração 
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na espessura da pele, nem mesmo reduzindo os efeitos do estresse segundo as 

análises de glicemia, cortisol, cloreto e parâmetros hematológicos. Os resultados 

indicam que a adição de vitamina C, conforme protocolo apresentado neste estudo, 

não foi eficaz no aumento da resistência ao ictio, ou como redutor de respostas 

fisiológicas de estresse.  

Em Rhamdia quelen diante da infecção por A. hydrophila foram observadas 

alterações histológicas com maior frequência nas amostras da pele (epiderme, derme) 

e musculatura: necrose, hemorragia e infiltrados inflamatórios, sendo que o 

agravamento destas foi maior no decorrer dos dias de coleta dos animais. Também 

foi observada congestão na musculatura e edemas na derme. As lesões na pele, 

edema da derme e hiperemia do extrato reticular, conduziram a uma esponjosidade e 

ulceração da epiderme, seguida de uma extensa necrose hemorrágica que, na maioria 

das amostras, alcançou o músculo. Nos infiltrados inflamatórios observados, foi 

possível identificar células de defesa como: macrófagos, linfócitos, neutrófilos e 

trombócitos (BOIJINK, BRANDÃO, 2001). 

Os demais órgãos sensoriais não serão descritos nesse trabalho, como por 

exemplo, a linha lateral de R. quelen com seus neuromastos (descritos brevemente 

na pele), pois, os mesmos foram descritos no trabalho de Araújo (2011). Assim como 

o labirinto membranoso de R. quelen, localizado dorsal e lateralmente à medula 

oblonga e completamente circundado pelos ossos da caixa craniana e que apresenta 

estrutura semelhante à observada em outros teleósteos (LEAKE, 1975; AMIN, 

MORTENSEN, 1992; STOSKOPF, 1993; YONKOS et al., 2002, ARAÚJO, 2011) e 

especialmente em I. punctatus (GRIZZLE, ROGERS, 1976). 

 

4.1.2 Órgãos sensoriais 
 

4.1.2.1 Olho 
 

No olho de R. quelen foram observadas as túnicas fibrosa (esclera e córnea), 

a uvea ou média (coroide, íris corpos ciliares típicos ausentes) e retiniana. A esclera 

estava composta por tecido conjuntivo denso (Figura 22), não tão abundante como 

nos mamíferos, mas, similar aos demais teleósteos (MUMFORD et al., 2007; 

SATTARI et al., 2012), em espessura e por apresentar peças de cartilagem hialina 

(SATTARI et al., 2012), sendo a túnica do olho quando comparada com uveal e a 
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retiniana.  Os cinco sextos (5/6) posteriores caracterizaram a esclera e um sexto (1/6) 

anterior à córnea.  

  

 

Figure 22 - Anatomia microscópica do olho de R. quelen. (A) Aspecto geral das túnicas; (B) 
Detalhe do cristalino, (C) Aspecto do olho mostrando cristalino e túnicas fibrosa, uveal e 
retiniana. car – cartílagem; cris – cristalino; esc – esclera;  tc – tecido conjuntivo; vs – vaso 
sanguíneo; C1 - camada externa conjuntiva (cápsula) do cristalino; C2  - camada de células 
cúbicas do cristalino; C3 – camadas de células cilíndricas (cristalinas) do cristalino;  R1 – 
camada de células pigmentárias – epitélio pigmentar retiniano com parte da uvea; R2 – 
camada dos segmentos externos e bastonetes; R3 – camada nuclear externa; R4  - camada 
plexiforme externa; R5 – camada nuclear interna; R6 – camada plexiforme interna; R7 – 
camada de células ganglionares, UV – túnica uveal. AHP – Azul alcián – hemalúmen –
picroíndigo de Carmín 

 

As camadas da córnea do jundiá estavam constituídas por uma conjuntiva 

epidérmica com uma membrana basal, uma substância própria derivada dérmica com 

uma membrana basal interna e uma camada endotelial chamada membrana de 

Descemet e seu epitélio denominado de endotélio. O epitélio externo da córnea se 

apresentou multiestratificado, com camadas em que a morfologia das células epiteliais 

variava de plana a cúbica ou mesmo cilíndrica (considerando sua posição do meio 

exterior em direção ao humor aquoso), não pigmentada e sem queratinização. A 

córnea do jundiá apresentou o mesmo padrão de composição dos demais teleósteos 

e, de modo similar a esses, deve ser semelhante em seu índice de refração à água 

(MUMFORD et al., 2007). 

O cristalino (Figura 22) ou lente do olho de R. quelen consistiu numa bola 
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esférica apresentando três tecidos, a saber: uma cápsula conjuntiva externa,  abaixo 

dela um epitélio cúbico simples (na  face anterior voltada ao humor aquoso) que em 

direção ao ângulo de encontro da lente biconvexa, vai se tornando cilíndrico simples 

(nesse ângulo da lente as células colunares se interiozarem na lente e formam as 

cristalinas) e as cristalinas correspondem a células colunares mortas (anucleadas) 

que formam a lente do cristalino. As células cúbicas diferentemente das cristalinas 

retém capacidade mitótica sendo capazes divisão e secreção (MUMFORD et al., 

2007). As cristalinas consistem nas fibras da lente e constituem a maior parte do seu 

volume. Essas fibras são células longas, finas, transparentes e não nucleadas 

dispostas em camadas de longas filas paralelas. A lente ao ser dissecada no jundiá 

revelou que suas células estão dispostas de maneira semelhante as camadas de 

tecido de uma cebola. Cada camada tinha uma célula espessa sendo fracamente 

cimentada na camada acima e abaixo dela. Esse plano da lente é similar as demais 

teleósteos (MUMFORD et al., 2007), sendo que, enquanto a lente do mamífero é 

elástica e pode ser modificada em forma pela contração dos músculos do olho 

(KIERSZENBAUM, TRÊS, 2012), a lente do peixe é inelástica e deve ser puxada para 

dentro em direção à retina pelo músculo retrator lentis para acomodar as mudanças 

nas exigências da visão (MUMFORD et al., 2007). 

A ausência de musculatura ciliar e corpos ciliares pouco desenvolvidos estão 

relacionados ao cristalino estar arredondado, o que nos vertebrados está associado a 

focalização das imagens, pois, quando a lente esta biconvexa está tencionada pela 

cápsula (ovalada) não está havendo focalização. Nos vertebrados em geral, em 

especial os mamíferos, ocorre a contração da musculatura dos processos ciliares que 

através dos processos zonulares (zônulas de Zinn) inseridos na cápsula do cristalino 

provocando seu relaxamento, o cristalino vai ficando arredondado e isto resulta no 

foco dos objetos (KIERSZENBAUM, TRÊS, 2012). Por outro lado, nos teleósteos o 

pequeno grau de acomodação possível é alcançado por essa ação do músculo 

retrator da lente (MUMFORD et al., 2007). 

O funcionamento das lentes fotográficas, e do próprio olho humano e do jundiá, 

pode ser modelado por um dispositivo extremamente simples: a câmera fotográfica 

de furinho (lente, Figura 23).  
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Figura 23 - Esquema ilustrando a captura da 
imagem pelo olho e máquina fotográfica.  
 
Fonte: https://epxx.co/artigos/pinhole.html 

 
 

Em fotografia existem lentes denominadas de olho de peixe onde objetos até 

90 graus da lente de captura são projetados no filme ou sensor (Figura 24).  A posição 

de cada objeto no filme é linearmente proporcional ao ângulo. Esta é a projeção "olho-

de-peixe", porque supõe-se que os peixes enxerguem assim. Lentes olho-de-peixe 

são muito boas para capturar o todo de uma cena, mas, sua projeção é considerada 

desagradável. A profundidade da câmera de furinho é denominada comprimento 

focal. Quanto maior o comprimento focal, maior a ampliação, e menor o ângulo da 

cena capturada. 

 
Figura 24 - Esquema ilustrando uma câmera com 
projeção olho-de-peixe.  
 
Fonte: https://epxx.co/artigos/pinhole.html 

 
 

Numa cena retilínea (Figura 25) objetos mais distantes da lente ficariam 

"comprimidos", cada vez menores e mais próximos uns dos outros, pois, a diferença 

de ângulo fica cada vez menor. No centro da fotografia, as projeções retilíneas e olho-

de-peixe geram imagens iguais, com ampliação proporcional ao comprimento focal de 

cada uma. O comprimento focal da olho-de-peixe refere-se, portanto ao centro da foto. 

https://epxx.co/artigos/img_pinhole/fisheye.png
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Nas laterais o número perde o sentido porque uma objetiva retilínea teria de ter 

comprimento de foco zero para cobrir 180 graus. Desse modo, o jundiá tem uma visão 

com sua lente arredondada tem uma visão da paisagem (180º) geral. Dai a 

importância das substâncias de alarme e receptores sensoriais olfatórios e cutâneos 

para melhorar as percepções do meio. 

 

 
 

Figura 25 - Esquema ilustrando a projeção 
retilínea de uma câmera de furinho.  
 
Fonte: https://epxx.co/artigos/pinhole.html 

 

A coroide (uvea) localizada entre a esclera e a retina nervosa (Figura 22) 

apresentou contato direto com o epitélio pigmentar retiniano, sendo uma área bem 

vascularizada e pigmentada. Na região anterior do olho a coroide apresentava limite 

com o corpo ciliar pouco desenvolvido (praticamente inexistente, sendo somente uma 

pequena elevação na área correspondente a essa estrutura). Nos mamíferos, o 

processo ciliar é a extensão mais rostral do corpo ciliar na base da íris. Fibras 

zonulares partem dessa área para suspender a lente (BANKS, 1992). Nos teleósteos, 

em geral, não há corpos ciliares (como observado no jundiá) e a lente é suspensa por 

um ligamento suspensor no lado dorsal e um tendão do músculo no lado ventral 

(DUKE-ELDER, 1958; WALLS, 1942; COPELAND, 1982, KHORRAMSHAHI et al., 2008). A 

título de exemplo, em Siganus javus o aparelho suspensor da lente do olho consistiu 

em um ligamento suspensor dorsal e um músculo retrator ventral (SATTARI et al., 

2012). Nos teleósteos em geral na uvea, mais especificamente na coroide existem 

glândulas (rete mirabile) da coroide (JONES, 1838; SATTARI et al., 2012). Como não 

foram analisadas todas as lâminas nos cortes sequenciais do olho dos seis 

exemplares em análise, até o ponto onde esse estudo avançou não foi observada a 

glândula da coroide típica dos teleósteos, sendo que esse tema será abordado 

https://epxx.co/artigos/img_pinhole/projecao.png
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posteriormente no e-book sobre a espécie. 

A íris do R. quelen apresentou a face anterior voltada ao humor aquoso 

consistido no seu estroma de tecido conjuntivo, com melanoforos e o epitélio posterior 

estratificado pigmentado voltado ao humor vítreo sendo similar ao observado na 

maioria dos teleósteos (YONKOS et L., 2000; SATTARI et al., 2012). 

Na retina estavam visíveis as seguinte camadas (Figura 22 - A): 1) epitélio 

pigmentar retiniano; 2) camada dos segmentos externos de cones e bastonetes; 3) 

camada nuclear externa (formada pelos núcleos de cones e bastonetes; 4) camada 

plexiforme externa (formada pelas sinapses dos cones e bastonetes com neurônios 

bipolares; 5) camada nuclear interna (formada pelos núcleos dos neurônios bipolares 

e, provavelmente das células amácrinas, horizontais e de Muller. Não foi feita 

histoquímica para reconhecimento dessas células); 6) camada plexiforme interna 

(sinapses dos neurônios bipolares com as células ganglionares); 7) camada de células 

ganglionares e 8) camada do nervo óptico (amielinizada). Nos cortes histológicos não 

foram observadas as camadas limitantes externa e interna à microscopia óptica que 

corresponderiam ao limite externo e interno das células de Muller. A retina do jundiá, 

como a dos demais teleósteos é o tecido sensível à luz e esteve organizada como em 

outros vertebrados com as camadas de tecido nervoso interno, células receptoras 

(bastonetes e cones) e uma camada pigmentada perifericamente (MUMFORD et al., 

2007). Foram observadas no jundiá oito camadas específicas na retina, o que também 

é comum nos demais teleósteos (MUMFORD et al., 2007, MENKE et al. 2011). A 

camada epitelial pigmentada nos teleósteos (MUMFORD et al., 2007) e mamíferos 

(KIERSZENBAUM, TRÊS, 2012) controla a quantidade de luz que alcança os 

elementos visuais inseridos nela, incluindo a capacidade de grânulos pigmentados 

semelhantes a agulhas migrarem e formar processos semelhantes a dedos que se 

estendem para dentro da camada visual (MUMFORD et al., 2007).  

As células dessa camada no jundiá que consistiram em bastonetes e cones 

(alguns parecendo fusionados, geminados) também foi similar ao observados em 

geral nos peixes teleósteos (MUMFORD et al., 2007). De modo similar aos demais 

teleósteos os núcleos dos cones são grandes e esféricos, enquanto que, os dos 

bastonetes tendem a ser pequenos e ovais. A camada de células ganglionares é 

composta por uma cadeia estreita de células esféricas e granulares rodeadas por uma 

fina rede de tecido conjuntivo. 

A estrutura geral do olho de R. quelen corresponde àquela descrita em geral 
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para os teleósteos, tanto em relação à organização do globo ocular (LEAKE, 1975, 

YONKOS et al., 2002, ARAÚJO, 2011; MEMNKE et al., 2011), como à estrutura 

topográfica da retina (AMIN, MORTENSEN, 1992; ROBERTS, ELLIS, 2001; KOPPANG, 

BJERKA’S, 2006; ARAÚJO, 2011; MENKE et al., 2011). 

No que se relaciona ao bem-estar animal as propriedades da esclera e da 

câmara anterior poderão ser usadas “in vivo” para verificação inicial do estado 

sanitário do animal em função, por exemplo, de perda de sua plasticidade e mesmo 

opacidade. Cabe recordar que peixes podem desenvolver catarata (MUMFORD et al., 

2007). Por outro lado, uma vez que, o jundiá e os demais peixes carecem de pálpebras 

e de um mecanismo regulador da íris (devido a ausência de musculatura dos 

processos ciliares e mesmo da íris) no jundiá e demais teleósteos, nesse primeiro 

momento não pereceu possível a utilização da anatomia microscópica desse órgão 

na avaliação do bem-estar da espécie. 

 

4.1.2.2 Ouvido  
 

O ouvido de R. quelen deverá ser descrito mais detalhadamente no e-book 

sobre a espécie em função do seu material no presente momento estar em fase de 

conclusão somente sendo apresentada uma descrição preliminar do mesmo com o 

objetivo de sua discussão em relação ao bem-estar a exemplo do que foi feito com o 

olho e demais órgãos já descritos.  

No jundiá o órgão ou labirinto estato-acústico bilateral, situado dorsal e lateral 

à medula oblonga, está completamente embebido no osso craniano. Cada metade do 

labirinto consiste em três canais semicirculares (orientados nos planos horizontal, 

lateral e longitudinal, Figura 27) e três câmaras otolíticas (utrículo, sáculo e lagena). 

Canais semicirculares e o utrículo compõem as partes dorsais superiores 

responsáveis pela manutenção do balanço e equilíbrio espaciais, enquanto o 

complexo sáculo-lagena compõem a parte ventral inferior responsável pela detecção 

do som, não sendo apresentados no presente estudo. 

O ouvido do R. quelen na sua porção interna apresentou a região vestibular 

(Figura 27). O ouvido interno estava localizado na parte posterior do crânio, cercado 

por tecido cartilaginoso e ósseo. Os canais semicirculares estavam revestidos por um 

epitélio plano, simples e nas cristas e máculas sensoriais por um neuroepitélio 

multiestratificado com células sensoriais ciliadas (Figura 27). A crista ampular 
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apresentou um neuroepitélio com uma cúpula gelatinosa (queratinácea) (Figura 27).  

O jundiá como os demais peixes possui mecanismos sensoriais que lhes 

permitem distinguir sons do ruído gerado por águas turbulentas ou por outras fontes, 

tanto próximas quanto distantes, já que têm a capacidade de detectar estímulos 

infrassônicos (menos de 1 Hz) (HAWKINS,1993, ARAÚJO, 2011). O sistema acústico-

lateral dos teleósteos consiste do ouvido interno (o labirinto membranoso, localizado 

na cavidade cefálica) e da linha lateral (neuromastos) (ARAÚJO, 2011).  

Os Bagres, grupo genérico onde está incluído o jundiá,  possuem ossículos de 

Weber, que são três ou quatro pares de ossículos (Figura 27) que se encontram 

posteriormente sobre a bexiga natatória e anteriormente sobre a perilinfa do ouvido 

interno, eles têm a função de transmitir as vibrações sonoras recebidas pela bexiga 

natatória para o ouvido interno (MACIEL, 2006; ARAÚJO, 2011). Além disso, tanto a 

bexiga natatória quanto os ossículos de Weber (Aparelho de Weber) são utilizados 

como amplificadores acústicos, o que é importante para a comunicação sonora entre 

os animais (LIEM et al., 2001). Posteriormente, no e-book será descrita a presença ou 

não dessas estruturas no jundiá. 

 

 

Figura 26 - Anatomia microscópica do ouvido interno do jundiá (R. quelen) (A, 
B, C). Aspecto geral do ouvido interno e (A1) detalhe da mácula.  cs – canais 
semicirculares; cs1 – cúpula; cs2 – crista sensorial; cs3 – fibras nervosas do 
nervo ótico; cs4 – tecido conjuntivo frouxo da mucosa dos canais semicirculares, 
en – encéfalo; hu – osso; lu – luz dos canais semicirculares; vs – vasos 
sanguíneos. HE. 
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A exemplo dos teleósteos (YONKOS et al., 2002) os canais semicirculares do 

jundiá desde sua formação são revestidos com epitélio escamoso simples e 

preenchidos com endolinfa fluida que se move livremente dentro do canal lúmen. Em 

sua junção com o utrículo, os canais semicirculares se ampliam em ampolas (câmaras 

de detecção de inércia fluida). Dentro de cada ampola há uma crista ampular alinhada 

com células epiteliais sensoriais globulares e suportando uma mácula elevada de 

células ciliadas sensoriais envolta em uma cúpula gelatinosa (Figura 27). A cúpula se 

projeta no caminho do fluido dentro do canal. O movimento do peixe induz um atraso 

inercial na endolinfa. O resultado é um movimento fluido aparente dentro do canal na 

direção oposta ao movimento real do peixe. O deslocamento da cúpula na direção do 

movimento do fluido provoca uma deflexão dos pelos sensoriais. As células sensoriais 

comunicam informações sobre o movimento para o cérebro através da porção anterior 

do VII nervo craniano (YONKOS et al. 2002). Esse mesmo padrão de apresentação 

dos canais semicirculares do ouvido foi observado no estudo da ontogênese do 

sistema sensorial de R. quelen a partir do estádio trinta às vinte e nove horas pós-

fertilização (ARAÚJO, 2011). 

Até o presente momento desse estudo não foram estudadas as câmaras 

otolíticas do jundiá, mas estão presentes na espécie (ARAÚJO, 2011). Como essas 

câmaras apresentam comportamento similar aos demais teleósteos (ARAÚJO, 2011) 

nos machos e fêmeas de jundiá as câmaras otolíticas são revestidas por epitélio 

escamoso e preenchidas por endolinfa. Maculas são achatadas na superfície ventral 

das câmaras acima das quais (e em contato com os cílios celulares sensoriais) são 

suspensos os otólitos. Ondas sonoras de campo próximo, que se propagam como 

vibrações, causam o deslocamento de partículas de água (YONKOS et al. 2002). Os 

peixes sujeitos a estas vibrações movem-se de um lado para o outro em conjunto com 

as partículas de água circundantes. A densidade comparativa dos otólitos a endolinfa 

circundante (aprox. 3: 1) faz com que permaneçam estacionários em relação aos 

movimentos laterais dos peixes. A deflexão resultante dos cílios excita as células 

sensoriais e envia informações auditivas para o cérebro através da porção posterior 

do VII nervo craniano (YONKOS et al. 2002). 

Os teleósteos são capazes de capturar ondas sonoras de campo distante que 

se propagam através da água como ondas de pressão (YONKOS et al., 2002). Como 

não geram movimento de partículas, essas ondas não produzem o movimento de vai 

e vem necessário para a detecção de otólitos. A amplificação de ondas de campo 
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distante, no entanto, ocorre dentro das câmaras de baixa densidade da bexiga 

natatória causando vibrações da parede da bexiga. Essas vibrações são traduzidas 

através do aparelho weberiano para os órgãos estato-acústicos. Os processos 

neurais das quatro vértebras mais anteriores são destacados e se desenvolvem 

independentemente de suas centrais para formar o aparato weberiano. Esses ossos 

e ligamentos associados fornecem uma conexão rígida entre a câmara anterior da 

bexiga natatória e a parte inferior (complexo sáculo-lagena) do órgão estato-acústico. 

A transdução das ondas de pressão para as vibrações na bexiga natatória e a 

tradução dessas vibrações para a parte inferior aumenta drasticamente a 

sensibilidade auditiva (YONKOS et al., 2002). 

 
Figura 27 - Ilustração do Aparelho de Weber nos peixes. 
 
Fonte: adaptado de REIS, 2011 cit apud ARAÚJO, 2011. 

 

O ouvido interno em relação a aplicação de sua morfologia no bem-estar dos 

peixes oferece perspectiva no sentido do equilíbrio e mesmo da audição. Em geral os 

problemas encontrados nesses órgãos estão relacionados a defeitos da captura da 

informação (onda sonora) como, por exemplo, esvaziamento ou lesões da bexiga 

natatória que podem levar a diminuição ou perda da audição. Há necessidade nesse 
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sentido de avaliar a atuação dos elementos da linha lateral que também colaboram no 

equilíbrio e audição junto com o aparelho estato-acústico. Devido a dificuldade de 

acesso às estruturas e do preparo das lâminas para o estudo histológico, esse é um 

órgão pouco indicado para avaliação morfológica microscópica relacionada ao bem-

estar em peixes, mesmo que o mesmo seja importante nas funções de relação com o 

meio ambiente e, portanto, no seu bem-estar. 

 

4.1.3 Brânquia  

 

Espalhados por todo o tegumento do R. quelen foram observados vários órgãos 

sensoriais que incluíam os neuromastos (Figuras 16, 17) e os corpúsculos sensoriais 

(Figura 18). Estes últimos foram formados por células de suporte que envolviam as 

células sensoriais inervadas em sua porção basal pelos nervos da derme subjacente. 

De modo similar, os botões gustativos e o epitélio olfatório (Figura 17) também 

presentes no jundiá (ARAÚJO, 2011) e outros teleósteos como, por exemplo, Ictalurus 

punctatus (TRICAS, CARLSON, 2012) pertencem ao sistema quimiorreceptor, que 

auxilia o animal a localizar e capturar alimento a partir do  esgotamento das suas 

reservas vitelínicas na fase pós-eclosão até o final da vida. Além dessas estruturas 

sensoriais cutâneas e das mucosas da área cranial também constituem elementos 

sensoriais o olho e o ouvido do jundiá. A seguir será apresentada uma descrição inicial 

dessas estruturas, pois, as mesmas estão em fase de análise. 

As brânquias de R. quelen apresentam quatro arcos branquiais principais 

compostos (Figura 28) por um eixo basal do rastelo ossificado de onde partem as 

lamelas primárias e dessas as secundárias (Figura 29).  Entre esses rastelos foram 

observados ectoparasitas (Figuras 29, 30; Hirudinea?). No presente estudo esses 

arcos foram cortados transversal e longitudinalmente para sua análise histológica 

(Figura 31). 

 



174 
 

 

Figura 28 - Diagrama da brânquia de R. quelen em vista lateral com opérculo removido (A)  e vista 
posterior ventral mostrando relações com outras vísceras (rebatidas rostralmente para evidenciar a 
bexiga natatória) (B). (A) 1 – brânquia; 2 – câmara branquial; 3 – rastelos branquiais; 4 – filamentos 
branquiais.  (B) 1 – brânquia; 2 - esôfago; 3 – estômago; 4 – Intestino; 5 – Fígado; 6 – prônefros (rim 
cranial, cefálico); 7 – bexiga natatória; 8 – parede corporal vista interna. 

 

Na preparação das lâminas os arcos foram individualizados e depois 

segmentados (Figura 31) e após a inclusão em parafina foram cortados ao micrótomo 

nos planos transversal e longitudinal. Um dos arcos em cada animal foi mantido 

íntegro para análise em corte longitudinal. 

 

 

 
Figura 29 - Vistas dorsal (A) e ventral (B) arcos branquiais fixados de R. quelen 
evidenciando os quatro arcos branquiais (1 a 4). AB – Arco branquial, F – Filamentos 
branquiais, P – Parasita, R – Rastelo, PB – pseudobrânquia, 1, 2, 3, 4 – Arcos 
branquiais. 
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Figura 30 – Vista frontal de um corte da base da brânquia 
evidenciando a presença de parasito na derme da pele de Rhamdia 
quelen. 1 - epiderme da pele, 2 - cartilagem hialina da base do arco 
branquial, > - parasita (Hirudinea?) . Impregnação por prata. 

 

 
 

Figura 31 - Padrões de cortes dos arcos branquiais para a 
microtomia. Arcos seccionados (1, 2 e 4) e íntegro (2) 
previamente a inclusão. 

 

O plano geral de organização da brânquia de R. quelen foi apresentado no 

Congresso de Iniciação Científica da UFPEL a partir da descrição de um macho da 

espécie (MINELLO et al., 2017a, Anexo 04). As brânquias de Rhamdia quelen (Quoy, 

Gaimardi, 1824), estão compostas pelos rastelos, áreas interlamelares e lamelares 

como na maioria dos teleósteos (Figura 32). Os rastelos como nas demais áreas, 
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exceto lamelas, estão revestidos por um tegumento apoiado em uma lâmina 

conjuntiva e sustentados por tecido ósseo. Adentrando em direção as lamelas, 

sustentando as mesmas é observada a presença de tecido conjuntivo denso não 

modelado, tecido muscular estriado esquelético (em arranjos longitudinal e 

transversal) seguidos por ilhas de cartilagem hialina na base de cada filamento 

primário, o que também foi observado por Maciel (2006) em Characidae. Esse 

conjuntivo adentra o eixo das lamelas primárias acompanhado por peças da 

cartilagem hialina mais delgadas e que no ápice da lamela tornam-se mais rombudas 

e fusiformes (Figura 32).  
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Figura 32 - Aspectos da brânquia de R. quelen. (A) Visão geral do arco na base (rastelos) e 
lamelas. (B) Ápice das lamelas evidenciando aspecto terminal da cartilagem hialina do seu eixo. 
(C) Detalhe de uma lamela secundária (respiratória). (D) Apresentação das lamelas primárias e 
secundárias evidenciando o tecido conjuntivo na sua sustentação e a vascularização. (E) Seio 
venoso com células sanguíneas no seu interior. (F) Detalhe do epitélio das lamelas primária e 
secundária. (G) Detalhe do tegumento que reveste áreas da brânquia. (*) Tecido muscular 
estriado esquelético; (+) tecido conjuntivo denso não modelado; (>) cartilagem hialina; (lp) 
lamela primária, (ls) lamela secundária, (nm) neuromastos; (sv) seio venoso; (t) tegumento, (tc) 
tecido conjuntivo frouxo (1) capilar sanguíneo, (2) células pavimentosas, (3) pilar, (4) 
eosinofílicas granulares, (5) hemácias; (6) células mucosas; (7) de cloreto; (8) “club” . (A, B, C, 
D, F) Tricrômio de Azan variante de Heidenhain, (E, G) HE.   
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Figura 33 - Anatomia microscópica da brânquia de um alevino (45 dias) de 
jundiá mostrando as relações anatômicas de seus componentes. P – pele; TD 
– tubo digestivo; Hi – fígado; car – cartilagem (base de formação dos 
elementos ósseos); cjc – esboço cartilaginoso dos ossos da caixa craniana; 
cs – capilar sanguíneo; e2 – SNC estriado; epf2 – epitélio de revestimento 
plano das lamelas secundárias; f1 – filamento primário das lamelas; f2 – 
filamento secundário das lamelas; hem – hemácias;  mme – músculo estriado 
esquelético; nop – nervo óptico; op – opérculo; par – parasitas  nas  lamelas 
secundárias II, sv – seio vascular;  vs – vaso sanguíneo; 1 – timo; 2 – arcos 
branquiais. (AHP – Azul alcián-hemalúmen-picroíndigo de Carmín). 

 
As lamelas secundárias partem das primárias levando vasos aferentes que se 

capilarizam retornando como vasos eferentes, chegando ao seio venoso, que em 

geral, acompanha as peças de cartilagem (Figuras 32, 33), como observado nos 

teleósteos (TAKASHIMA; HIBIYA, 1995). Ambas lamelas são revestidas por tecido 

epitelial, sendo que, as primárias apresentam epitélio estratificado composto por 

células de muco, de cloro (basófilas) e pavimentosas (Figura 32). No ápice da lamela 

primária, junto a peça de cartilagem, onde não há filamentos secundários, o epitélio é 

predominantemente formado por células mucosas num único extrato (Figura 32). A 

lamela secundária ou respiratória apresenta um epitélio simples com células 
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pavimentosas, pilares (endoteliais modificadas), mucosas e de cloro (Figura 32, 33, 

34). Capilares com as hemácias são os elementos mais evidentes estando associados 

a lâmina basal do epitélio lamelar respiratório. Essa anatomia microscópica é similar 

a encontrada em tilápia do Nilo - Oreochromis niloticus (GARCIA-SANTOS et al., 

2007), no caracídeo tapacá - Metynnis roosevelti (EVANS et al.,1982), no curimbatá - 

Prochilodus lineatus (SANTOS et al., 2013) e nos teleósteos em geral (TAKASHIMA; 

HIBIYA, 1995). 

 

 

Figura 34 - Anatomia microscópica da brânquia de R. quelen  vista frontal do 
arco. car – cartilagem; crb – célula epitelial do revestimento da lamela 
secundária; cp – célula pigmentária; cps – célula pilar da lamela secundária; 
epf1 – epitélio do filamento primário; epf2 – epitélio do filamento (lamela) 
secundária; f1 – filamento primário; f2 –  filamento secundário (lamela 
secundária); hem – hemácias; ine – inervação; mme – músculo estriado 
esquelético; vs – vaso sanguíneo. HE. 

 

Nas lamelas primárias e secundárias são observadas células eosinofílicas 

granulares (Figura 32) que atuam nos processos de defesa junto a esses órgãos. 

Essas células juntamente com linfócitos e mucosas são consideradas parte do 

sistema defensivo local (WALES; 1983; AMIN; MORTENSEN, 1992), junto com a 

produção de muco. 

O tegumento do rastelo e de outras áreas não lamelares é composto por uma 

epiderme com células mucosas, células “club” (serosas), células de revestimento e 
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neuromastos (Figura 32) estando apoiado em uma derme de tecido conjuntivo frouxo 

vascularizado. Esse aspecto é igual ao observado nos teleósteos de modo geral 

(AMIN; MORTENSEN, 1992; TAKASHIMA; HIBIYA, 1995). 

O arranjo branquial R. quelen, consiste de quatro (4) holobrânquias, sendo que 

sua estrutura histológica geral, corresponde ao padrão mais comum encontrada em 

teleósteos (MORGAN, TOVELL, 1973; LAGLER et al, 1977; WALES, 1983; AMIN, 

MORTENSEN, 1992; MOELLER, 1996; YONKOS et al., 2002). Além disso, como em 

outros teleósteos (DOYLE, GORECKI, 1961), os filamentos primários e as lamelas 

secundárias de R. quelen são cobertas por distintos epitélios.  

Após a descrição de outros dois machos e três fêmeas, dando continuidade a 

descrição das brânquias foi observado o filamento primário composto pelo epitélio 

estratificado apresentando numerosas células mucosas e algumas células de cloreto, 

enquanto que, na lamela secundária ele foi plano simples com células pilares sem 

diferenças morfológicas entre machos e fêmeas. As células de cloreto estão somente 

na base (porção proximal) das lamelas secundárias e são mais abundantes no 

revestimento da lamela primária. Essa distribuição de células de cloreto foi 

semelhante a descrita em outros peixes de água doce, onde essas células estão 

restritas ao epitélio do filamento primário (TAKASHIMA, HIBIYA, 1995; GOSS et al., 

1998), mas, difere da que existe em outros peixes anádromos, como por exemplo, nos 

salmonídeos (WALES, 1983) e alguns ciprinídeos como P. pimephales (AMIN, 

MORTENSEN, 1992). 

A morfologia e a distribuição das células do epitélio branquial do cascudo, 

Hypostomus cf. plecostomus (Loricariidae), peixe brasileiro que vive em água doce, 

caracterizada por ser pobre em íons foi descrita por Fernandes e Perna-Martins 

(2001). Nessa espécie as células pavimentosas são as mais abundantes em ambos 

os epitélios, ou seja, no filamento e nas lamelas.  Entre essas células há um grande 

número de células mucosas e de células de cloreto nas lamelas primárias. As células 

mucosas são quase totalmente encobertas pelas células pavimentosas adjacentes e 

possuem grandes grânulos que mostram eletrondensidades diferentes. Não foram 

encontradas células mucosas no epitélio lamelar secundário, o que se mostrou similar 

em R. quelen.  

As células de cloreto em Hypostomus cf. plecostomus estão distribuídas em 

ambos os epitélios e, em geral, têm uma extensa superfície, que pode exibir poucas 

microvilosidades curtas em contato com o meio externo. A presença de células de 
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cloreto no epitélio lamelar pode indicar uma adaptação à reduzida concentração de 

íons na água, a fim de aumentar a capacidade de transporte ativo de íons por meio 

das brânquias. O tamanho e a forma dessas células aumentam a barreira água–

sangue e pode afetar a troca de gases para a respiração. Entretanto, o efeito negativo 

no processo respiratório pode ser minimizado pelo fato de essa espécie possuir 

respiração aérea facultativa e poder utilizar o ar atmosférico para suprir sua 

necessidade de oxigênio. A distribuição das células de cloreto em R. quelen, difere 

um pouco pois, as células de cloreto estão distribuídas preferencialmente na lamela 

primária embora também tenham sido observadas eventualmente na porção basal de 

algumas lamelas secundárias. 

Em R. quelen, a vascularização das lamelas branquiais está formada por 

capilares autênticos, com endotélio visível, em sua porção proximal, mas, na distal 

somente são distinguíveis as células pilares como limite dos espaços vasculares. Essa 

característica é semelhante ao observado na truta arco-íris (ROBERTS, 2012) onde 

através de estudos ultra estruturais foi demonstrado que a vascularização das lamelas 

secundárias estava formada por espaços intercelulares desprovidos de endotélio. Foi 

indicado que as células pilares, com capacidade contrátil, estão implicadas no controle 

da perfusão sanguínea, sendo que, os aparelhos contráteis impedem que as colunas 

de colágeno sejam esticadas e proporcionam plasticidade à rede vascular da lamela 

contra alterações na pressão sanguínea (BETTEX-GALLAND, HUGHES, 1973; 

RANKIN, TÚRRALA, 1998; KUDO et al., 2007) e também podem ter um papel na 

manutenção das membranas celulares envolvidas em torno das colunas de colágeno, 

uma vez que, a actina é concentrada na parte da célula do pilar que envolve as 

colunas de colágeno, minimizando assim o potencial trombogênico do colágeno 

(KUDO et al., 2007). 

A lâmina própria dos filamentos primários de R. quelen contém um elevado 

número de linfócitos e também algumas células granulares eosinofílicas e célula 

pigmentares. Todos esses elementos são considerados parte do sistema defensivo 

local, ou mucoso, das brânquias dos peixes (WALES; 1983; AMIN, MORTENSEN, 

1992; JÓSEFSSON, TATNER, 1993; GRIZZLE, ROGERS, 1976), junto com a 

produção de muco (LUMSDEN et al., 1993, 1995). 
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Figura 35- Anatomia microscópica da transição cutânea a mucosa na faringe. 1 – 
Tegumento, 1a – Derme; 2 – mucosa faríngea; 2a – transição do tegumento para a 
mucosa faríngea; 2b – lâmina própria; 3 – tecido ósseo; D – dobra da mucosa; + - 
células mucosas; * células “club”. HE 

 

 
 

Figura 36 - Mucosa faríngea de R. quelen com células mucosas em 
predomínio e botões gustativos com suas células sensoriais e 
sustentaculares. 1 – Botão gustativo; 2 – epitélio da mucosa; 3 – lâmina 
própria conjuntiva; * - células mucosas e + - inervação do botão gustativo. 
HE 
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As relações dos arcos branquiais com as regiões adjacentes podem ser 

exemplificadas pelas imagens do corte transversal do quarto arco na sua região mais 

basal, onde são observados de um lado os filamentos branquiais primários e 

secundários e do outro uma transição do tegumento com seu epitélio estratificado e 

suas células típicas (mucosas, “club”, basais”) para a mucosa faríngea com suas 

dobras e um epitélio estratificado predominantemente formado por células mucosas 

(Figura 35). Entremeado no epitélio faríngeo podem ser visualizados botões 

gustativos típicos, com suas células sensoriais e sustentaculares (Figura 36). Logo 

abaixo do epitélio da mucosa é observada uma lâmina própria de tecido conjuntivo 

que está assentada sobre tecido ósseo e onde ocorrem inúmeros dentes faríngeos 

enfileirados. (Figuras 37, 38). Os dentes faríngeos do jundiá têm disposição 

semelhante aos da carpa onde desempenham a função de papel protetor das 

estruturas branquiais e estão localizados no nível da última brânquia (ROTTA, 2003).  

 

 

Figura 37 - Aspecto da mucosa faríngea de R. quelen assentada sobre a tábua 
óssea do arco branquial evidenciando os dentes faríngeos. D – Dentes 
faríngeos; M – mucosa faríngea com botões gustativos; O – osso e TC – tecido 
conjuntivo. HE 
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Figura 38 -   Detalhe dos dentes faríngeos de R. quelen. D – Dente 
faríngeo e D1 – dente faríngeo de reposição. HE 

 

Como nos demais teleósteos (TAKASHIMA, HIBIYA, 1995; YONKOS et al., 

2002; MUMFORD et al. 2007) o jundiá apresentou infiltrados de células de defesa nos 

distintos componentes da brânquia, principalmente linfócitos (infiltrados no 

revestimento cutâneo da brânquia; Figura 39) assim como células eosinofílicas 

granulares (Figura 48). Essas células fazem parte das defesas da região juntamente 

com o muco e as células de alarme das mucosas e mesmo tegumento. 

A partir dos dados obtidos da morfologia das brânquias de R. quelen será 

possível associar suas respostas fisiológicas, adaptação homeostática (alostática), 

patologias e inferir sobre bem-estar. Na sequência serão abordados alguns desses 

aspectos como introdutórios a possibilidade de uso da morfologia desse órgão na 

avaliação do bem-estar animal. 

Os seres vivos desenvolvem ao longo de sua história evolutiva mecanismos de 

enfrentamento às condições adversas originadas tanto no ambiente geofísico como 

no ambiente social. Esta resposta adaptativa é coordenada e envolve diferentes 

sistemas funcionais, particularmente, os sistemas nervoso, endócrino e imune, e é 

denominada de resposta ao estresse e deve atender a duas demandas principais da 

vida: sobrevivência e reprodução. O equilíbrio dos sistemas denominado 

classicamente de homeostase pode ser correlacionado a ausência de alterações 

observadas nos tecidos branquiais em situações onde não há estresse osmótico, 

hipóxico ou de outros poluentes. Por outro lado, diante dessas situações de estresse 



185 
 

em geral são observadas alterações nos tecidos das brânquias nas suas relações 

vasculares, no sistema de defesa e, mesmo, na barreira de trocas gasosas e excretora 

das brânquias como será visto a seguir. No entanto essas alterações podem ser 

mecanismos preditivos e reativos de regulação, denominados alternativamente de 

alostáticos (SOUZA et al., 2015). A alostase inclui esses mecanismos regulatórios, 

assim como os diferentes níveis de impacto dos estressores crônicos, resultando em 

sobrecarga alostática que pode ou não se seguir de falha alostática. Nessa resposta 

alostática ao estresse existem mecanismos neurais, hormonais, imunes, sistêmicos e 

moleculares que buscam superar as adversidades e restabelecer as condições de 

sobrevivência e reprodução (SOUZA et al., 2015). Nesse sentido é importante 

recordar que tecido epitelial das brânquias é multifuncional (BORGES, 2005; MISHRA 

et al., 2005), sendo responsável pelas trocas gasosas, regulação iônica, balanço 

acidobásico e excreção de nitrogênio (ÇALISKAN et al., 2003; BORGES, 2005). Assim 

alterações nesse tecido em condições homeostáticas e alostáticas devem ser 

avaliadas, pois podem conduzir a patologias e mesmo a morte dos peixes, podendo 

indicar ou não ausência de bem-estar. 

Alguns problemas relacionados à criação intensiva de peixes estão mais 

evidentes devido ao aumento da aquicultura em todo o mundo, destacando-se os 

distúrbios nutricionais e o aumento de doenças nos sistemas de produção. Com isso 

as pesquisas envolvendo produtos derivados de plantas vem ganhando espaço nessa 

área. (FIUZA et al., 2015). Nesse sentido Fiuza e colaboradores (2015) testaram na 

tilápia extratos de Hyptidendron canum que é uma planta utilizada na medicina popular 

como antimalárica, anti-inflamatória, antiulcerativa e anti-hepatotóxica. Ao analisar 

qualitativamente os tecidos das brânquias ao microscópio de luz, observaram que o 

extrato bruto e suas três frações utilizadas promoveram, em diferentes intensidades 

nas lamelas, descamação e destacamento do epitélio respiratório, alteração da 

curvatura, desorganização do eixo, hiperplasia celular do tecido epitelial interlamelar 

e vasodilatação nas lamelas e no vaso central do filamento. Os resultados deste 

experimento mostraram que o extrato etanólico bruto e as três frações de H. canum 

promoveram processos inflamatórios e/ou lesões sistêmicas, dose dependente para 

O. niloticus. Nesse experimento a utilização de métodos alternativos levou a 

mecanismos adaptativos com danos ao tecido branquial, portanto, deve ter exigido 

uma resposta alostática com possibilidade de alteração do bem-estar nesse processo 

adaptativo. A análise da morfologia dessas brânquias poderia ser útil em animais post-
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mortem, desde que, estivesse disponível na literatura uma correlação prévia dessa 

morfologia com ruptura do bem-estar nesses animais. Nesse sentido para a obtenção 

desses resultados são necessários os dados da morfologia microscópica de órgãos 

como a brânquia e estudos de avaliação em condições estressantes com evidente 

ausência de bem-estar, o que poderá ser realizado através de testes de ecotoxicidade. 

 

 

Figura 39 - Anatomia microscópica da brânquia de Rhamdia 
quelen evidenciando tegumento de revestimento (A, B), 
revestimento da mucosa da lamela primária e do filamento 
secundário (C) e célula eosinofílica granular da lamela primária 
(D) de R. quelen. b1 – base de lamela secundária junto ao 
filamento primário. cp – capilar sanguíneo do filamento 
secundário; cp1 – célula pilar; D – Derme; E – Epiderme; EGC – 
célula granular eosinofilica; ep1 – epitélio do filamento primário; 
hem – hemácias; lin – linfócito; ml – músculo liso; + – célula 
mucosa; * - célula serosa do tegumento (“club”);  vs – vaso 
sanguíneo; 1 – células de revestimento e linfócitos intracutâneos. 
(A, B, C) AAP – Azul alcián – Ponceau; (D) HE. 

 

A aplicação de testes ecotoxicológicos é útil para a verificação de poluentes no 

meio ambiente e seus efeitos sobre as espécies que nele habitam e, mesmo, os 
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reflexos no homem. O jundiá serve como uma espécie-teste (RAND, PETROCELI, 

1985; MOURA, 2009) para essa avaliação, pois atende os requisitos de ser abundante 

e facilmente disponível; é nativo e representativo como espécie nos ambientes onde 

existe; tem impacto econômico e ecológico importantes na região; se adapta 

facilmente as condições de laboratório e tem seu comportamento, fisiologia e genética 

conhecidos.  

Outro modelo para avaliação do bem-estar poderá ser a avaliação fisiológica 

dos peixes em distintas condições estressantes ambientais, como por exemplo na 

hipóxia. Peixes expostos continuamente a condições de hipóxia diminuem o 

crescimento (CHABOT, DUTIL, 1999;  KARIM et al., 2002; WU, 2002; WILHELM 

FILHO et al., 2005; MAFFEZZOLLI, NUÑER, 2006), apresentam prejuízos nos tecidos 

branquiais (WU, 2002), não consomem e não convertem o alimento tão eficientemente 

(BERGHEIM et al., 2006; MAFFEZZOLLI, NUÑER, 2006), têm a sobrevivência 

prejudicada (BRAUNER et al., 2006) e sua capacidade reprodutiva afetada (KARIM et 

al., 2002). No entanto, algumas espécies conseguem desenvolver mecanismos e 

estratégias adaptativas para sobreviver em condições de hipóxia, dentre as quais se 

encontram as modificações comportamentais, morfológicas, fisiológicas e bioquímicas 

(ALMEIDA-VAL et al., 1995; WU, 2002; WILHELM FILHO et al., 2005; BRAUNER et 

al., 2006). Essa transição adaptativa deve ser avaliada em termos de bem-estar, o 

que em geral não era observado em peixes até a discussão da questão de sua 

senciência na produção e exigências do mercado de consumo.  

A amônia é encontrada em meio aquoso nas formas ionizada (NH4
+) e não 

ionizada (NH3), sendo o principal produto nitrogenado gerado pelo metabolismo de 

proteínas em peixes teleósteos (FOSTER, GOLDSTEIN, 1969), sendo que, a segunda 

forma corresponde a 75 a 90% da excreção nitrogenada dos peixes (HANDY, 

POXTON, 1993; DOSDAT et al., 1996) que é excretada (90%) através das brânquias 

por difusão passiva (CAMERON, HEISLER, 1983). A concentração da amônia na 

água também é influenciada pela decomposição do alimento não ingerido e através 

da introdução de fertilizantes no preparo de tanques de cultivo, além da própria 

excreção pelos peixes (BALDISSEROTTO, 2002). Nesse sentido vários estudos 

foram realizados buscando determinar os efeitos tóxicos causados pelos compostos 

nitrogenados em animais aquáticos, mostrando que altas concentrações desses 

compostos diminuem o crescimento, causam danos as brânquias, reduzem o pH 

sanguíneo, aumentam a demanda de oxigênio, dentre outros prejuízos (COLT, 
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ARMSTRONG, 1998). Dentre esses outros prejuízos, devido as exigências do 

mercado consumidor será necessário a avaliação também do bem-estar animal em 

tais condições, considerando o investimento que os sistemas orgânicos desses 

animais devem realizar para restabelecer sua homeostasia (alostasia). 

Uma concentração elevada de amônia na água dificultará a excreção dos 

peixes, aumentando o nível de amônia no sangue, causando prejuízos fisiológicos 

que podem levar a morte. No R. quelen é comum a manipulação cromossômica 

através da triploidia utilizada na piscicultura para eliminar a maturação das gônadas e 

melhorar outras características zootécnicas. Esses triploides possuem células 

maiores, porém em menor número, principalmente no sistema nervoso central e nos 

órgãos sensoriais, sugerindo que esses peixes apresentam, percepções e respostas 

ambientais diferenciadas. Experimentalmente, quando submetidos a diferentes 

concentrações de amônia (4) durante 96 horas os jundiás triploides apresentaram uma 

maior sensibilidade nas primeiras 48 horas de exposição a amônia, porém, com o 

passar do tempo de exposição apresentaram tolerância semelhante e valor idêntico 

de mortalidade acumulada ao final das 96 horas em relação aos diploides (WEISS, 

2007). Nessa situação os animais que conseguiram adaptar-se a essas condições 

estressantes podem ter rompido as condições de bem-estar na transição adaptativa 

e retornado ao mesmo quando a atingiram. No entanto, essas observações 

comportamentais não são realizadas durante os experimentos, perdendo-se tais 

dados que poderiam ser úteis para correlacionar com as alterações morfológicas 

microscópicas observadas na conclusão dos estudos. 

Existem inúmeros estudos buscando avaliar em peixes as interações 

comportamentais, fisiológicas e toxicológicas (SLOMAN et al., 2004) e alguns em 

específico com jundiás, como por exemplo, os resultados de sua exposição a 

pesticidas oriundos das lavouras de arroz da região sul (MIRON, 2009) ou mesmo 

seus parasitas (MORAIS, 2005, DIAS et al., 2016). Esses conhecimentos reunidos por 

metanálise poderão ser associados futuramente ao bem-estar desses animais, sendo 

a brânquia um órgão adequado a esse propósito devido as suas peculiaridades. 
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4.1.4 Coração 
 

No jundiá como nos demais teleósteos o sangue circula do coração para os 

arcos branquiais para ser oxigenado por difusão através do epitélio das lamelas 

branquiais. Em seguida, é bombeado da aorta dorsal para as artérias, até os capilares 

periféricos antes de ser devolvido pelo sistema venoso. O coração nos teleósteos tem 

quatro câmaras através das quais o sangue flui em sucessão simples: seio venoso, 

átrio, ventrículo e bulbo arterioso. As paredes do coração são constituídas por três 

camadas: endocárdio interno, miocárdio (músculo) e pericárdio externo (MUMFORD 

et al. 2007). O coração do jundiá assim como o de surubim do Iguaçu 

(Steindachneridion melanodermatum) está bem formado 64 horas pós-fertilização 

evidenciando a circulação sanguínea no embrião (SANT`ANNA, 2009). 

 

 

Figura 40 - Vista ventral da porção pós-crânio de 
R. quelen evidenciando o coração. 1 – átrio, 2 – 
ventrículo; 3 – fígado; 4 - pele; * - barbilhões. 

 

No jundiá são encontradas duas câmaras principais que são o átrio e o 

ventrículo (Figura 40) sendo que na porção cranial junto ao átrio encontra-se o seio 

venoso e na caudal após o ventrículo, o bulbo arterioso, plano geral que corresponde 

ao encontrado nos teleósteos (ICARDO, 2006; ICARDO 2012; GARDINAL, 2018)  e 

exemplificado a seguir pelo C. macripomum (SIMÕES et al., 2002; VIEIRA et al., 2013; 

Figura 41). Porém, segundo uma revisão realizada por Icardo (2017), dois segmentos 

presentes no coração devem ser incluídos para definir adequadamente a morfologia 

cardíaca: o segmento atrioventricular (ICARDO, COLVEE, 2011) e o cone arterioso. 
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Assim, segundo o autor pode ser estabelecido que o coração de teleósteos apresenta 

seis componentes dispostos em série dentro de um saco pericárdico: seio venoso, 

átrio, segmento atrioventricular, ventrículo, cone arterioso e bulbo arterioso 

(GARDINAL, 2018). 

 

 

Figura 41 - Vista lateral do coração de R. quelen (A). 1 - Seio venoso; 2 – átrio; 
3 – ventrículo; 4 – bulbo cardíaco. Vista ventral do coração de C. macropomum 
(B), mostrando o seio venoso (S), átrio (A), ventrículo (V) e bulbo arterioso (B). 
Peixe em posição lateral (x .6). 
 
Fonte:  Modificado de Simões et al., 2001. 

 

O coração foi cortado em plano mediano longitudinal e após um dos lados teve 

recortados transversalmente o ventrículo e o átrio (Figura 42) para análise histológica 

nos planos transversal e longitudinal conforme segue descrição a seguir apresentada 

no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da UFPEL e acrescido de outras 

informações obtidas nas leituras dos laminários (MINELLO et al., 2017b, Anexo 05).  
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Figura 42 - Coração de R. quelen cortado 
longitudinalmente evidenciando átrio e 
ventrículo. 1 – átrio; 2 – ventrículo; 3 – seio 
venoso.  

 

O coração típico dos peixes representa o principal órgão propulsor no seu 

sistema circulatório e, ao mesmo tempo, é homólogo ao coração pulmonar ou principal 

em vertebrados superiores. Nesse grupo o coração está posicionado mais anterior 

que nos tetrápodes e associado estrita e primariamente aos arcos branquiais, estando 

sempre posterior as brânquias (KAPOOR; KHANNA, 2004). Nos teleósteos o coração 

apresenta quatro câmaras através das quais o sangue flui em sucessão simples, que 

são sinus venoso, átrio, ventrículo e bulbo arterioso e as paredes do coração são 

compostas de três camadas. A mais externa chamada de pericárdio está dividida no 

epicárdio visceral que encerra o coração no espaço pericárdico, enquanto que, a 

segunda é chamada de saco pericárdico ou pericárdio parietal ou externo da cavidade 

pericárdica. O espaço pericárdico é preenchido com fluido seroso separando as duas 

membranas (WALES, 1983; SANTER, 1985; TAKASHIMA; HIBIYA, 1995).  

O coração do Jundiá está composto por duas câmaras, que são o átrio 

(cavidade ímpar também denominado de aurícula; Figura 43) e o ventrículo (Figura 

43). O acesso ao átrio ocorre pelo sinus venoso (que é um saco de paredes finas, um 

pouco menos musculosa que o átrio que recebe sangue não oxigenado) que se abre 

crânio-ventralmente através de um orifício atrioventricular (Figura 43), enquanto, na 

saída do ventrículo ocorre ducto arterioso. Um esfíncter muscular e duas válvulas 

compostas de endocárdio e miocárdio regulam a entrada de sangue no átrio (Figura 
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43) e impedem sua volta. A comunicação entre átrio e ventrículo ocorre pelo orifício 

atrioventricular que também apresenta válvulas (Figura 43). Essas características são 

as mesmas observadas nos teleósteos em geral (VORNANEN, 2016; MUMFORD et 

al, 2007), onde podem ser observadas até seis válvulas. As cúspides da valva 

(válvulas) consistem de uma dobra da parede cardíaca, ou seja, do endocárdio e 

miocárdio estando compostas por endotélio e um eixo conjuntivo 

(colagenoso/elástico) de sustentação (Figura 43) e músculo cardíaco. 

A parede cardíaca está composta, de dentro para fora, pelo endocárdio, 

seguido pelo miocárdio e externamente pelo epicárdio (Figura 43). O endocárdio 

aparece demarcado pela presença do endotélio (tecido epitelial de revestimento 

pavimentoso simples) junto ao lúmen das cavidades (Figuras 43). O epicárdio está 

formado por tecido conjuntivo contendo os vasos coronários e suas ramificações, 

tecido adiposo unilocular e revestido por mesotélio (Figura 43). O endocárdio além da 

composição apresentada nas valvas (endotélio e subendotélio/miocárdio) está 

composto pelo subendocárdio pouco desenvolvido, onde são observados miócitos 

cardíacos maiores que os contráteis com halo perinuclear lembrando as fibras 

condutoras cardíacas (Purkinje) dos mamíferos (Figura 43). 

No jundiá o miocárdio (parte verdadeiramente contrátil) é mais espesso nos 

ventrículos que nos átrios (Figura 43), sendo que, os feixes musculares cardíacos 

estão orientados em várias direções e quando em disposição longitudinal é possível 

observar as estriações transversais e os discos intercalares (Figura 43). As fibras 

musculares estriadas cardíacas aparentemente são menores que aquelas observadas 

nos mamíferos, mas, essa informação deve ser corroborada através de estudos 

morfométricos que estão em andamento. 
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Figura 43 - Coração de R. quelen. (A) Sinus venoso e átrio. 4x (B) Parede cardíaca. 10x 
(C) Orifício atrioventricular. 4x (D) vaso coronário no epicárdio. 40x (E) Parede cardíaca 
na base do ventrículo. 4x (F) Detalhe do endocárdio com miócitos cardíacos modificados. 
100x (G) Detalhe da musculatura do miocárdio. 100X Legenda: (1) endocárdio, (2) 
Miocárdio; (3) epicárdio; (at) átrio; (co) coronárias; (cp) capilares; (di) disco intercalar; 
(en) endotélio; (et) estriações transversais; (p) miócitos cardíacos condutores (Purkinje); 
(sv) sinus venoso; (v) ventrículo e (va) valvas; (*) miocárdio esponjoso e (>) miocárdio 
compacto (da seta até o epicárdio). 
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A parede do miocárdio ventricular está composta por um estrato compacto 

(externo) e outro esponjoso (interno) (Figura 43) com a capilarização atingindo ambos 

estratos e os vasos coronários parecendo atingir os átrios. Essa disposição vascular 

pode ser enquadrada no tipo IV (Figura 44) para os modelos de ventrículos em peixes 

(KAPOOR; KHANNA, 2004) diferindo da morfologia ventricular de Brycon amazonicus 

que apresenta um padrão tipo II (SANTOS et al., 2017). 

 

 

Figura 44 - Classificação do ventrículo de peixes baseado em Tota (1989), adaptado de Grimes 
e Kirby (2009). In: Farrell et al. (2012). Tipo I: ventrículo apresentando apenas camada 
esponjosa: destaque para a artéria coronária superficial. Tipo II: ventrículo misto com camadas 
compacta e esponjosa, apresentando vascularização restrita a camada compacta. Tipos III e IV: 
ventrículos mistos com vasos coronários nas camadas compacta e esponjosa. O ventrículo do 
tipo IV apresenta mais de 30% de miocárdio compacto em relação ao ventrículo do tipo III.  
 
Fonte: Gardinal (2018) 

 

O ventrículo do coração de peixes teleósteos pode apresentar três formas 

distintas, denominadas de: sacular, tubular ou piramidal. Estas formas ventriculares 

se associam a dois tipos de miocárdio: miocárdio ventricular misto, caracterizado por 
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uma camada cortical de espessura variável, denominada de camada compacta, e 

outra mais interna, denominada de esponjosa,  (SANTER et al., 1983; SANTER, 1985) 

como observado no jundiá e, miocárdio ventricular trabeculado, formado inteiramente 

por músculo esponjoso, ou trabecular. Na camada miocardial compacta as fibras 

musculares estão arranjadas de forma mais densa, envolvem todo o ventrículo e 

possuem orientação longitudinal em ambas espécies. 

O ventrículo de B. amazonicus (SANTOS et al., 2017) de modo similar ao 

jundiá, também apresentou formato piramidal associado a um miocárdio misto. A 

camada compacta constituiu uma porção significativa do miocárdio, com espessura 

variável ao longo do ventrículo. Esta camada é formada por feixes de fibras 

musculares em diferentes disposições com organização complexa. A camada 

esponjosa foi constituída por fibras musculares com disposição longitudinal e 

transversal organizadas em trabéculas. Entre as camadas compacta e esponjosa foi 

observado um arco de colágeno espesso. Fibras de colágeno também foram 

detectadas fornecendo suporte estrutural para vasos sanguíneos no epicárdio e 

miocárdio compacto (Figura 43). 

Estudos morfológicos indicam a existência de uma relação direta entre a 

atividade locomotora; a mioarquitetura e o modelo de suprimento sanguíneo do 

ventrículo de peixes teleósteos (SIMÕES et al., 2002). Espécies sedentárias 

apresentam ventrículos saculares ou tubulares e miocárdio trabecular, suprido por 

meio de circuitos venosos lacunares, funcionando como bombas de baixa pressão. 

Em contrapartida, peixes com hábitos natatórios intensos possuem ventrículo 

piramidal largo, com mioarquitetura do tipo mista constituída por uma camada 

compacta mais externa e outra trabecular mais interna; apresentando suprimentos 

arteriais coronarianos bem desenvolvidos para suportarem a elevada demanda 

metabólica do miocárdio (SANTER et al., 1980; SANTER et al., 1983; TOTA et al., 

1983). O coração do jundiá, assim como de Tambaqui (Colossoma macropomun; 

Characidae, Cuvier, 1818), apresenta formato piramidal (SIMÕES et al., 2002), sendo 

que no caso do jundiá corresponde aos seu hábito reofílico. 

No epicárdio do jundiá (Figura 43) observam-se artérias coronárias que se 

ramificam como subepicardiais e que se distribuem entre as fibras cardíacas da 

camada compacta capilarizando-se (Figura 43). Esse padrão é similar ao observado 

no tambaqui (SIMÕES e al., 2002). No jundiá a camada compacta fibras musculares 

não possuem organização bem definida, estando orientadas em direções longitudinal, 
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transversal e oblíqua, possibilitando comunicações entre o lúmen ventricular e áreas 

mais periféricas da estrutura do ventrículo cardíaco (Figura 43), portanto, 

apresentando similaridade com a do tambaqui (SIMÕES et al., 2002). 

É sabido que a camada compacta do ventrículo cardíaco de teleósteos 

constitui-se de fascículos de músculo cardíaco com um arranjo predominantemente 

longitudinal, enquanto que em elasmobrânquios as miofibras estão arranjadas 

transversalmente. Estes arranjos musculares representariam diferentes padrões de 

disposição das fibras cardíacas, visando à redução do diâmetro cardíaco longitudinal 

em teleósteos, e a redução do diâmetro transversal do coração em elasmobrânquios. 

Desta forma favorece, em ambas as disposições de miofibras cardíacas, a sístole 

ventricular (SÁNCHEZ-QUINTANA et al., 1996). Como em Colossoma macropomum, 

a orientação das fibras cardíacas observada no jundiá foi predominantemente em 

direção longitudinal, e, concordantemente com a literatura disponível deve favorecer 

a sístole ventricular, e o crono-inotropismo cardíaco, em termos de prover uma 

hemodinâmica adequada ao hábito natatório ativo do R. quelen, como tambaqui 

(SIMÕES et al., 2002). 

Por outro lado, notou-se que o miocárdio do jundiá, de modo similar ao do 

tambaqui, é predominantemente esponjoso, tendo fibras musculares sem organização 

bem definida. Esta ocorrência de um ventrículo cardíaco essencialmente esponjoso, 

formado por arranjos não ordenados de fibras musculares cardíacas, favoreceria a 

difusão de oxigênio do lúmen ventricular em direção à camada compacta, permitindo 

uma eficiente oxigenação tissular do próprio coração (DAVIE, FARRELL, 1991; 

SIMÕES et al., 2002). 

Os resultados obtidos nas análises da anatomia microscópica do coração do 

jundiá foram correlatos aos dados disponíveis na literatura para os peixes teleósteos. 

Rhamdia quelen é um peixe teleósteo com hábito natatório intenso, apresentou 

ventrículo cardíaco piramidal, com miocárdio do tipo misto e suprimento arterial 

coronariano. A correlação da forma ventricular, histoarquitetura e hábito natatório foi 

similar a encontrada para peixes teleósteos marinhos e de água doce, descrita na 

literatura especializada. Esses dados servirão para estudos da sua aplicação na 

fisiologia e bem-estar animal apresentando novos indicadores promissores para 

estudos futuros sobre o conhecimento da espécie. As diferenças observadas estão 

relacionadas ao padrão de vascularização da parede, sua espessura e composição. 

Nas últimas décadas, a concentração de metais em peixes está sendo 
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extensivamente estudada em diferentes partes do mundo, e muitos destes estudos se 

concentram principalmente nas partes comestíveis (músculo) (DAMODHARAN, 

REDDY, 2013; ELNABRIS et al., 2013; LEUNG et al., 2014). Não obstante, outros 

estudos reportaram a distribuição de metais em diferentes órgãos como as brânquias, 

fígado, rins, coração, gônadas, ossos, trato digestivo e cérebro (POURANG, 1995; 

ABDEL-BAKI et al., 2011; EL-MOSELHY et al., 2014). O problema da poluição 

provocada por metais não é restrito a áreas ocupadas pela mineração ou indústria. 

Existem áreas nas cidades que despejam grandes quantidades de metais, tais como 

o zinco, cádmio, chumbo, arsênio e ferro, entre outros nas águas urbanas. Essa 

poluição decorre de atividades comuns tais como a construção civil, veículos 

motorizados, baterias, etc. (PINTO-COELHO, HAVENS, 2015). Esses metais de 

maneira sintetizada lesam diversos órgãos (ISLA, 2016), entre eles o coração, 

gerando quadros de anemia (Pb); distúrbios temporários na regulação do sódio (Pb); 

esgotamento (Pb), diminuição da habilidade de sobreviver (Pb); indução da síntese 

de metaloteoninas (Cd); mortalidade (Hg); redução da fertilidade (Hg); comportamento 

anormal afetando a sobrevivência (Hg); indução de estresse oxidativo (Fe, Cu), entre 

outras respostas. Portanto, resultando em quebra da homeostasia e do bem-estar, 

como por exemplo, nas respostas de esgotamento e, mesmo, diminuição da 

habilidade de sobreviver. Essas alterações, em geral, exigem mais da atividade 

cardíaca alterando sua morfologia o que habilita a anatomia microscópica desse órgão 

como provável indicador de bem-estar, dentro das perspectivas consideradas nas 

discussões já apresentadas e em construção. 

 

4.1.5 Baço 
 

O estudo das vísceras de Rhamdia quelen tem avançado muito nos últimos 

anos como por exemplo pode ser observado no estudo de Feranti et al., 2015 onde 

foram observados através de celioscopia o fígado, baço, estômago, pâncreas, bexiga 

natatória, ovários, intestinos e septo transverso. Esses avanços reforçam a 

necessidade do conhecimento da arquitetura anatômica desses órgãos macro e 

microscopicamente para facilitar a interpretação das imagens capturadas. A descrição 

inicial do baço de R. quelen (Figura 45) foi apresentada no XXVII Congresso de 

Iniciação Científica (CIC) da UFPEL (MINELLO et al., 2017c, Anexo 06) sendo 

detalhada a seguir. 
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Figura 45 - Aspecto geral macroscópico do baço de Rhamdia quelen. (A) 
Aspecto geral das vísceras de R. quelen evidenciando a localização do baço. 
(B) Lobos do baço após separação das demais vísceras. (C) Cortes 
transversais para preparo das lâminas histológicas. 

 

O baço apresenta um aspecto morfológico triangulado, de cor vermelho escuro 

(ao olho nu) em razão da sua função linfo-hematopoiética. Nesse estudo foram 

realizados cortes transversais e longitudinais para a observação de sua arquitetura 

microscópica (Figura, 45). 

O baço dos jundiás apresentou um padrão muito similar entre machos e 

fêmeas, ou seja, externamente uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado 

delgada que emite trabéculas conjuntivas para o interior do órgão acompanhadas de 

vasos sanguíneos que se ramificam pelo parênquima do órgão (Figuras 46 a 52) até 
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formarem elipsoides rodeados de células de defesa (Figuras 46, 48, 49, 50, 51, 52). 

No baço foram observadas uma polpa branca e uma polpa vermelha. As áreas de 

polpa vermelha formadas por tecido linfo-hematopoiético (Figuras 55, 56, 58, 59, 60, 

61) são mais abundantes, enquanto que, as de polpa branca são mais escassas e 

estão atreladas aos elipsoides (Figuras 46, 48, 49, 50, 51, 52) e centros 

melanomacrofágicos (Figuras 46, 50, 51). Esse padrão é o mesmo observado nos 

teleósteos em geral (WALES, 1983; HERRÁEZ; ZAPATA, 1986; ZAPATA; COOPER, 

1990; MAHABADY et al., 2012; MUMFORD et al., 2007; PASSANTINO et al., 2014) e 

também estão de acordo para os teleósteos de água doce estudados por Sales e 

colaboradores (2017), exceto que, em Hypostomus francisci (Siluriformes - 

Loricariidae), embora sendo observado um parênquima com nódulos evidentes não 

foram observados centros melanomacrofágicos. 

Costa (2007), por sua vez, citou que a polpa branca de Piaractus 

mesopotamiucus está formada por nódulos linfáticos constituídos por células 

imaturas, linfócitos e eosinófilos, sendo que a membrana do nódulo é muito delgada, 

porém limita o espaço ocupado por eles no tecido conjuntivo. A polpa vermelha está 

composta por um campo de células de hemácias e a polpa branca por nódulos 

linfáticos constituídos por infiltrados mononucleares. Assim como trabéculas, veias e 

artérias foram observadas pelo autor (COSTA, 2007) no parênquima envolvidas por 

tecido conjuntivo frouxo e no conjuntivo da polpa vermelha foram registrados disperso 

vasos sanguíneos, melanomacrófagos livres, eosinófilos e linfócitos. Semelhante ao 

observado no pacu (Piaractus mesopotamiucus, Holmberg, 1887, Characidae) foram 

observados nódulos linfoides evidentes delimitados por membrana muito delgada 

(Figura 52) da polpa vermelha, sendo que, as demais características são similares no 

que se refere aos padrões vasculares e celulares, sendo evidenciados além dos 

melanomacrófagos dispersos, centros melanomacrofágicos. 

O parênquima esplênico do adulto de R. quelen é caracterizado pela presença 

de trabéculas conjuntivo-vasculares bem evidentes que o compartimentalizam 

incompletamente. Essas trabéculas têm sua origem na cápsula, que no jundiá é 

delgada e de natureza conjuntiva (denso não modelado) (Figuras 46, 47, 51). Esta 

característica histológica também foi encontrada em outras espécies sendo constante 

em teleósteos, já que muitos apresentam uma cápsula esplênica fina (O’NEILL, 

1989a, b; FÄNGE, NILSSON, 1985) e/ou são carentes de elementos musculares 

(ZAPATA, 1982; FÄNGE, NILSSON, 1985; TISCHENDORF, 1985), diferindo dos 
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salmonídeos (CASTILLO, 1991) e em Lepomis spp (FULOP, McMILLAN, 1984) onde 

ela é conjuntiva-muscular. 

 

 

 

Figura 46 - Anatomia microscópica do baço de R. quelen. (A) Aspecto geral com predomínio 
de um centro melanomacrofágico no campo. (B) Detalhes das polpas esplênicas. (C) Detalhe 
da cápsula conjuntiva revestida pelo mesotélio. (D) Aspecto das polpas e da cápsula.  cap – 
cápsula; cmel – centro melanomacrofágico; cse – sinusoide esplénico; elip – elipsoide; fib 
– fibroblasto; hem – hemácias; mes – mesotélio; pe – polpa esplénica; pb – polpa branca; 
pr – polpa vermelha; retb – célula reticular conjuntiva da trabécula; tb – trabécula esplênica; 
vs – vaso sanguíneo. TBL – Tricrômio de Berbeito Lopes. 

 

Como na maioria dos vertebrados (ZAPATA, COOPER, 1990), o parênquima 

do baço do jundiá contém polpas vermelha e branca linfo-hematopoiéticas. A 

separação destes compartimentos no jundiá é mais visível do que outros peixes, 

devido ao desenvolvimento notável das trabéculas conjuntivo-vasculares, que são o 

suporte estrutural deste componente do baço (CASTILLO, 1991). Em geral a 

existência de uma cápsula delgada foi associada a um pobre desenvolvimento das 

trabéculas (FÄNGE, NILSSON, 1985) e a uma menor organização da polpa branca, 

sendo que, no jundiá mesmo com a cápsula delgada, o mesmo está mais 

compartimentalizado pela ramificação de suas trabéculas. 
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Figura 47 - Baço de jundiá evidenciando as polpas branca e vermelha e 
melanomacrófago (corte por congelação). PB – polpa branca; PR – polpa 
vermelha e M – melanomacrófago. TBL – Tricrômio de Berbeito Lopes. 

 

No jundiá as trabéculas conjuntivas ramificadas desde a cápsula (com 

desenvolvimento notável como já foi citado) levando arteríolas trabeculares no seu 

interior delimitam o tecido linfo-hematopoiético da polpa vermelha (Figuras 47, 48, 49, 

50, 51), sendo seguidas por vasos elipsoides (Figuras 46, 48, 49, 50), sinusoides e 

vênulas, de modo similar ao observado em outros teleósteos (McL PRESS; 

EVENSEN, 1999; PETRIE-HANSON; AINSWORTH, 2001; MUMFORD et al., 2007, 

COSTA, 2007). Os elipsoides estão acompanhados de células da linha 

monociticofagocitária provavelmente atuando na defesa fagocitária e na produção de 

substâncias de alarme. Junto aos elipsoides (consideradas arteríolas pré-capilares em 

função da sua morfologia e posição) ocorrem áreas ricas em matriz extracelular que 

alojam grande quantidade de macrófagos perielipsoidais (Figura 48, 51).  

A unidade funcional do baço é o corpo elipsoide, formado por capilares 

rodeados por centros melanomacrofágicos (CMMs) e tecido linfoide (FERGUSON, 

1989). A função imune do tecido linfoide esplênico tem sido controversa, 

principalmente por causa das diferenças encontradas entre espécies. Estudos 

ontogênicos em salmão do Atlântico e truta arco-íris, sugerem que o baço não é 

essencial para a maturação imunológica e que os linfócitos do timo e do rim anterior 

são membros de muitas funções imunes enquanto o baço é um órgão ainda 

rudimentar (RAZQUIN et al., 1990). A intensidade e duração da retenção antigênica 

nos elipsoides é considerada de importância fundamental para a geração de respostas 

imuno-humorais sistêmicas e ambos parâmetros estão relacionados com a eficácia 

da vacinação em peixes (DALMO et al., 1997; ESPENES et al., 1995). Esses achados 
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são similares aos observados no sistema imune de teleósteos (ZAPATA; COOPER, 

1990; McL PRESS; EVENSEN, 1999; MAHABADY et al., 2012; MUMFORD et al., 

2007) onde essas estruturas são áreas de filtração e retenção de partículas e 

substâncias (ZAPATA, 1982). 

 

 

Figura 48 - Anatomia microscópica do baço de R. quelen. (A-E) Detalhe das populações 
celulares encontradas na polpa esplênica. cse – sinusoide esplênico; csper – sinusoide 
perielipsoidal; elip – elipsoide; erb – eritroblasto; hem – hemácias; lin – linfócito; linfb – 
linfoblasto; mac – macrófago; mel – melanomacrófago; pb – polpa branca; pr – polpa 
vermelha; retb – célula reticular conjuntiva da trabécula; retb1 – célula reticular da polpa 
branca; sin – célula sinusoidal esplênica. TBL – Tricrômio de Berbeito Lopes.  

 

Distintamente dos teleósteos em geral onde na polpa branca não são 

observados folículos nem bainhas periarteriolares linfoides (ZAPATA; COOPER, 

1990; ESPENES et al., 1995, McL PRESS; EVENSEN, 1999) no jundiá embora as 

bainhas não sejam observadas, como já foi dito, os nódulos linfoides estão presentes 

e evidentes. No jundiá o estroma composto por fibras reticulares (Figura 51) também 

apresenta na polpa branca células reticulares conjuntivas (Figuras 49, 51), também 
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chamadas trabeculares (por formar parte destas estruturas) o que também é 

observado em O. mykiss (CASTILLO, 1991). Essas células são semelhantes as 

reticulares conjuntivas descritas nas áreas T-dependentes dos órgãos linfoides 

secundários dos mamíferos (VILLENA et al., 1983) sendo estruturalmente distintas 

das células reticulares fibroblásticas/adventícias, que formam o estroma do tecido 

hematopoiético (CASTILLO, 1991). 

O estroma do tecido linfo-hematopoiético da polpa vermelha esplênica R. 

quelen é formado pelos mesmos elementos estruturais que foram descritos para este 

tecido em outros teleósteos (ELLIS, 1988; ZAPATA, COOPER, 1990; PRESS et al, 

1994; ZAPATA, COOPER, 1990, KLOSTERHOFF, 2012), que incluem as células 

reticulares dos cordões celulares e as células sinusoidais limitando os sinusoides 

sanguíneos. A morfologia e arranjo das células reticulares deste tecido correspondem 

aos descritos para as células reticulares fibroblásticas e adventícias que foram 

descritas no estroma da truta arco-íris do tecido linfo-hematopoiético de O. mykiss por 

Castillo (1991). A sua morfologia, fenótipo histoquímico, a sua relação com as fibras 

de reticulina e arranjo de algumas destas células em relação às células sinusoidais, 

são semelhantes à da medula óssea reticular de mamíferos (WESTEN, BAITON, 

1979) e pássaros (YOSHIDA, YUMOTO, 1987). 

As células sinusoidais que revestem os sinusoides esplênicos são 

consideradas elementos endoteliais e, devido à sua capacidade fagocítica e seus 

marcadores histoenzimáticos, são componentes do chamado sistema retículo-

endotelial (ELLIS et al., 1976; ZAPATA, 1979; DANNEVIG, BERG, 1986; ALVAREZ 

et al., 1988). No jundiá foi observado que essa célula também apresenta 

características fagocíticas, uma vez que, apresentam corpos residuais no citoplasma 

e apresentam marcadores histoenzimáticos similares aos encontrados nos 

macrófagos. 

Os centros melanomacrofágicos do tecido linfo hematopoiético do Jundiá 

adulto são semelhantes às encontradas em alguns Ciprinídeos, como Carassius 

aurata (HERRÁEZ, 1988; HART et al, 1997), que não são completamente 

encapsulados e estão situados próximos ou no tecido conjuntivo capsular e suas 

continuações. Os melanomacrófagos desses centros, assim como os que estão 

dispersos no tecido linfo-hematopoiético do baço de R. quelen, têm grandes 

quantidades de pigmentos, predominantemente lipofucsina (amarelado) e 

hemossiderina, que tem sido associada a ativa eritrofagocitose destas células 
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(AGIUS, 1981; HERRÁEZ, 1988), mas, também de melanina, que é mais frequente 

nos melanomacrófagos de outros peixes, como nos salmonídeos (ELLIS et al, 1976b; 

ROWLEY et al., 1988; ZUASTI et al., 1983; ZUASTI, FERRER, 1998; AGIUS, 

ROBERTS, 2003; HAUGARVOLL et al., 2006; SANTOS, 2009; ROBERTS, 2012). A 

origem deste melanina tem sido muito discutida, mas devido aos centros 

melanomacrofágicos estarem normalmente perto a cápsula do órgão, a área do hilo e 

a parede de vasos sanguíneos, que contêm numerosas células pigmentares, 

especialmente melanóforos e melanócitos (ZAPATA, 1979; AGIUS, AGBÉDÉ, 1983), 

tem sido associada com a ideia de fagocitose de melanina a partir destas células 

(AGIUS, 1985). 

 

 

Figura 49 - Anatomia microscópica do baço de R. quelen. (A-D) Detalhes das 
populações celulares da polpa esplênica e trabéculas. cse – sinusoide; elip – 
elipsoide; lin – linfócitos; lob – célula granulocítica lobulada; pb – polpa branca; 
pr – polpa vermelha; retb – célula reticular conjuntiva da trabécula; retr – reticular 
da polpa vermelha; tb – trabécula esplénica. TBL – Tricrômio de Berbeito Lopes. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Haugarvoll+E%22%5BAuthor%5D
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A associação entre centros melanomacrofágicos e acúmulos linfoides foi 

descrita em diversas ocasiões (ELLIS, DE SOUZA, 1974, ELLIS et al., 1976, 

FERGUSON, 1976, HERRÁEZ, 1988) e tem sido atribuída a uma possível função 

imunológica (ELLIS, 1980; LAMERS, de HASS, 1985). Em R. quelen essa associação 

não parece ser qualitativamente importante, o que corroboraria a hipótese de Herráez 

(1988) com base em experiências em C. auratus sobre a ausência de atividade 

imunológica dessas estruturas. Um fato digno de nota observado no material estudado 

foi a presença de melanomacrófagos isolados à luz dos sinusoides esplênicos e renais 

(como será visto adiante). Isso parece sugerir que essas células seriam capazes de 

migrar através da vascularização, mas, ainda precisa ser elucidado se isso representa 

uma origem dessas células do tecido hematopoiético, para então migrar para os 

outros órgãos ou, vice-versa, a colonização desse tecido por melanomacrófagos 

vindos de outros órgãos. 

Embora tenha sido discutida a presença de uma polpa branca comparável à de 

vertebrados terrestres (ZAPATA, COOPER, 1990; PRESS et al., 1994), a descrição 

de elementos estromáticos diferenciados para as polpas vermelha e branca, isto é, 

das células reticulares específicas da polpa branca e diferentes das observadas na 

polpa vermelha, permitiu diferenciar nos salmonídeos (ALVAREZ et al., 1988, 1996; 

CASTILLO, 1991) microambientes característicos de polpa vermelha e de polpa 

branca, semelhantes aos descritos em anfíbios anuros, répteis e aves (ZAPATA, 

COOPER, 1990), bem como mamíferos (EIKELENBOOM, 1978; HEUSERMANN et 

al., 1980). Em R. quelen adulto, os resultados observados também mostraram a 

existência de dois tipos de células reticulares no baço: 1) as células reticulares 

adventícias da polpa vermelha e 2) as células reticulares trabeculares e da polpa 

branca, confirmando a existência de ambos os compartimentos nesta espécie. 
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Figura 50 - Anatomia microscópica do baço de R. quelen. (A) Detalhe da vascularização da polpa 
branca e células associadas. (B) Detalhe da polpa esplénica. (C) Detalhe de um centro 
melanomacrofágico. (D) Detalhe de uma arteríola com melanomacrófagos. art – arteríola; cse – 
luz do sinusoide; cmel – centro melanomacrofágico; elip – elipsoide; hem - hemácias; lin – 
linfócitos; mel – melanomacrófago; pb – polpa branca; pe – parênquima esplênico; pr – polpa 
vermelha; tb – trabécula. TBL – Tricrômio de Berbeito Lopes.  

 

Por outro lado, também foram descritos na literatura vários elementos como os 

formadores da polpa branca. Alguns autores consideram como polpa branca os 

acúmulos linfoides localizados em posições peritrabeculares, periarteriolares, 

perielipsoidais e associados às células reticulares trabeculares (LAMERS, HAAS, 

1985; ALVAREZ et al., 1988; CASTILLO, 1991; ZAPATA, COOPER, 1990), enquanto 

que,  outros incluem tanto os elipsoides como os acúmulos linfoides associados a 

centros malanomacrofágicos encapsulados ou não (PRESS et al 1994 ; McL PRESS, 

EVENSEN, 1999). No baço de Ictalurus punctatus (PETRIE-HANSON; AINSWORTH) 

observou-se que as populações de linfócitos T são posicionados adjacentes a 

arteríolas e também ao longo de algumas grandes veias, enquanto que, os linfócitos 

B estão dispostas mais externamente a estes, lembrando assim a distribuição dessas 

populações linfoides em mamíferos. Além disso, a relação entre o tecido linfoide com 
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os melanomacrófagos e centros melanomacrofágicos foi descrita em muitos 

teleósteos (ELLIS, de SOUZA, 1974; ELLIS et al, 1976; FERGUSON, 1976; AGIUS, 

1980, 1985, ELLIS, 1980; HERRÁEZ, ZAPATA, 1986; FULOP, McMILLAN, 1984; 

LAMERS, HAAS, 1985; HERRÁEZ, 1988) e alguns destes autores notaram que a 

polpa branca foi organizada em uma banda em torno dos vasos arteriais e centros 

melanomacrofágicos (ROBERTS, 1975; ELLIS et al, 1976; AGIUS, 1980, 1985; 

ZAPATA, 1982). Outros, no entanto, consideraram que os centros 

melanomacrofágicos foram organizados nos teleósteos na polpa vermelha esplénica, 

negando sua associação com o tecido linfoide (SECOMBES, MANNING, 1982), ou 

que apresentem um microambiente linfoide específico (HERRÁEZ, 1988). 

No jundiá os maiores e mais consistentes acúmulos linfoides foram observados 

nas áreas perielipsoidais, que estão bem desenvolvidas, de forma semelhante ao 

descrito no baço de tilápia (HART et al., 1997), de modo que, as polpas branca e 

vermelha estão claramente definidas. Os elipsoides do baço de R. quelen aparecem 

sempre associados as ramificações terminais das trabéculas, que ao serem 

numerosas, permitem a existência de um número elevado desses vasos. A estrutura 

dos elipsoides do jundiá foi semelhante ao descrito em outros teleósteos (ZAPATA, 

COOPER, 1990; PRESS et al 1994; KLOSTERHOF, 2012), especialmente no que diz 

respeito ao endotélio alto do vaso e a grossa camada de tecido conjuntivo perivascular 

de aspecto amorfo e que contem células reticulares trabeculares. Castillo (1991) 

considerou que as células reticulares trabeculares e da polpa branca da truta arco-íris 

poderiam formar um microambiente adequado para a "concentração" dos linfócitos do 

baço constituintes dos acúmulos da polpa branca esplénica. A possível explicação 

para isso poderia residir na produção de fibras de tecido conjuntivo pelas células 

reticulares da polpa branca e a sua associação com os elipsoides, de modo que, as 

fibras poderiam mediar os fenómenos de tráfego celular, tal como proposto nos 

mamíferos (OPSTELTEN et al., 1982). 

Por outro lado, foi observado no jundiá uma associação característica entre 

cada elipsoide e um patente sinusoide que o rodeia parcialmente, de maneira similar 

àquela observada por CASTILLO (1991) em O. mykiss e em S. trutta fario (ALVAREZ 

et al., 1988). Essa relação não foi descrita em outros peixes e anfíbios (ZAPATA, 

COOPER, 1990) e lembra, até certo ponto, a disposição do seio marginal na polpa 

branca de mamíferos (BANKS, 1992) 
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Figura 51 - Anatomia microscópica do baço de Rhamdia quelen. (A) Aspecto geral do órgão. (B) 
Detalhe de um elipsoide na polpa branca. (C) Elipsoide com células de defesa da linha 
monocíticofagocitária no seu entorno formando a polpa branca. (D) Centro melanomacrofágico da 
polpa branca e trabécula com arteríola. (E) Melanomacrófagos no centro melanomacrofágico (PAS+). 
(F) Fibras reticulares compondo o estroma das polpas branca e vermelha e das trabéculas. Legenda: 
(1) cápsula, (2) trabéculas, (3) elipsoides, (4) macrófagos, (5) células reticulares, (6) centro 
melanomacrofágico, (7) fibras reticulares; (+) polpa branca, (>) polpa vermelha, (*) vaso sanguíneo. 
A – Tricrômio de Azan variante de Heidenhain; B, C e D – Hematoxilina e Eosina; E – Ácido Periódico 
de Schiff – PAS e F – Prata. 
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Figura 52 - Detalhe da polpa branca esplênica de R. quelen 
evidenciando arteríola e membrana delimitando a mesma. 1 – 
Arteríola pré-elipsoide; + - luz do sinusoide; círculos escuros 
– linfócitos; < - membrana PAS (+) delimitando polpa branca. 
PAS 

 

Baldissera e colaboradores (2018) observaram alterações nos elipsoides em 

jundiás infectados experimentalmente com Aeromonas cavia, sendo que, ocorreu um 

aumento de centros melanomacrofágicos, inclusão de lipídios e detritos celulares nos 

elipsoides. Os resultados obtidos nas análises da anatomia microscópica do baço do 

jundiá revelaram que o parênquima e o estroma apresentam o padrão geral de 

organização dos silurídeos diferindo em alguns aspectos que podem ser funcionais.  

Assim como a determinação do valor do padrão médio do peso do baço e do 

fígado, relação hepatossomática e esplenossomática, e fator de condição são 

importantes para compreensão dos distúrbios que podem ocorrer durante os 

processos patológicos (QUENTE, OBACH, 1992), o conhecimento da morfologia 

microscópica dos peixes também é importante. Essas condições quando em 

desiquilíbrio ou alteradas conduzem a ruptura do bem-estar, mesmo que, durante 

adaptação numa situação alostática. O baço é um importante órgão eritro e 

leucopoético (QUENTEL, OBACHI, 1992). Esplenomegalia sugere o desenvolvimento 

de respostas leucocitárias às infecções ou à produção de eritrócitos para reposição 

sanguínea em casos de processos anemiantes. O aumento do volume do baço ocorre 
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devido a alterações bioquímicas e fisiológicas necessárias para manter a homeostasia 

orgânica como resposta a infecções (LOWE-JINDE, 1980) ou outro tipo de agressão 

ambiental (TAVARES-DIAS et al., 2000). 

Alguns autores já realizaram trabalhos, onde peixes foram expostos a 

agrotóxicos incluindo R. quelen (SOSO, 2006). RANZANI-PAIVA et at. (1997) 

sugerem que o organofosforado Dipterex 500 acarreta uma série de alterações 

fisiológicas nos indivíduos que são expostos a ele. Além das alterações hematológicas 

e de bioquímica sanguínea outros trabalhos demonstram a ocorrência de efeitos do 

contaminantes sobre a morfologia de órgãos, tais como baço, fígado e brânquias. 

RODRIGUES et al. (1997) observaram que, apesar de terem utilizado uma dose 

considerada subletal do organofosforado Dipterex 500 para P. scrofa, ocorreu prejuízo 

morfofuncional no baço dos animais expostos. Em peixes teleósteos, a elevação 

plasmática do cortisol é reconhecida como a principal resposta hormonal de estresse 

sendo muitas vezes utilizada como indicadora da presença desta resposta (PATIÑO 

et al., 1987 e BALM et al., 1994). Porém, BARTON, IWAMA (1991) chamam a atenção 

para o fato de que algumas substâncias tóxicas, prejudiciais à saúde do peixe, não 

provocam elevação no nível de cortisol plasmático, o que pode levar à conclusão 

equivocada de que não são agressores. Assim que, a dosagem usual de cortisol pode 

ser falha na medida do estresse em peixes, reforçando a necessidade do uso do 

conhecimento morfológico microscópico para sua verificação, em especial por 

biópsias laparoscópicas ou necropsias.  

As células sanguíneas desempenham um papel importante no sistema de 

defesa, logo os órgãos onde ocorre o processo de formação e desenvolvimento das 

células sanguíneas (hematopoese) são considerados órgãos do sistema imune. 

Dentre esses órgãos estão o baço, rins e em menor extensão áreas peri-portais do 

fígado, submucosa do intestino e timo (AGIUS; ROBERTS, 2003; TAVARES-DIAS; 

MORAES, 2004). Como demonstrado o baço desempenha funções de formação de 

células de defesa, filtração de antígenos e de hemácias envelhecidas (hemocaterese) 

o que o torna importante o conhecimento de sua histologia para a avaliação da 

homeostasia (alostasia) e mesmo de alterações que possam conduzir a sua ruptura e 

do bem-estar em peixes. 
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4.1.6 Prônefro e mesonefro, tecido linfo-hematopoiético, excretor e endócrino 
renal 

 

Os rins do jundiá apresentaram na sua porção anterior (cranial, prônefro) a 

presença de tecido linfo-hematopoiético em predomínio associado a tecido endócrino 

dos Corpúsculos de Stannius e na porção posterior (caudal, mesonefro) além desses 

tecidos, a presença de tecido excretor composto pelo néfrons com seus corpúsculos 

e túbulos renais. Esses elementos são discutidos a seguir. 

 

4.1.6.1 Tecido linfo-hematopoiético 
 

Em R. quelen estão presentes os rins, cefálico ou prônefro e o médio, caudal, 

posterior ou mesonefro (Figura 53) e ausente o posterior, metanefro ou opistonefro. 

Os rins pronéfricos (Figuras 53 a 61) correspondem a duas massas bilaterais 

anteriores a bexiga natatória, dorsais, e que ao esvaziamento da mesma, são 

evidenciados. Já o rim posterior está associado a mesma bexiga natatória, 

dorsalmente e posterior, apresentando o formato de Y, com as extremidades da 

bifurcação voltadas à região cranial. Na microscopia óptica tanto prônefro (Figura 54) 

como os mesonefro foram órgãos encapsulados com a cápsula formada por camada 

de tecido conjuntivo denso não modelado que apresenta espessura variável, estando 

associada a células pigmentares e coberta na sua superfície livre, voltada a cavidade 

do corpo, por um mesotélio. Vasos sanguíneos de diferentes calibres foram 

observados nessa da cápsula. 

O tecido linfático hematopoiético renal está distribuído tanto no prônefros como 

no mesonefros de R. quelen, mas, enquanto que, no primeiro ocupa praticamente todo 

o parênquima (Figura 54) no segundo está distribuído entre os néfrons (túbulos e 

corpúsculos renais). Nos rins pro e mesonéfricos dos machos e fêmeas de R. quelen 

o tecido endócrino renal está presente e será tratado a seguir quando abordados os 

corpúsculos de Stannius. Em ambos os órgãos, o tecido linfo-hematopoiético 

apresentou uma organização semelhante, sendo formado por cordões celulares, que 

abrigam as diferentes populações celulares da série sanguínea, dispostos entre os 

sinusoides sanguíneos (Figura 54). 
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Figura 53- Rins pronéfrico e mesonéfrico de R. quelen e suas 
relações com as brânquias e bexiga natatória. 1 – Prônefros; 2 – 
Bexiga natatória; 3 – Mesonefros; 4 – Brânquia (4° arco); 5 - Parede 
corporal; 6 – Farínge/Esôfago. 

 

 

Figura 54 - Região periférica do prônefro de R. quelen evidenciando 
seu parênquima e sua cápsula. TH – Tecido linfo-hematopoiético; 1 
– cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado; + - vasos 
sanguíneos da cápsula; < - mesotélio da cápsula. Tricrômio de Azan 
variante de Heidenhain  

 

A vascularização do parênquima renal foi constituída por arteríolas, vênulas e 

sinusoides, sendo este último a mais abundante (Figura 55, 56, 60, 61). A parede dos 

sinusoides foi limitada por células endoteliais achatadas e alongadas, com o núcleo 

projetado em direção ao lúmen vascular (Figura 56, 60, 61). A túnica adventícia das 

arteríolas e vênulas com o maior calibre foi geralmente infiltrada por abundantes 

melanomacrófagos (Figura 60). 

 



213 
 

 

Figura 55 - Cordões celulares do tecido linfo-hematopoiético e 
vascularização do rim cefálico de R. quelen.   1 – Luz de uma arteríola 
(cortada obliquamente parede tangenciada); TH – tecido linfo-
hematopoiético; + - cordões celulares do tecido linfo-hematopoiético; < 
- capilares sanguíneos sinusoides entre os cordões de tecido linfo-
hematopoiético. HE 

 

 
 

Figura 56 - Anatomia microscópica do prônefro de R. quelen, tecido 
linfo-hematopiético. 1 – Vaso sanguíneo venoso; < - célula 
endotelial do capilar sinusoide; * – hemácias; círculos escuros – 
linfócitos; círculos amarelos   – macrófago; TH – tecido linfo-
hematopoiético. HE 
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Nos cordões de tecido hematopoiético foram observadas células reticulares, 

com forma poligonal ou estrelada e finos prolongamentos citoplasmáticos que 

parecem colaborar na organização do estroma do órgão (Figura 57, 60, 61). Outras 

células observadas foram os granulócitos, eritrócitos, linfócitos, macrófagos e 

melanomacrófagos, estes últimos, por vezes, formando aglomerados, próximo ao 

arranjo dos centros melanomacrofágicos, com limites pouco precisos (Figura 60) ou 

formando centros melanomacrofágicos típicos delimitados por cápsula conjuntiva 

(Figura 58). Os heterófilos foram os mais abundantes nas séries granulopoiéticas e 

estas células apareceram mais frequentemente perto da cápsula e dentro dos cordões 

hematopoiéticos. Por outro lado, os eritroblastos foram mais visíveis perto ou na luz 

dos sinusoides sanguíneos (Figura 57, 58, 60, 61). Os linfócitos, de diversos 

tamanhos, foram observados formando pequenos grupos dispersos pelo parênquima, 

mas, mais frequentemente na proximidade das acumulações de melanomacrófagos 

(Figura 57, 58, 60, 61). 

 

 

Figura 57 - Anatomia microscópica do prônefro de R. quelen mostrando o tecido 
linfo-hematopoiético com abundantes linfócitos (círculos escuros).  1 – 
Melanomacrófagos; < - célula endotelial do capilar sinusoide; * – células reticulares; 
+ – hemácias. HE 

  

O estroma de fibras reticulares sustenta os cordões celulares de tecido linfo-

hematopoiético em diferenciação, sendo que, nas suas cavidades as células 

sanguíneas em diferenciação estão alojadas (Figura, 59).  

Os melanomacrófagos apresentaram um grande número de inclusões 
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citoplasmáticas, o que dificultou a visualização do núcleo localizado, em geral, na 

periferia do citoplasma. O pigmento predominante nos melanomacrófagos do prônefro 

foi o amarelo (lipofucisna ou mesmo feomelanina) (Figuras 57, 58, 60, 61), mas, 

também foram abundantes os melanomacrófagos com pigmentos melânicos 

verdadeiros (eumelanina) (Figuras 60, 61). Em relação aos pigmentos já descritos nos 

melanomacrófagos do baço, cabe ressaltar essa predominância da lipofuscina 

(amarelado) e hemossiderina, que tem sido associada a ativa eritrofagocitose destas 

células (HERRÁEZ, 1988). Geralmente, os melanomacrófagos estavam localizados 

em aglomerados próximos aos elementos vasculares (Figuras 57, 60) e na cápsula, 

mas, também como células isoladas dispersas no parênquima. Em alguns casos, 

foram observados melanomacrófagos no interior da luz dos vasos sanguíneos 

(Figuras 60), ou como já citado, na sua adventícia.  

 

Figura 58 - Anatomia microscópica do prônefro de R. quelen mostrando 
o tecido linfo-hematopoiético com abundantes linfócitos (círculos 
escuros) em torno de um centro melanomacrofágico periarteriolar.  1 – 
Luz da arteríola; 2 – melanomacrófagos; < - cápsula do centro 
melanomacrofágico; * – hemácias; + – capilar sanguíneo sinusoide. HE 
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O rim, assim como o timo, desempenha um papel importante para o 

funcionamento das funções imunológicas de peixes teleósteos, sendo o órgão 

responsável pela hematopoese (ZAPATA et al. 1996). Morfologicamente, a porção 

anterior deste órgão tem uma grande similaridade com a medula óssea, estrutura que 

em vertebrados superiores possui tanto a função linfo-hematopoiética como também 

de diferenciação de linfócitos B. Dessa forma, no rim anterior (prônefro) são 

produzidos anticorpos (FÄNGE, NILSSON, 1985). Anatomicamente a estrutura e 

extensão do prônefro variam de acordo com as espécies, mas, o quadro histológico é 

bastante semelhante (KLOSTERHOFF, 2012; KLOSTERHOFF et al., 2015).  

 

 

 
 

Figura 59 - Anatomia microscópica do prônefro de R. quelen 
mostrando o estroma de fibras reticulares.   < - fibras reticulares; * 
– núcleos das células da linhagem linfo-hematopoiética; + – luz 
capilar sanguíneo sinusoide. Coloração por prata 

 

O rim em peixes ocupa uma posição dorsal retroperitoneal ao longo de todo o 

comprimento da cavidade peritoneal, relacionando-se posteriormente às vertebras, 

lateralmente às costelas e ventralmente a bexiga natatória (ANDERSON et al., 1975; 

SANTOS, 2009). O rim em peixes teleósteos consiste de três segmentos com 

características morfofuncionais distintas: o rim cefálico, cranial, anterior ou prônefro, 

o rim médio, posterior ou mesonefro e o rim caudal ou metanefro (SANTOS, 2009).  
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No jundiá como na maioria dos teleósteos (HIBIYA, 1982), são encontrados o 

prônefro ou rim cefálico e o mesonefro ou rim caudal (posterior) que consistem de dois 

(02) órgãos pares diferenciados anatômica e histologicamente. Em R. quelen o rim 

cefálico e o mesonefro possuem capacidade hematopoiética, porém o rim cefálico 

representa o compartimento de maior atividade como também ocorre, por exemplo, 

no robalo - Centropomus parallelus (SANTOS, 2009).  

 

 

 
 

Figura 60 - Anatomia microscópica do prônefros de R. quelen.  (A – G) – Detalhes 
do parênquima do rim cefálico evidenciando seus componentes. art – arteríola; 
cap – cápsula do centro melanomacrofágico; cmel – centro melanomacrofágico; 
hem – hemácias, lu – luz da arteríola; mac – macrófago; mel - 
melanomacrófagos; ret – célula reticular; tlh – tecido linfo-hematopoiético. HE. 

 

O prônefro de R. quelen consiste em duas massas laterais e separadas, cada 

uma delas situada em uma depressão na parte posterior do crânio, que contêm 
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tecidos endócrino renal (corpúsculos de Stannius) e linfo-hematopoiético. 

Considerando que o rim cefálico varia entre os teleósteos o do jundiá  é similar ao da 

maioria dos peixes onde este órgão apresenta duas porções separadas, isto é 

bilobulado, enquanto que, em salmonídeos esse rim se apresenta como um órgão não 

lobulado (PRESS, EVEN, 1999) e em Piaractus mesopotamicus tem a forma de "H" 

com uma região central que se expande lateralmente sobre a bexiga natatória e dela 

partem a porção cranial direita e esquerda do rim e caudalmente da mesma forma a 

porção caudal direita e esquerda (COSTA et al, 2012). 

 

 

Figura 61 - Anatomia microscópica do prônefro. (A – K) Detalhes das células observadas 
no parênquima e estroma do prônefros de R. quelen. art – arteríola; erb – eritroblasto; 
hem – hemácias, lin – linfócitos, linp – linfócitos pequenos; linm – linfócitos médios; lo 
– lobulados heterófilos; lu – luz; mac – macrófago; mel - melanomacrófagos; ret – célula 
reticular. HE – Hematoxilina – Eosina. TBL – Tricrômio de Berbeito Lopes. 

 

O mesonefro de R. quelen está disposto na forma de um "V" na parte posterior 

da cavidade abdominal, com o vértice em sentido caudal e contém o componente 

excretor junto com o tecido linfo-hematopoiético e o tecido endócrino dos corpúsculos 

de Stannius. Esta separação anatômica (pro e mesonefros) é característica de 

teleósteos mais avançados, tais como os peixes gato (GRIZZLE, ROGERS, 1976), 
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grupo onde o jundiá está enquadrado sistematicamente, assim como também foi 

observada, por exemplo, no caracídeo pacu (Piaractus mesopotamicus Holmberg 

1887, Teleostei, Serrasalminae), enquanto que, nos salmonídeos há uma 

continuidade anatômica entre ambas as porções renais (FERGUSON, 1989; 

CASTILLO, 1991; FERNÁNDEZ et al., 2002). Além disso, a distribuição de tecidos 

hematopoiéticos, excretor e endócrinos observada no jundiá é comum a todos os 

peixes teleósteos estudados (GRIZZLE, ROGERS, 1976; WALES, 1983; 

FERGUSON, 1989; CASTILLO, 1991; AMIN, MORTENSEN, 1992; STOSKOPF, 

1993; FERNÁNDEZ et al., 2002; YONKO et al., 2002). 

A arquitetura do prônefro de R. quelen, assim como, em outros teleósteos está 

relacionada a sua função como órgão gerador de células sanguíneas e provedor de 

unidades formadoras de colônia (BIELEK, 1981; FÄNGE, 1982; PETRIE-HANSON, 

AINSWORTH, 2000), o que o leva a ser considerado como análogo a medula óssea 

dos mamíferos (MESEGUER et. al.,1991, 1995). Esse rim tanto no jundiá como nos 

demais teleósteos é considerado como principal órgão linfoide (SAILIENDRI, 

MUTHUKKARUPPAN, 1975; ROMANO et al., 1997), de macrófagos (BRAUN NESJE 

et al., 1981; MESEGUER et al., 1991), atuando como sítio de captura e 

processamento de substâncias e partículas estranhas (LAMERS, HAAS, 1985; McL 

PRESS, EVENSEN, 1999, SANTOS, 2009). 

Em alguns peixes foram observados no rim cefálico a presença de néfrons e 

ductos, estruturas responsáveis pela filtração (SAFER et al., 1982; PRODOCIMO, 

FREIRE, 2003), enquanto que, em outros estas estruturas estão restritas somente ao 

mesonefro (WEINREB, 1963; CANNON et al., 1980; ZUASTI, FERRER, 1988), como 

foi observado no caso do R. quelen. 

As principais células que participam na resposta inflamatória inespecífica são 

os macrófagos, os quais fagocitam substâncias estranhas abióticas e bióticas como 

diferentes patógenos (KLOSTERHOFF, 2012; KLOSTERHOFF et al., 2015). Células 

apresentadoras de antígenos (APC) também estão envolvidas na resposta imune 

específica, de tal forma que podem fornecer uma ponte entre a resposta imune 

inespecífica e a específica. Em última análise, essas células tem uma 

heterogeneidade funcional que vai além de uma simples fagocitose (ROMANO, 2010). 

Sua diferenciação e origem no rim anterior dos peixes ainda não estão esclarecidas. 

Encontram-se em trânsito entre os tecidos centrais hematopoiéticos, como o rim 

anterior onde se diferenciam em diversas células fagocíticas, tais como macrófagos 
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chamados fixos ou histiócitos. Durante os processos inflamatórios estas células 

abandonam os vasos sanguíneos no local afetado, transformam-se em histiócitos e 

fagocitam bactérias e restos celulares. Os monócitos-macrófagos também são células 

apresentadoras de antígenos (ROMANO 2010; MALE et al. 2006). 

A distribuição dos macrófagos em todo organismo garante a retirada de 

elementos e/ou células estranhas e também produtos próprios de envelhecimento 

celular. Nos peixes, como observado no jundiá, existem macrófagos carregados de 

pigmentos denominados melanomacrófagos, produzidos no rim, baço e em algumas 

espécies, no fígado. Da mesma forma, sua presença é abundante em tecidos 

inflamados (HERNANDEZ, ZAPATA 1986; AGIUS, ROBERTS, 2003; 

KLOSTERHOFF, 2012; KLOSTERHOFF et al., 2015). Os melanomacrófagos podem 

se apresentar como células isoladas como observado em teleósteos inferiores, como 

em salmonídeos, ou como grupos celulares formando centros melanomacrofágicos 

(CMM) como na maioria dos teleósteos superiores, como por exemplo nos ciprinídeos 

(HERNANDEZ, ZAPATA, 1986) e no próprio R. quelen. 

As características da coloração dos melanomacrófagos estão relacionadas 

com a presença dos pigmentos, formados pelo acúmulo de ferro, melanina, material 

amorfo fagocitado, e eventualmente por pigmento ceróide (AGIUS, AGBEDE,1983). 

A circulação e ativação de linfócitos pelos centros melanomacrofágicos, assim como, 

aumento de seu número em várias condições patológicas indicam o importante papel 

que estas células desempenham no mecanismo de defesa dos peixes. Estes centros 

melanomacrofágicos podem representar os centros germinais mais primitivos, 

homólogos a de aves e mamíferos (AGIUS 1979; ANDERSON, 1990; MACCHI et al., 

1992).  

De acordo com Heat (1995) os metais pesados, podem se acumular nas 

brânquias, fígado, rim e músculos. O fígado e o rim, porém, têm a capacidade de 

biotransformar esses poluentes através de processos enzimáticos, tornando-os 

hidrossolúveis e possibilitando sua excreção através da pele, do muco, no intestino 

pelas fezes, no rim, pela urina ou mesmo nas brânquias por difusão passiva. O rim 

também atua na eliminação de xenobióticos durante a formação da urina. Isso pode 

ocorrer por meio da filtração glomerular, por reabsorção ou por processos de secreção 

tubular (JOBLING, 1995). Segundo Thophon, Kruatrachue et al. (2003), o rim de 

teleósteos, por processar grande volume sanguíneo, juntamente com as brânquias, é 

um dos primeiros órgãos a serem afetados por contaminantes. Por isso, o rim pode 
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ser considerado um órgão-alvo nos estudos dos efeitos de poluentes para os peixes 

(HINTON, BAUMANN et al. 1992). 

De modo similar a proposição do uso da histopatologia à microscopia de luz 

incidente para mensurar o grau da patologia (ZENI, 2016) o uso de dados da histologia 

normal e patológica poderá ser aplicada na avaliação do bem-estar animal. Nessa 

avaliação histopatológica na literatura existem métodos quali e quantitativos. A seguir 

será apresentado resumidamente métodos usados para a histopatologia quantitativos 

que poderão ser aproveitados para elaboração de avaliação a ser usada na 

mensuração ou verificação do bem-estar animal a partir da morfologia microscópica 

de órgãos como o rim e fígado, por exemplo.  

Bernet, Schmidt et al. (1999) propuseram a utilização de quatro índices, de 

acordo com o objetivo da pesquisa a ser realizada. Estes índices baseiam-se na 

relevância patológica da alteração observada (w) e na extensão das lesões 

observadas (α). A relevância patológica tem relação com a potencialidade da lesão 

de afetar as funções dos órgãos ou a capacidade de sobrevivência dos peixes. Neste 

caso, os autores atribuem valores de 1 a 3 às lesões. Lesões tipo 1 são aquelas que 

possuem mínima relevância patológica, ou seja, seriam facilmente recuperadas ao 

final da exposição. Lesões tipo 2 seriam moderadas e auto limitantes, havendo 

recuperação da área afetada ao final da exposição ao agente patogênico. Já as lesões 

do tipo 3 apresentariam acentuada importância patológica, ou seja, são lesões 

geralmente irreversíveis, que ocasionariam a perda de funcionalidade total ou parcial 

do órgão. As lesões citadas provavelmente estão relacionadas a quebra do bem-estar 

em peixes, podendo ser associadas a comportamentos comprobatórios dessa 

possibilidade, sendo maior sua possibilidade de reflexos de ruptura do mesmo quanto 

mais elevada a lesão. 

Bernet, Schmidt et al. (1999) sugerem a aplicação de dois índices, quando a 

análise envolve a avaliação de apenas um órgão. O primeiro é o Índice do Órgão (Iorg), 

que representa o grau de alterações apresentadas no órgão analisado. Este é o 

somatório da multiplicação do tamanho da lesão e da relevância patológica de todos 

os cortes analisados. Já o segundo índice, chamado de Índice de Reação (I org rp), visa 

avaliar a gravidade das alterações identificadas. O I org rp é composto pelo somatório 

do produto da multiplicação do tamanho da lesão pela relevância patológica, 

considerando o padrão de reação da lesão identificada. Essa avaliação poderá 

apresentar indicadores que possam ser avaliados no bem-estar animal, desde que 
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realizados etogramas prévios a sua morte e comparados a registros de animais em 

condições naturais e de bem-estar. 

 

Onde: org = orgão, alt = alteração, rp = padrão de reação, α = tamanho da 

lesão, e w = relevância patológica da alteração. 

 

Os outros dois índices são utilizados quando vários órgãos de um peixe são 

examinados. O Índice Total representa uma medida do estado geral de saúde com 

base nas lesões histológicas. Visto que este índice é calculado da mesma forma para 

todos os peixes, uma comparação entre diferentes peixes é possível. Já o Índice de 

Reação Total representa a qualidade das lesões histológicas em todos os órgãos 

examinados. Este é caracterizado pela a soma dos índices de reação 

correspondentes de todos os órgãos examinados de um peixe. Usando este índice é 

possível realizar a comparação entre diferentes animais. Esse modelo será útil para 

avaliação de alterações em distintos órgãos e diferentes animais dando mais 

segurança aos resultados e podendo estabelecer graus de alterações possíveis no 

bem-estar, ranqueando os animais sujeitos às mesmas condições, segundo maior ou 

menor grau de ruptura do bem-estar. 

 

Onde: org = orgão, alt = alteração, rp = padrão de reação, α = tamanho da 

lesão, e w = relevância patológica da alteração. 

 

O uso desses métodos quali e quantitativos da histopatologia na avaliação da 

morfologia microscópica dos rins cefálico e caudal (mesonefro) e, mesmo dos demais 

órgãos dos peixes, em especial brânquias e baço, apresenta uma possibilidade de 

correlação com níveis de bem-estar, desde que conhecidos os etogramas 

comportamentais do jundiá e outros teleósteos nessas condições morfológicas. 
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4.1.6.2 Rim excretor: Mesonefros 
 

O rim mesonéfrico (caudal, posterior) de R. quelen aloja o tecido excretor renal, 

além do tecido linfo-hematopoiético, dos corpúsculos de Stannius. A porção excretora 

é formada por néfrons glomerulares, compostos de corpúsculos renais (Figuras 62, 

63, 64, 65) constituído por um tufo de capilares arteriais enovelados delimitados por 

uma cápsula estruturada por um epitélio plano simples, caracterizando a cápsula 

glomerular (Bowmann) parietal (Figura 63, 64) e um sistema de túbulos excretores, 

onde foi possível distinguir os seguintes segmentos: 1) pescoço; 2) primeiro segmento 

do túbulo proximal (contorcido proximal 1; Figura 64); 3) segundo segmento do túbulo 

contorcido proximal (contorcido proximal 2; MUMFORD et al., 2007; JASIM, 2013) 

(Figura 66, 67); 4) túbulo intermediário (também denominado de contorcido proximal 

2; MUMFORD et al., 2007; JASIM, 2013); 5) túbulo contorcido distal (Figura 68) e 6) 

túbulo coletor (Figura 67, 69, 70). Esse padrão de organização e típico dos teleósteos 

de água doce que são amoniotélicos (Figura 62, Anexo 07, REIMSCHUESSEL, 2001). 

 

 

Figura 62 - Diagrama dos tipos de néfron em peixes teleósteos.  
 

Fonte: Adaptado de Reimschuessel (2001) 

 

Os glomérulos foram encontrados dispersos pelo órgão junto aos túbulos renais 

e o tecido linfo-hematopoiético apresentando um polo vascular (com as arteríolas 

aferentes e eferentes) e outro urinário correspondendo a saída da urina primária junto 

ao segmento do pescoço (Figuras 63; 64).  
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No glomérulo renal do rim excretor do jundiá no polo vascular entre as arteríolas 

aferente e eferente não foi observado a presença do túbulo convoluto distal passando 

entre essas estruturas vasculares, ou mesmo, o espessamento dos seus núcleos 

apresentando o aspecto de mácula, ou ainda a presença de outras estruturas que 

poderiam ser associadas ao complexo justaglomerular (Figura 65) dos mamíferos 

(KAISEMBAUM, TRES, 2012).  

 

 
 

Figura 63 - Anatomia microscópica do mesonefro de R. quelen. (A, B, C) Aspecto geral do rim 
mesonéfrico. (D) Detalhe do glomérulo renal. CP – Cápsula; G – glomérulo renal com seus 
capilares arterializados; TH – tecido linfo-hematopoiético;  TR – túbulos renais; 1 – Polo 
vascular; 2 – Polo urinário (segmento tubular do pescoço); + - Cápsula glomerular (Bowmann) 
parietal; * - tufo de capilares (fenestrados) arterializados enovelados (área da cápsula visceral); 
# - túbulo coletor; VS – vaso sanguíneo. HE.  

 

Os túbulos renais iniciaram com o segmento do pescoço que apresentou um 

epitélio cúbico baixo (Figuras 63, 64) sendo muito reduzido em sua extensão e 

comunicando-se com o segmento contorcido proximal 1 (Figuras 64, 65), que 

apresentou, em geral, o citoplasma das células mais corado (eosinofílico) que o 

segmento proximal 2 (Figura 67; 68). 
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Figura 64 - Mesonefros de R. quelen mostrando corpúsculo renal, túbulos renais e 
tecido linfo-hematopoiético. G – Glomérulo; TH – tecido linfo-hematopoiético; 1 – polo 
vascular; 2 – polo urinário; 3 – túbulo contorcido proximal 1; 4 – cápsula; + - luz do 
segmento do pescoço; > cápsula parietal glomerular (Bowmann). HE  

 

O primeiro segmento do túbulo proximal, de luz relativamente ampla, 

apresentou epitélio cúbico simples alto entremeado de algumas células cilíndricas, 

com cílios como especialização de membrana (Figura 65), algumas vezes, 

aparentando pseudoestratificação. Os núcleos grandes, ovais ou redondos, estavam 

localizados na parte basal e o citoplasma apical das células epiteliais foi fortemente 

corado (HE) e reagente ao ácido periódico de Schiff (Figura 66, 73), enquanto que, o 

restante do citoplasma (mais basal) corava com menor intensidade (Figura 65, 66, 

67). O segundo segmento do tubo proximal foi caracterizado pelo seu maior diâmetro 

externo e apresentar um epitélio cúbico alto, que deixou a luz reduzida (Figura 63, 67). 

As células epiteliais eram maiores que as do primeiro segmento e também eram 

ciliadas (Figura, 66), sendo não reativas ao ácido periódico de Schiff (PAS-). Este 

segmento predominou na maioria dos cortes histológicos, sugerindo que ele 

compreende uma porção considerável do néfron de R. quelen. 
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Figura 65 - Rim mesonéfrico de R. quelen, detalhe do polo vascular do 
corpúsculo renal. G – Glomérulo; > - cápsula glomerular parietal 
(Bowmann); 1 – Polo vascular arteríola aferente; 2 – Luz do túbulo 
contorcido proximal 1 (na superfície apical das células é possível 
observar a presença de cílios); círculo escuro – área correspondente 
ao complexo justaglomerular dos mamíferos. HE  

 

O tubo contorcido distal apresentou um epitélio simples, cúbico baixo, sem 

cílios e com os núcleos ocupando maior volume do citoplasma, sendo mais basófilos 

(Figuras 67, 69).  

 

Figura 66 - Rim mesonéfrico de R. quelen evidenciando detalhe dos 
túbulos renais. TH – Tecido linfo-hematopoiético, 1 – túbulo contorcido 1 
(células epiteliais PAS+), 2 – túbulo contorcido 2 (células epiteliais PAS-), 
3 – epitélio do túbulo coletor, 3a – lâmina própria conjuntiva do túbulo 
coletor. PAS 
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Os túbulos contorcidos proximais 1 e 2 apresentaram cílios na superfície apical 

de suas células, enquanto que, no distal está especialização de membrana não foi 

observada (Figuras 68, 69). Os túbulos contorcidos proximais 1 e 2 são os que 

predominam nos cortes histológicos, entremeados aos glomérulos renais e ao tecido 

linfo-hematopoiético que é bastante abundante. 

Os túbulos renais coletores apresentam um epitélio mais elevado com células 

cúbicas altas ou cilíndricas, de citoplasma claro, com aspecto pseudoestratificado, e 

estão envoltos por uma espessa camada de tecido conjuntivo denso não modelado 

(Figuras 69, 70, 71) situada no meio do tecido linfo-hematopoiético. A superfície apical 

das células epiteliais que revestem o túbulo é reativa ao ácido periódico de Schiff 

(PAS+) evidenciando a presença de material de natureza glicoproteica na mesma 

(Figura 66). Nesses túbulos, assim como nos proximais foram observadas células 

atravessando seu epitélio em direção a sua luz (Figura 71). 

Na cápsula de tecido conjuntivo frouxo foram observados melanomacrófagos, 

assim como, próximo a vasos sanguíneos e no tecido linfo-hematopoiético isolados 

ou agrupados (Figura 72). 

 

 

Figura 67 - Rim mesonéfrico R. quelen túbulos excretores em meio ao 
tecido linfo-hematopoiético. h – Hemácias; TH – tecido linfo-
hematopoiético, VS – vaso sanguíneo, 1 – túbulo contorcido proximal 1; 2 
– túbulo contorcido proximal 2; 3 – túbulo contorcido distal; – Cílios do 
epitélio do túbulo contorcido 1. HE  
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Figura 68 - Rim mesonéfrico R. quelen túbulos excretores contorcidos 
proximais 2. TH – Tecido linfo-hematopoiético; 1 – túbulo contorcido 
proximal 2; 2 – Túbulo contorcido proximal 1; > - Cílios.  

 

 

   

Figura 69 - Rim mesonéfrico R. quelen túbulos excretores. TH – Tecido linfo-
hematopoiético; 1 – túbulo contorcido proximal 1; 2 – Túbulo contorcido 
proximal 2; 3 – Túbulo contorcido distal. HE  
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Figura 70 - Rim mesonéfrico de R. quelen apresentando os túbulos 
excretores. TH – Tecido linfo-hematopoiético; 1 – luz do túbulo coletor; 2 
– Túbulo contorcido proximal 2; 3 – Túbulo contorcido proximal 1. + - 
epitélio do túbulo coletor; * - lâmina própria conjuntiva. HE  

 

 

 
 

Figura 71 - Rim mesonéfrico de R. quelen apresentando detalhe dos túbulos 
excretores. TH – Tecido linfo-hematopoiético; 1 – Epitélio do túbulo coletor; 2 – 
Lâmina própria de tecido conjuntivo do túbulo coletor; 3 – Luz do túbulo coletor; 
círculos vermelhos - linfócitos. HE  
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Figura 72 - Cápsula do rim mesonéfrico R. quelen e tecido linfo-
hematopoiético. TH – Tecido linfo-hematopoiético; 1 – cápsula de 

tecido conjuntivo colagenoso; < - melanomacrófago; círculos 
amarelos – linfócitos. HE.  

 

Nos peixes de água doce seus osmorreguladores excretam a água por osmose, 

mas mantêm os sais nela dissolvidos, produzindo uma urina bastante diluída. Nos 

peixes ósseos de água doce, dentre eles o jundiá, o meio interno é hipertônico em 

relação ao meio externo, tendendo a absorver muita água por osmose. Esta tendência 

é contrariada pela eliminação do excesso de água e pela absorção ativa de sais do 

meio a nível das brânquias, apresentando para isso algumas adaptações: ingerem 

muito pouca água; captam ativamente sais da água e dos alimentos ingeridos; 

produzem grandes quantidades de urina em rins com glomérulos bem desenvolvidos; 

produzem urina muito diluída, reabsorvendo grande quantidade de sais pelos rins. No 

jundiá, como nos demais peixes ósseos dulcícolas (de água doce) a concentração do 

sangue é mais alta do que a do meio, pois, eles conseguem absorver sais pelas 

brânquias, através de transporte ativo. Seus rins têm capacidade de filtração eficiente 

e eliminam uma urina abundante e diluída. Não bebem água, pois ela entra 

constantemente, por osmose, através das mucosas que estão em contato permanente 

com a água do meio (PASCKE, LANZENDORF, 2017). 
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Figura 73 – Detalhe do glomérulo do rim mesonéfrico de R. 
quelen e tecido linfo-hematopoiético. TH – Tecido linfo-
hematopoiético; 1 – epitélio do túbulo renal do segmento do 
pescoço; < (escuro) - membrana basal glomerular (visualização 
indireta PAS+), < (amarelo) – membrana basal do epitélio da 
cápsula parietal (visualização indireta PAS+). PAS 

 

Em relação à porção excretora (o tecido linfo-hematopoiético foi discutido 

anteriormente junto ao prônefro) de R. quelen, o seu componente característico é o 

néfron glomerular. Entre os néfrons da porção posterior (mesonefros) em 

Onchorhynchus mykiss, assim como nos teleósteos, fundamentalmente do setor 

tubular se observa uma porção intersticial com abundante tecido linfo-hematopoiético 

(COOPER, 2003; KLOSTERHOFF, 2012; KLOSTERHOFF et al., 2015). 

Esta estrutura do néfron observada no jundiá, especialmente a presença de 

glomérulo vascular bem desenvolvido (TRUMP et al., 1975; GRIZZLE, ROGERS, 

1976; HIBIYA, 1982; YASUTAKE, WALES, 1983; DOMITROVIC, 2000), assim como 

ausência de  uma alça de Henle, substituída em algumas espécies por um segmento 

intermediário curto (TRUMP et al, 1975; DOMITROVIC, 2000), é comum nos peixes 

de água doce. Esses peixes são hiperosmóticos em relação ao ambiente externo, de 

modo que, esta configuração do néfron facilita osmoregulação através de reabsorção 

ativa de sal e a formação de uma urina muito diluída para eliminar o excesso de água 

(TAKASHIMA, HIBIYA, 1995; EVANS, 2013), enquanto que, a eliminação do excesso 

de alguns íons, como cloro e sódio, está a cargo das células de cloro localizadas no 

epitélio branquial (HWANG, 1989; EVANS, 1999). Em peixes dulcícolas a principal 

função do rim é a excreção de uma grande quantidade de urina diluída. Assim, a urina 

dos peixes de água doce é abundante e com baixa concentração de eletrólitos 
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(TAKASHIMA, HIBIYA, 1995). Por receber grande fluxo sanguíneo o rim pode ser 

considerado, tal como as brânquias, órgão alvo para os poluentes (HINTON et al., 

1992; EVANS, 2013). 

O tecido renal do peixe teleósteo de água doce Piaractus mesopotamicus foi 

examinado ao microscópico por Ferraz de Lima e colaboradores (1993) revelando que 

o rim anterior, cranial ou prônefro, foi composto predominantemente de tecido 

hematopoiético e, mais posteriormente,  nas regiões do tronco e cauda, de nefros 

envolvidos em tecido hematopoiético, conhecido como rim excretor ou mesonefro, 

como constatado no plano geral dos rins anterior e posterior de R. quelen.  

No mesonefro de P. mesopotamicus foi observado o corpúsculo renal, a região 

de transição entre o folheto parietal da cápsula glomerular e o túbulo proximal com 

células variando entre a forma cúbica e a cilíndrica, com borda estriada e citoplasma 

acidófilo repleto de grânulos de secreção, o túbulo distal foi caracterizado por uma cor 

mais pálida, e  os túbulos coletor e o mesonéfrico apresentam um aumento da camada 

de tecido conjuntivo e de fibras musculares lisas circunjacentes, com a presença de 

células pigmentares. Essa descrição do corpúsculo renal e da porção proximal 

também foi similar a observada para R. quelen quando considerado o túbulo renal 

proximal primário (1). Os cortes histológicos evidenciaram os mesmos segmentos 

para os túbulos renais, a saber: 1) túbulo proximal primário; 2) túbulo proximal 

secundário; 3) túbulo distal; 4) túbulo coletor; 5) ducto mesonéfrico, localizados em 

meio ao tecido hematopoiético. O ducto mesonéfrico, não estudado no presente 

trabalho, apresenta na sua composição o epitélio, a camada de tecido conjuntivo e 

fibras musculares lisas adjacentes rodeado pelo parênquima hematopoiético. 

As características histológicas dos diferentes segmentos do néfron de R. 

quelen correspondem àquelas descritas para peixes de água doce. Assim, é 

característico nesses animais o epitélio de aspecto pseudoestratificado pela presença 

de células basófilas com núcleos localizados na parte medial (BENDELE, KLONTZ; 

1975; TRUMP et al, 1975; GRIZZLE, ROGERS, 1976; HIBIYA, 1982; YASUTAKE,  

WALES, 1983; ENDO, KIMURA, 1984; KRUGER, 1991a, b; FERGUSON, 1992; 

BUCHER, HOFER, 1993a, b; DOMITROVIC, 1997, 2000), mas, com marcadas 

diferenças regionais. Assim, em R. quelen o tubo proximal aparece formado por dois 

segmentos diferenciáveis pelas características do epitélio. Na maioria dos teleósteos 

estas duas partes são diferenciáveis, além da morfologia epitelial, pela atividade 

fagocítica do primeiro segmento, de modo que, foram considerados semelhantes as 
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porções contornadas e retas dos túbulos proximais dos mamíferos, respectivamente 

(TRUMP et al., 1975, ENDO, KIMURA, 1984, DOMITROVIC, 2000). No entanto, não 

foram observadas pelas técnicas de coloração utilizadas, no jundiá nas células dos 

túbulos proximais a presença de grânulos hialinos, que correspondem a um material 

lipoproteináceo possivelmente reabsorvido na luz tubular e comum a muitas espécies 

de teleósteos (FERGUSON, 1992; HIBIYA, 1982). 

Visando caracterizar o tecido renal e estabelecer as bases para um padrão 

comum de características histológicas e ultra estruturais dentro da família Salmonidae 

foi examinado o tecido renal de várias espécies de truta (ANDERSON, LOEWEN, 

1975). Comparando os resultados da anatomia microscópica do néfron do jundiá com 

o padrão encontrado nos salmonídeos euroalinos de água doce em relação ao seu 

corpúsculo e túbulos renais (ANDERSON, LOEWEN, 1975)  o mesmo foi  semelhante 

na sua estrutura geral, assim como, dos demais teleósteos de água doce 

(FERGUSON, 1992; HIBIYA, 1982; CHARMI et al, 2009, 2010, MAHASEN, 2016). 

Nos salmonídeos (ANDERSON, LOEWEN, 1975), no corpúsculo renal a lâmina densa 

separa os processos das células endoteliais dos capilares fenestrados dos processos 

dos podócitos do epitélio visceral. Nas colorações com ácido periódico de Schiff (PAS) 

uma membrana basal corada indiretamente devido a sua natureza glicoprotéica foi 

observada sendo bem espessa (Figura 73). No jundiá os cortes histológicos 

analisados a microscopia óptica em diferentes colorações não permitiram a avaliação 

da cápsula visceral, sendo que as fenestrações e os podócitos, assim como, a 

membrana basal somente são observados à microscopia eletrônica. O segmento do 

pescoço nos salmonídeos apresentou cílios intermitentes, o que em, R. quelen não 

foi observado nos curtos segmentos dessa porção tubular, sendo que, também foi 

observada a ausência de células mucosas que aparecem nesse segmento de alguns 

teleósteos (SAKAI, 1985). 

Os néfrons de 160 peixes estuarinos do Rio Pirangi (Ceará, Brasil) das espécies 

Eucinostomus argenteus Baird, Girard, 1855; Mugil  liza Valenciennes, 1836, 

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) Jordan, Gilbert, 1878  e Trachinotus 

carolinus (Linnaeus, 1766) estudados por Alves e Camara (1983) apresentaram na 

sua composição o glomérulo de Malpighi, o túbulo contornado proximal e o túbulo 

contornado distal que desemboca nos canais coletores que, a sua vez, se abrem no 

ureter. Os glomérulos são pouco numerosos e os túbulos contornados, tanto proximais 

quanto distais, apresentam distribuição uniforme por todo o parênquima renal. As 
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paredes dos túbulos proximais são formadas por células cúbicas de citoplasma 

acidófilo e núcleo esférico basilar. Os túbulos distais exibem células com menor 

acidofilia que aquelas dos túbulos proximais. Os túbulos coletores, em pequeno 

número, apresentam luz mais ampla com células claras e núcleo de cromatina densa. 

Esse padrão também foi similar ao observado em R. quelen que também apresenta 

adaptações a salinidade, em especial na laguna dos Patos quando suas águas são 

salinizadas. 

Os três túbulos (proximal I, proximal II e distal) estão presentes em proporção 

aproximada no rim do peixe de água doce B. sharpeyi, como em espécies endêmicas 

na Mesopotâmia (KHALAF, 1961; BECKMAN, 1962), de modo similar ao constado no 

R. quelen.  

O segmento proximal dos salmonídeos (ANDERSON, LOEWEN, 1975), possui 

uma borda em escova densa, sendo dividido estrutural e funcionalmente em primeiro 

e segundo segmentos. Na microscopia óptica encontramos cílios nos túbulos 

proximais do jundiá sendo mais abundantes nos primeiros segmentos proximais em 

relação aos segundos. Nos salmonídeos a primeira porção foi tipificada pela presença 

de pequenos túbulos apicais, vacúolos apicais de tamanhos variados e numerosos 

lisossomos, sendo que, no jundiá essa diferença na microscopia óptica apresentou o 

citoplasma melhor corado e mais denso que nos segundos segmentos, o que pode 

estar associado a essas características observadas na microscopia eletrônica do 

citoplasma desse grupo. 

Em Carassius auratus o túbulo proximal é estabelecido por células tubulares 

proximais que possuem uma borda em escova e têm uma borda citoplasmática apical 

conspícua contendo poucas organelas celulares, células ciliadas, células mucosas e 

células escuras. Na primeira parte do túbulo proximal, a borda em escova e a borda 

citoplasmática apical das células do túbulo proximal estão bem desenvolvidas. Células 

ciliadas são interpostas entre as células do túbulo proximal, diminuindo em número 

em direção ao final desta parte (SAKAI, 1985). Em R. quelen quando comparado a 

estrutura renal tubular de C. auratus o primeiro segmento do túbulo contorcido 

proximal foi similar no que se refere a presença das células ciliadas que predominaram 

no epitélio, assim como, também foram observadas células mais alongadas escuras. 

O segundo segmento proximal nos salmonídeos (ANDERSON, LOEWEN, 

1975) foi distinguido nesse grupo pela abundância e distribuição das mitocôndrias em 

todo o citoplasma, que, no presente estudo não foi observado no R. quelen, uma vez 
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que, não foi utilizada técnica de coloração para visualização indireta dessas organelas 

ou mesmo estudos de microscopia eletrônica. Os enrolamentos do plasmalema 

basilar foram especialmente proeminentes nesta região nesse grupo, sendo que, um 

segmento intermediário ciliado intervém brevemente entre as porções proximal e distal 

do túbulo, segmento que não foi observado no jundiá. Na segunda parte do segmento 

proximal em Carassius auratus (SAKAI, 1985) as células ciliadas estão ausentes e as 

células escuras são numerosas. Na terceira parte, a borda em escova e a borda 

citoplasmática apical das células do túbulo proximal são pouco desenvolvidas. No 

jundiá as células ciliadas persistem diminuindo a espessura do tapete ciliar e as 

células alongadas escuras são mais evidentes. No que se refere à morfologia do 

epitélio do segundo segmento do tubo proximal de R. quelen ele também foi 

semelhante ao descrito em outros peixes, onde foi indicado que essa porção, como o 

tubo coletor, participariam o transporte de íons (STOSKOPF, 1993). 

Nos salmonídeos (ANDERSON, LOEWEN, 1975) o segmento distal consistiu 

em células cuboidais que contêm microvilosidades dispersas e curtas, pequenas 

vesículas e corpos multivesiculares sendo essa morfologia celular (cuboidal baixa) 

também observada no jundiá. Nos salmonídeos (ANDERSON, LOEWEN, 1975) e no 

jundiá a estrutura renal histológica foi muito semelhante, com as diferenças citadas e 

pode ser prontamente comparada com a descrita outras espécies de água doce 

(JASIM, 2013). As células ciliadas em C. auratus reaparecem ao final do terceiro 

segmento e aumentam em número em direção ao túbulo distal, o que difere dos 

túbulos distais de R. quelen que não possuem cílios e têm epitélio cúbico baixo nesse 

segmento. Os túbulos distal e de ligação de C. auratus são semelhantes na estrutura 

epitelial (SAKAI, 1985), sendo que, no jundiá não foram observados túbulos de 

conexão (ligação). 

Kato et al. (2005) sugeriram que a presença de segmento distal no rim indica 

uma adaptação de água doce, onde eles agem como segmento diluente de urina, 

assim, a presença desse segmento é um dos fatores mais importantes que permitem 

que Takifugu osbcurus possa ser altamente adaptável a uma ampla gama de 

salinidades, o que também poderia ser atribuído ao jundiá em relação a essa 

adaptação. 

Os esturjões são peixes antigos e comerciais que possuem características 

primitivas e, devido às suas grandes inflexões, são capazes de viver em ambientes 

de água doce e marinhos, de modo similar aos jundiás que podem viver em ambientes 
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dulcícolas e mixoalinos. Então, como no jundiá, seu rim tem grande capacidade de 

adaptação. O rim dessas espécies (esturjões) é bilolado e tem três segmentos, ou 

seja, a cabeça, corpo e cauda. Nesse aspecto o jundiá possui os rins cefálico e caudal 

independentes, diferindo dessas espécies, mas, na estrutura das partes cefálicas e 

caudal os componentes são similares, como é possível observar na descrição a seguir 

para juvenis das espécies Huso huso e Acipensr persicus (CHARMI et al., 2009, 

2010). 

O rim dos esturjões apresentou na sua composição (CHARMI et al., 2009, 

2010): glomérulos, cápsula glomerular (Bowmann), túbulos contorcidos proximal (I e 

II), túbulo distal e coletor. Os corpúsculos renais dos esturjões consistiram em um 

glomérulo e uma cápsula glomerular (Bowmann). Os túbulos proximais consistiam de 

células cuboides com borda em escova bem desenvolvida. Dois segmentos tubulares 

proximais distinguidos pelas diferentes alturas das células e pela borda em escova. 

Os túbulos distais têm epitélio cuboidal sem borda em escova. Os túbulos coletores 

são revestidos com epitélio cubóide alto. Seus núcleos são principalmente esféricos, 

localizados na parte central das células. O rim de H. huso e A. persicus apresentou a 

forma de “Y” e a distribuição de diferentes células não era homogênea em todas as 

seções do rim, similar ao mesonefro de R. quelen. O rim cefálico estava composto 

exclusivamente de tecido hematopoiético e ilhotas de tecido inter-renal. No corpo e na 

parte caudal, a quantidade de tecido hematopoiético e as glândulas inter-renais 

estavam diminuídas e substituídas por túbulos renais e glomérulos. Os autores não 

encontraram diferenças na estrutura renal e na morfologia dos néfrons entre A. 

persicus e H. huso (CHARMI et al., 2009, 2010). Salvo algumas diferenças na 

morfologia dos epitélios dos túbulos distais e das especializações de membrana dos 

mesmos, os túbulos renais da porção caudal das espécies em consideração são 

semelhantes aos observados no jundiá. O comportamento geral dos rins cranial e 

caudal também são similares, embora não exista a porção do corpo observada em A. 

persicus e H. huso. Os glomérulos dessas espécies apresentaram maior ramificação 

e aspectos morfológicos diferentes de R. quelen que são mais simples e não 

arborescentes.  

Nos rins de tambacú (RIBEIRO et al., 2016) o padrão observado para o néfron 

também foi similar ao R. quelen, ou seja, o corpúsculo renal constituído pelo glomérulo 

renal, espaço e cápsula de Bowmann, semelhante ao dos mamíferos. O túbulo 

contorcido proximal se distinguiu do distal pela tonalidade eosinofílica, sendo o 
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primeiro mais escuro. Além disso, no túbulo contorcido proximal foi possível observar 

borda em escova. No entanto, ambos os túbulos eram constituídos por epitélio cúbico 

simples ou cilíndrico baixo, núcleo basofílico arredondado e grande. Os ductos 

coletores também eram formados por epitélio cilíndrico simples baixo, com o núcleo 

basofílico claro, oval e localizado na base da célula. No interstício renal verificou-se a 

presença de tecido hematopoiético difuso. Aspectos semelhantes ao R. quelen e 

tambacú foram descritos por Lima et al. (1993) e COSTA et al. (2012), que utilizaram 

Piaractus mesopotamicus e também por MUMFORD et al. (2007) e GENTEN et al. 

(2009), que mencionam tratar-se de um órgão hematopoiético, com os túbulos 

proximais revestidos por epitélio cilíndrico simples com células altas e nos túbulos 

distais, por epitélio cilíndrico simples baixo. 

Em relação aos ciprinídeos, em especial a carpa (Carassius auratus; um 

teleósteo de água doce, Cypriniformes) estudada por meio de reconstruções a partir 

de seções seriadas de parafina e semitina (SAKAI, 1985) o ducto mesonéfrico (Wolff) 

atravessa todo o rim fazendo sua drenagem. Em vários níveis, dutos coletores de 

diferentes comprimentos e espessuras unem-se ao ducto de Wolff em ângulos retos. 

Embora não tenha sido realizado esse estudo por sessões ao longo do mesonefro, o 

mesmo padrão ocorre no jundiá, assim como, em outros teleósteos (JASIM, 2013). A 

presença ou não de ductos de conexão no jundiá como observado nos cipriniformes 

será tema de estudos posteriores. De modo similar aos cipriniformes não existe um 

padrão regular relativo à distribuição dos néfrons e a fusão dos túbulos renais. 

A carpa cruciana (SAKAI, 1985) também apresentou quatro segmentos nos 

seus túbulos renais (túbulo proximal dividido em três partes, túbulo distal, túbulo de 

conexão e ducto coletor, estando ausentes o pescoço e um segmento intermediário) 

embora os mesmos tenham apresentado uma composição sequencial diferente da 

observada no jundiá (pescoço, proximais 1 e 2, distal, coletor), sendo essa mesma 

composição observada A. persicus e H. huso (CHARMI et al., 2009, 2010). Sakai 

(1985) notou que as principais células dos túbulos distais contêm mitocôndrias 

abundantes, mas não têm borda em escova, que também é ausente nos túbulos 

distais de R. quelen. 

No que se refere as porções linfo-hematopoiéticas e excretoras R. quelen 

apresentou um padrão similar aos teleósteos em geral, conforme discutido 

anteriormente. O rim (pro e mesonefro) é um órgão que reflete na sua morfologia 

microscópica as adaptações ao estresse que R. quelen como outros teleósteos 
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sofrem, pois, executa as funções hematopoiéticas, excretoras e endócrina 

(metabolismo do Cálcio, como será visto a seguir), portanto, serve como um bom 

indicador para a avaliação do bem-estar, como já foi discutido junto ao prônefro. 

 

4.1.6.3 Corpúsculos de Stannius  
 

No R. quelen os corpúsculos de Stannius foram localizados nas porções renais 

do prônefro e mesonefro com distintas apresentações em ambos locais. No prônefros 

consistiram de massas celulares acidófilas separadas do tecido linfo-hematopoiético 

por uma cápsula de tecido conjuntivo (Figuras 74, 76) e no mesonefro apresentaram 

uma morfologia ovalada sendo separadas dos demais tecidos renais por uma cápsula 

bem evidente (Figuras 75, 77). As células dos corpúsculos estavam dispostas em 

fileiras com aspectos de grumos entremeadas de capilares sanguíneos (Figuras 76, 

78), sendo possível distinguir dois (2) tipos celulares de acordo com a presença ou 

ausência de grânulos citoplasmáticos (Figuras 79). Assim como o tecido linfo-

hematopoiético, o estroma dos corpúsculos de Stannius apresentou fibras reticulares 

na sua composição sendo mais abundantes na sua cápsula (Figura 80). No 

mesonefros junto ao corpúsculo e próximo a cápsula renal foi observada a presença 

de tecido conjuntivo adiposo unilocular (Figura 77). 

 

 
 

Figura 74 - Aspecto geral do rim pronéfrico (cefálico, anterior) evidenciando o 
corpúsculo de Stannius próximo à cápsula e ao ramo da veia cardinal. TH – 
Tecido linfo-hematopoiético. 1 – Corpúsculo de Stannius, 2 – luz do ramo da 
veia cardinal. HE 
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Figura 75 - Aspecto geral do rim mesonéfrico (médio, posterior) 
evidenciando o corpúsculo de Stannius encapsulado (> < amarelas 
demarcam a cápsula) junto ao tecido linfo-hematopoiético e excretor 
renal. TH – Tecido linfo-hematopoiético. 1 – Túbulos renais do néfron, 2 
– luz de vasos sanguíneo, 3 – Corpúsculo de Stannius, > escura – 
glomérulo renal do néfron. Tricrômio de Azan variante de Heidenhain 

 
 

 
 

Figura 76 - Aspecto geral do rim pronéfrico (cefálico, anterior) evidenciando 
o corpúsculo de Stannius junto a ramo da veia cardinal. TH – Tecido linfo-
hematopoiético. 1 – Corpúsculo de Stannius, 2 – luz do ramo da veia 
cardinal; > - cápsula delimitando tecido linfo-hematopoiético do corpúsculo 
de Stannius. HE 
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Figura 77 - Aspecto geral do rim mesonéfrico (posterior, caudal) 
evidenciando o corpúsculo de Stannius próximo a cápsula e delimitado 
dos demais tecidos renais pela sua própria cápsula. TH – Tecido linfo-
hematopoiético. 1 – Corpúsculo de Stannius, 2 – tecido conjuntivo 
adiposo unilocular, 3 – luz de vaso venoso; 4 – componentes do néfron 
– tecido excretor renal, > - cápsula delimitando corpúsculo de Stannius 
do tecido linfo-hematopoiético e excretor renal. Tricrômio de Azan 
variante de Heidenhain. 

 

O corpúsculo de Stannius observado nos rins do jundiá e descrito nos 

teleósteos é uma glândula endócrina que apresenta característica não encontrada em 

outra classe animal, ou seja, é uma glândula que não possui estrutura homóloga em 

outros vertebrados (KRISHNAMURTHY, 1976) e apresenta inúmeras variações 

macroscópicas e microscópicas entre as espécies e na mesma espécie, variações 

estas referentes, no primeiro caso, ao número (KRISHNAMURTHY, BERN, 1969; 

SUBHEDAR, RAO, 1974; MEZHNIN, 1979), à forma, coloração e tamanho (MEATS 

et al., 1978; PINHEIRO et al., 1986), à localização no mesonefro (BOSE, ALIM, 1981;  

TEDESCO, 1984)  e microscopicamente, quanto à organização celular 

(KRISHNAMURTHY, BERN, 1969; SUBHEDAR, RA, 1974), quanto à afinidade ao 

ácido periódico de Schiff  - PAS (KRISHNAMURHTY, BERN, 1969; BONGA et al., 

1980) e quanto aos tipos celulares presentes no mesmo (FORD, 1959; OLIVEREAU, 

1961; OGURI, 1966; CARPENTER, HEYL, 1974;  GILL, PUNETHA, 1977; 1978).  
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Figura 78 - Detalhe do corpúsculo de Stannius do mesonefro de 
R. quelen evidenciando seu arranjo celular em fileiras 
entremeadas de capilares sanguíneos formando grumos. 1 – 
Corpúsculos de Stannius, 2 – túbulo proximal tipo 1 do néfron, TH 
– tecido linfo-hematopoiético com hemácias coradas (acidófilas), 
+ - cordões de células glandulares; * – capilares sanguíneos, > 
escura - cápsula conjuntiva do corpúsculo, > amarelas – 
trabéculas conjuntivas que lobulam o corpúsculo. Tricrômio de 
Azan variante de Heidenhain 

 

Os corpúsculos de Stannius (CS) são órgãos endócrinos especiais no rim dos 

peixes e são responsáveis por manter o equilíbrio de cálcio. O número de CS por 

espécie é bastante variável (KRISHNAMURTHY, BERN, 1969) sendo sua presença 

mínima de um (1) e máxima de dez (10), sendo que dois (2) CS tem sido o achado 

mais frequente (MEZHNIN, 1979). Essas pequenas glândulas endócrinas perirrenais 

implicadas na regulação de cálcio e fosfato em peixes ósseos, apresentam variação 

interespecífica em número, distribuição anatômica e estrutura fina. Enquanto os 

membros mais antigos de Neopterygii possuem um grande número de CS espalhados 

por todo o rim propriamente dito, os Euteleostei demonstram uma redução no número 

e maior distribuição posterior e independente dos corpos glandulares em relação ao 

tecido renal (MARRA, 2000). O jundiá no presente estudo apresentou uma redução 

do tamanho do CS sendo de padrão restrito a veia cardinal no rim cefálico e dois no 

mesonefros, similar ao que ocorre na maioria dos teleósteos. O número e a posição 
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dos corpúsculos é maior em espécies mais primitivas (MARRA, 2000), enquanto que, 

nos teleósteos sua posição tende a ser mais posterior e periférico na estrutura do rim 

e em menor quantidade, aspecto considerado como mais evoluído nos peixes, como 

o que foi constatado no R. quelen. 

 

 

 
 

Figura 79 - Detalhe do corpúsculo de Stannius do rim 
mesonéfrico evidenciando suas células acompanhadas 
pelos capilares sanguíneos. 1 – Cápsula do mesonefro, 2 – 
corpúsculo de Stannius, Círculo amarelo – célula com 
citoplasma rico em granulações, círculo escuro – célula 
com citoplasma sem granulações, + - luz dos capilares 
sanguíneos > – tecido conjuntivo delimitador dos lóbulos; 
círculos - células com citoplasma granular; * – fibroblasto da 
cápsula do mesonefro. HE 

 

Os (CS) são pequenas glândulas endócrinas arredondadas ou ovaladas 

associados ao mesonefro, presentes em peixes ósseos, teleósteos (LEUNG, 

FENWICK, 1978) e holósteos (KRISHNAMURTHY, 1976), sendo que, no jundiá seu 

padrão foi mais ovalado sendo mais regular no mesonefro em relação ao prônefro 

(Figuras 85, 86). Embora esta glândula tenha sido descrita em 1839 pelo anatomista 

alemão Hermann Friedrich Stannius (NADKARNI,  GORBMAN,1966; HEYL, 1970), 

sua função até poucos anos não havia sido bem esclarecida, em especial no que se 

refere a seus tipos celulares, uma vez que, a variabilidade entre as espécies tem se 

mostrado uma constante (PINHEIRO et al., 1987). Stannius os considerou 
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funcionalmente semelhantes às glândulas adrenais em mamíferos, sendo descritos 

posteriormente como anatomicamente diferentes, pois são derivados de diferentes 

tecidos do embrião (NADKARNI, GORBMAN,1966). 

 

 
 

Figura 80 - Detalhe do corpúsculo de Stannius na região da cápsula e no 
limite com o tecido linfo-hematopoiético. 1 – Cordões de células do 
corpúsculo de Stannius com seu aspecto de grumos. 2 – Região da cápsula 
do corpúsculo de Stannius; TH – Tecido linfo-hematopoiético; > – fibras 
reticulares. Coloração por Prata. 

 

Por algum tempo os corpúsculos de Stannius foram vistos como homólogos da 

adrenal até que  foram reconhecidos como glândulas distintas quando o tecido inter-

renal no rim cefálico  de peixes teleósteos foi identificado como o verdadeiro homólogo 

do córtex adrenal (CHESTER JONES et al., 1966; BUTLER, 1973), o que foi 

corroborado pela sua ontogenia distinta do tecido homólogo adrenocortical 

(GIACOMINI, 1933; GARRET, 1942). Considerando que os CS surgem do 

desenvolvimento dos rins pronéfrico (HOUT, 1898; GARRETT, 1942; FORD. 1959; 

KANEKO et al., 1988, 1992) mesonéfrico (GARRETT, 1942; FORD, 1959; 

KRISHNAMURTHY, 1969) e opistonéfrico (De SMET, 1962) e o tecido da adrenal 

deriva do epitélio celômico (GIACOMINI, 1933). 
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Figura 81 - Detalhe do corpúsculo de Stannius na região da cápsula e 
no limite com o tecido linfo-hematopoiético. 1 – Túbulo contornado 
proximal 2, 2 - cordões de células do corpúsculo de Stannius, TH – 
Tecido linfo-hematopoiético; > – fibras reticulares, + – limites dos 
lóbulos dos cordões celulares (PAS+), círculo azul – células dos 
cordões sem grânulos (PAS-), círculo escuro – células dos cordões 
com grânulos (PAS+). PAS 

 

No CS dos teleósteos o parênquima glandular pode ser organizado em folículos 

e fileiras, sendo os lóbulos invadidos por septos de tecido conjuntivo contendo vasos 

e nervos embora não exista evidência de inervação das células glandulares (MARRA, 

2000). No caso do jundiá o padrão “lobular” foi demarcado pelo conjuntivo e os vasos 

que o acompanham dando o aspecto de grumos (Figuras 76, 77, 80). Em 

Heteropneustes fossilis os corpúsculos são um grande número de corpos esféricos 

separados uns dos outros por tecidos conjuntivos frouxos, distinto do observado no 

jundiá onde estão encapsulados e reduzidos em número conforme já descrito. No 

jundiá e no Heteropneustes fossilis cada corpo ou lóbulo está composto de várias 

células, que contêm grânulos de secreção e são, portanto, secretórias em função. 

Cada grânulo secretor de Heteropneustes fossilis tem forma esférica e mede de 0,5 a 

1 μm de diâmetro (AHMAD, 2002). No jundiá as células apresentaram um aspecto 

mais cúbico alto com núcleos medianos e não colunares como o observado em 

Heteropneustes fossilis.  

Esses corpúsculos nos teleósteos, dentre eles o R. quelen, são ilhas de células 

eosinofilicas encontradas na superfície lateroventral do rim com função semelhante a 
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da glândula paratireoide ausente em outros vertebrados, sendo que, suas células 

secretam hipocalcina (teleocalcina) para regular o metabolismo do cálcio. A possível 

natureza endócrina dos CS, ou seja, produzir hormônio, dependia da sua descrição 

anatômica completa (HISAO, YOSHIHARU, 1967) pois, se acreditava que eles seriam 

responsáveis por regular o nível de cálcio no sangue. Posteriormente seu hormônio 

foi identificado como stanniocalcina (JADMAN et al., 2002; GREENWOOD et al., 2009; 

SUZUKI, 2015). A staniocalcina, o único componente ativo caracterizado até hoje pelo 

CS, parece ser mais amplamente distribuída entre os vertebrados do que se 

acreditava anteriormente.  As stanniocalcinas (STC 1 e 2) são glicoproteínas (portanto 

PAS+) identificadas, primeiramente, no corpúsculo de Stannius de peixes com função 

hipercalcêmica (JADMAN et al., 2002; GREENWOOD et al., 2009; SUZUKI, 2015). 

O padrão observado nos salmonídeos é muito similar ao do jundiá, pois, nesse 

grupo eles são aglomerados celulares ovais de cor clara, diferindo em número e 

localização. Cada corpúsculo é dividido em um número variável de lóbulos pelas 

paredes do tecido conjuntivo projetando para dentro da membrana de 

encapsulamento. Os lóbulos são compostos por "cordões" convolutos de parênquima. 

Essas células parenquimatosas são de dois tipos "granulares" e "agranulares". As 

células granulares são positivas ao ácido periódico de Schiff (PAS+); as células 

agranulares são negativas (MUMFORD et al., 2007).  

Os corpúsculos de Stannius de machos em maturação de Colossoma mitrei 

foram encontrados bilateralmente ao mesonefro, sendo o parênquima constituído de 

lóbulos incompletos, formados por células poliédricas de núcleo volumoso e 

citoplasma acidófilo, com granulações grosseiras, apresentando fraca positividade ao 

PAS (ALEXANDRINO, PINHEIRO, 1985). Histologicamente em Colossoma mitrei os 

corpúsculos apresentam-se associados intimamente ao mesonefro e estão envolvidos 

por uma camada de tecido conjuntivo, na qual são evidenciados fibroblastos, fibras 

colágenas e, mais externamente, células adiposas, mesmo padrão observado no R. 

quelen. Em relação a esse padrão das células e estroma de C. mitrei, o jundiá 

apresentou células que podem ser consideradas cúbicas altas (pelos núcleos 

redondos) e mesmo poliédricas sendo reativas ao ácido periódico de Schiff (PAS+) 

variando a intensidade de resposta a essa coloração. O padrão de reatividade ao 

ácido periódico de Schiff no R. quelen foi distinto nos animais estudados variando em 

intensidade, mas, sempre marcando as células com grânulos (Figura 90). Os 

corpúsculos de C. mitrei são constituídos de inúmeros lóbulos delimitados 
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incompletamente. Esta descrição estrutural enquadra o corpúsculo de Stannius do 

Colossoma mitrei, no Tipo II da classificação de Krishnamurthy e Bern (1969) . No 

interior dos lóbulos observa-se apenas um tipo celular, contrariamente ao observado 

no Fundulus heteroclitus e no Carassius auratus por Bonga e colaboradores (1980), 

que descrevem nessas espécies dois tipos de células secretoras. O jundiá assim 

como o Fundulus heteroclitus e Carassius auratus também difere do pacú por 

apresenta dois tipos celulares (Figura 88). As células do corpúsculo do pacú foram 

caracterizadas como poliédricas, com núcleos grandes e ovalados, localizados na 

porção basal; o nucléolo é aparente e a cromatina se distribui perinuclearmente em 

forma de grumos delicados sendo semelhantes as células com granulações do 

parênquima do R. quelen.  

De modo similar ao observado no jundiá o citoplasma de Colossoma mitrei é 

abundante, acidófilo, com granulações grosseiras, apresentando discreta positividade 

ao PAS (no jundiá, como já foi dito, a intensidade variou entre os animais estudados 

de discreto a bem marcado) discordando da afirmação de Krishnamurthy (1976), 

onde, nas espécies de água doce, apenas o núcleo é visível, uma vez que, o 

citoplasma é escasso. Distintamente de Colossoma mitrei onde foi possível distinguir 

apenas um tipo celular e também em Oxygaster bacaila (BOSE, ALIM, 1981), 

Hypostomus punctatus (TEDESCO, 1984) e em Prochilodus scrofa (PINHEIRO et al., 

1986) o jundiá apresentou dois tipos celulares sendo nesse aspecto semelhante aos 

salmonídeos como citado anteriormente. Como em Colossoma mitrei 

(ALEXANDRINO, PINHEIRO, 1985) e nas demais espécies estudadas no jundiá a 

glândula apresenta abundância de capilares sanguíneos dilatados e congestos (no 

jundiá não foi observada essa congestão).  

A morfologia dos CP parece variar de acordo com o estágio reprodutivo dos 

peixes. Farias e colaboradores (1987) avaliaram histologicamente os corpúsculos de 

Stannius de 80 machos e 30 fêmeas adultas de curimbatá (Prochilodus scrofa) 

durante os seus quatro estádios do ciclo reprodutivo (de repouso, de maturação, 

maduro e esgotado). Os resultados da avaliação mostraram que, durante o estádio de 

repouso, há uniformidade do volume celular e nuclear das células principais do 

parênquima do corpúsculo de Stannius. Nos estádios de maturação e maduro, foi 

observada hipertrofia celular e nuclear e hiperplasia (mitoses) dessas células. No 

estádio esgotado, foi notada diminuição do volume celular e picnose no núcleo de 

algumas células parenquimatosas, sugerindo degeneração celular. Estas 
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modificações histológicas dos corpúsculos pareceram ser mais conspícuas nos 

machos do que nas fêmeas. A interpretação dos dados histológicos indicou que 

houve, uma maior atividade do corpúsculo de Stannius, coincidindo com os períodos 

de maior atividade gonadal. No presente estudo não foi possível fazer essa 

correlação, pois, os machos e fêmeas coletados estavam, praticamente, no mesmo 

estágio reprodutivo (correspondendo as características do estádio maduro de 

Prochilodus scrofa), portanto, impedindo essa análise que também não foi prevista 

nos objetivos do presente trabalho, mas, que será objeto de estudos futuros. 

Os corpúsculos de Stannius têm sido objeto de estudos voltados ao controle da 

calcemia sanguínea em peixes, determinando a necessidade de sua descrição 

morfológica para a compreensão de sua histofisiologia. Nesse sentido estudos 

comparando os corpúsculos de peixes marinhos e dulcícolas foram desenvolvidos 

recentemente (BEDJARGI, KULKARNI, 2014) sendo que, os autores concluíram que os 

mesmos são mais numerosos nos peixes marinhos que nos de água doce. Os 

comportamentos dos corpúsculos nas espécies estudadas  de água doce de acordo 

com seu número, localização, tamanho e cor foi: Notopterus notopterus, 2 - 4, na 

região anterior (dorsal), pequeno e branco; Labeo bata, 2, completamente embutido, 

pequeno; Kalapi mosombica, 2, região média, grande, branco; Chenna panctatus, 2, 

região anterior, pequeno, branco; Chenna marulis, 2, região anterior, pequeno, branco 

e  Clarias gariepinus, 2, região posterior, pequeno, branco, respectivamente.  Nas 

espécies marinhas Rastrelliger kanagurta, 2, região anterior, grande, branco; 

Hemiramphus far, 2, região anterior, grande branco; Parastromateus niger, 2, região 

média, grande, amarelo; Sillago sihama, 2, região média, grande, amarelo; Pampus 

argenteus, 2, região anterior,  grande,  branco; Scoliodon laticaudus, 2, região anterior 

(pacote grande), grande e creme, respectivamente. No jundiá o número (2), a posição 

(no pro e mesonefros) e o tamanho (pequeno) foram similares ao observado na 

maioria das espécies de água doce estudadas pelos autores (BEDJARGI, KULKARNI, 

2014) . 

Em outro estudo similar (RAJ et al., 2014) foram avaliados a morfologia, o 

número, a localização e a histologia dos corpúsculos de Stannius sendo a espécies 

de água doce estudadas as seguintes: Notopterus notopterus, Labeo rohita, Tilapia 

mossambica, Channa punctatus, Channa marulius e Clarias gariepinus e as marinhas 

Rastrelliger kanagurta, Hemiramphus far, Parastromateus niger, Sillago sihama, 

Pampus argenteus e Scoliodon laticaudus. De modo similar ao observado no jundiá a 
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histologia dos corpúsculos de Stannius nessas espécies mostrou que as células são 

ativas tanto em peixes de água doce quanto nos marinhos. Na histologia foram 

observados três tipos celulares (RAJ et al., 2014) sendo um tipo de células (tipo I) 

predominante e pareceu ser o ativo, que em R. quelen corresponde às células com 

grânulos, uma vez que, foram observados dois padrões celulares. 

De modo similar as estruturas excretoras e ao tecido linfo-hematopoiético, os 

corpúsculos de Stannius do R. quelen apresentaram um padrão similar aos demais 

teleósteos, guardadas algumas peculiaridades da espécie conforme descrito 

anteriormente. 

A utilização da morfologia microscópica dos corpúsculos de Stannius para a 

avaliação do bem-estar animal revela-se promissora em função da sua importância 

no metabolismo do Cálcio que é essencial às funções orgânicas. Sua variação 

estrutural e celular, como foi observado, a título de exemplo, na fase reprodutiva, em 

especial nos machos (FARIAS et al., 1987) pode ser útil para verificação do bem-estar 

num contexto geral do sistema renal, associado ao reprodutor, entre outros. Essa 

mesma análise também será útil em situações de busca da homeostasia (alostasia) 

ou patologias que possam causar ruptura nas situações de bem-estar. 

 

4.1.7 Timo 
 

Embora a região superior do arco opercular e as áreas internas adjacentes 

tenham sido estudadas microscopicamente, este órgão linfoide não foi encontrado em 

nenhum dos indivíduos de um ano ou mais de idade, tanto selvagens como de 

criatórios, que foram coletados (para os estudos na ULE e na UFPEL) durante a 

estação reprodutiva, entre o final de novembro e o início de fevereiro. Somente em 

alguns casos e em áreas de forte vascularização havia a presença de pequenas 

massas linfoides localizadas na parte mais profunda, próximas aos feixes musculares 

estriados esqueléticos e dentes faríngeos, da lâmina própria da mucosa faríngea, mas 

cuja estrutura não representava aquela apresentada no timo dos alevinos e juvenis 

(Figura 82). 
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Figura 82 – Resquícios do timo de R. quelen em uma 
fêmea adulta. 1 – Massa de linfócitos, 2 - dentes 
faríngeos. HE 

No presente trabalho, este órgão só foi encontrado bem desenvolvido em 

indivíduos jovens de R. quelen, embora o material incluísse apenas alevinos até cento 

e vinte (120) dias após a fertilização e esteve ausente em adultos, machos e fêmeas, 

de um (1), dois (2) e três (3) anos de idade, coletados durante a estação reprodutiva. 

Nas amostras de juvenis coletadas neste estudo, como foi citado, o timo esteve 

presente nos animais com cento e vinte (120) dias, momento em que apareceu como 

um órgão par, localizado na região dorsal-lateral da câmara branquial e conectado ao 

epitélio que cobre a referida câmara (Figuras 33, 87). Nesse momento (120 dias) o 

timo estava encapsulado em direção à lâmina própria por uma condensação do tecido 

conjuntivo desta e em seu parênquima estavam diferenciadas quatro áreas distintas 

relativamente bem diferentes uma da outra, que incluíam desde a cápsula até a 

câmara branquial: (1) zona subcapsular; (2) zona interna; (3) zona externa e (4) a 

porção do epitélio faríngeo que cobre o parênquima tímico (Figura 83). 

O timo dos alevinos de noventa (90) e cento e vinte (120) dias de idade é um 

órgão par localizado na região dorsolateral da câmara branquial e em estreita 

associação com o epitélio da faringe cobrindo esta zona, de modo que, o timo de R. 

quelen possa ser classificado como intraepitelial (Figuras 33, 83). Na sua região basal 

o timo tem uma cápsula formada pela condensação da lâmina própria do epitélio, que 

é separada do parênquima do timo por uma membrana basal visível (indiretamente) 

quando corada com ácido periódico de Schiff (PAS). No entanto, lateralmente e no 

plano do epitélio da faringe não há um limite preciso entre o epitélio do timo e o referido 

parênquima, nem foi observada a existência de uma membrana basal entre a região 

externa do timo e o epitélio da faringe que recobre o órgão. Este arranjo é comum 
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para o timo da maioria dos teleósteos (GRACE, MANNING, 1980; ZAPATA, COOPER, 

1990; CHILMONCZIK, 1992). 

 

 

Figura 83 - Aspectos do timo de alevinos de R. quelen. (A - B) Aspecto geral do órgão. (C 
- D) Detalhe da cápsula do timo. Car – cartilagem hialina, cb – cavidade branquial, cp – 
cápsula, cs, cp – capilar sanguíneo, ep – epitélio da mucosa faríngea; mac – macrófagos, 

mu = célula mucosa, pb – arco branquial, pv – plexo vascular, ze – zona externa; zi – 
zona interna; zsc – zona subcapsular, tim – timo,  ret6 – reticular tímica, tc – 
tecido conjuntivo. 

 

Há muita variação entre os peixes na histomorfologia do timo. O timo está 

localizado superficialmente estando recoberto pela mucosa faríngea como nos demais 

teleósteos, no entanto, em R. quelen a glândula tem uma cápsula de tecido conjuntivo 

que não se projeta trabeculando o parênquima. Em espécies que ocorre essa projeção  

as trabéculas dão uma aparência lobulada para a glândula do timo, sendo que, em 

muitos teleósteos não há lobulação como o que foi observado no jundiá 

(LAGABRIELLE, 1938, GOOD et al., 1966, SAILENDRI, MUTHUKKARUPPAN, 1975; 

GHONEUM, EGAMI, 1982; TESHIMA, TOMONAGA, 1986; CHILMONCZYK, 1992, 

PATRA, 2006). A título de exemplo dessa lobulação pode ser citada a presença 
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lóbulos tímicos profundos, sem conexão com o epitélio superficial, em algumas 

espécies, tais como Sicyases sanguíneos (GORGOLLON, 1983). 

A cápsula estava formada por uma camada de tecido conjuntivo denso com 

abundante vascularização, que era contínua com o tecido conjuntivo mais frouxo da 

lâmina epitelial da câmara branquial, e uma membrana basal patente aposta ao 

parênquima tímico. Havia abundantes leucócitos no tecido conjuntivo, especialmente 

granulócitos, linfócitos e células pigmentares (Figura 84). Da cápsula ao invés de 

trabéculas, septos vasculares finos penetravam no timo, sendo formados por vasos 

sanguíneos (arteríolas e vênulas) circundados por uma fina camada de tecido 

conjuntivo (Figuras 83, 84). 

A zona subcapsular foi delimitada a partir da cápsula por uma camada contínua 

de células reticulo-epiteliais limitantes, intimamente apostas a membrana basal 

capsular e continuando até o parênquima margeando os pequenos septos conjuntivos 

vasculares que penetravam a partir da cápsula.  Estes septos foram delimitados por 

uma membrana basal, contínua com a da cápsula e circundados por células reticulo-

epiteliais limitantes (Figura 83). As células reticulo-epiteliais limitantes apresentavam 

um corpo celular abaulado na zona do núcleo e processos citoplasmáticos achatados 

e apostos à membrana basal.  

O parênquima da zona subcapsular mostrou um aspecto frouxo, com uma baixa 

densidade celular, onde predominam os timócitos e timoblastos médios, seguidos 

pelos macrófagos e algumas células císticas unicelulares e, em menor número, 

células multicelulares, cujo citoplasma apresentava uma ou várias vesículas com um 

material de aspecto ceroso. O estroma desta zona estava formado por células reticulo-

epiteliais subcapsulares, com corpo celular conspícuo, acidófilo ou citoplasma 

levemente corado e ramificações marcadas. Nesta área, os septos vasculares eram 

mais visíveis do que no restante do parênquima devido à sua proximidade à cápsula.  
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Figura 84 – Detalhe da zona capsular e subcapsular do timo de R. quelen.  Col 
- colágeno, Trab – septo conjuntivo com vaso sanguíneo, Sub – Zona 
subcapsular, Lim – limite das zonas capsular e subcapsular, z. cap – Zona 
capsular, < - células pigmentares, círculos escuros – linfócitos, quadrados 
escuros – células reticulo-epiteliais limitantes. HE  

 

A zona interior foi a que apresentou uma densidade celular maior, devido ao 

grande número de timócitos pequenos que a ocupavam, além de um menor número 

de timócitos médios, macrófagos e alguns timoblastos. Nesta área zona foram 

observadas muitas células em mitose. Além desses tipos celulares, também foram 

encontradas células císticas unicelulares e, em menor número, células multicelulares. 

O estroma epitelial da zona interna consistiu de dois tipos de células retículo-epiteliais: 

1) células retículo-epiteliais escuras, com o corpo da célula de tamanho pequeno e 

citoplasma basofílico, que apresentavam delgadas ramificações entre os timócitos 

adjacentes; 2) células retículo-epiteliais pálidas, maiores que as anteriores e com 

citoplasma acidofílico e conteúdo heterogéneo (Figura 85). A vascularização foi 

constituída por vasos de pequeno calibre e capilares, circundados por uma delgada 

camada de tecido conjuntivo, que não atingiu a categoria de trabéculas. 
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Figura 85 – Detalhe do timo de R. quelen na zona interna. 
CQU – Célula cística, T – timócitos, < - reticulo-epitelial clara, 
círculo escuro – retículo epitelial escura. HE  

 

A zona externa, que não tinha um limite preciso com a interna, localizava-se 

logo abaixo do epitélio faríngeo e compreendia uma faixa estreita e contínua por todo 

o timo. O elemento predominante foi uma rede frouxa de células reticulo-epiteliais 

nesta zona, fusiformes e que deixavam espaços intercelulares ocupados por capilares 

sanguíneos, e um baixo número de timócitos grandes e médios e macrófagos (Figura 

86). 

O epitélio faríngeo associado ao timo foi do tipo pseudoestratificado com um 

grande número de células mucosas e infiltrado por linfócitos e macrófagos. Vale 

ressaltar que apenas um melanomacrófago foi encontrado, localizado ao redor de um 

vaso sanguíneo no limite das áreas interna e subcapsular, em todas as amostras 

estudadas (Figura 86). No capítulo da ontogênese do timo os tipos celulares e sua 

arquitetura serão abordados novamente, sendo evidenciados seus tipos celulares e 

respectiva organização. 
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Figura 86 – Detalhe do timo de R. quelen no limite das zonas interna e externa. 
Z.Ext. – Zona externa, Z. Int. – Zona interna, M – melanomacrófago, círculo 
escuro – célula retículo-epiteliais. HE  

 

O timo juvenil não apresenta trabéculas conjuntivas espessas, portanto, não 

aparece lobulado. Comparado com o descrito na truta arco-íris (CASTILLO, 1991), e 

nos teleósteos, onde a vascularização está associada a esses septos de tecido 

conjuntivo (CHILMONCZYK, 1992) que formam trabéculas ramificadas, os vasos 

sanguíneos intratímicos são muito menos desenvolvidos em R. quelen, de modo que, 

somente na região subcapsular, onde as trabéculas são mais espessas, e na zona 

externa, onde há menos timócitos, é possível visualizar sua presença. Portanto, no 

jundiá, a vascularização do timo parece um pouco pobre quando comparada com as 

dimensões globais do órgão. 

O parênquima tímico de R. quelen é regionalizado, da cápsula em direção ao 

epitélio faríngeo, nas zonas subcapsular, interna e externa. Embora não existam 

limites estruturais bem definidos, essas zonas são reconhecíveis tanto pelo seu 

estroma como pelo grau de colonização linfoide dos mesmos. Essa regionalização 

também foi descrita em outros teleósteos, incluindo salmonídeos (CASTILLO, 1991) 

e ciprinídeos (ZAPATA et al., 1996, ROMBOUT et al., 1997), embora em alguns casos 

tenha sido utilizada uma terminologia diferente, que inclui zonas internas, média e 

externa (CHILMONCZYK, 1992). Por outro lado, no peixe gato I. punctatus o 
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parênquima tímico tem sido descrito como dividido em córtex e medula (GRIZZLE, 

ROGERS, 1976; ELLSAESSER et al., 1988), termos que também foram aplicados a 

outros teleósteos, como S. sanguineus (GORGOLLON, 1983), Zoarces viviparus 

(BLY, 1985) e Chelon labrosus (MUGHAL, MANNING, 1986) e C. carpio (ROMANO 

et al., 1999a). 

Parece haver alguma correlação entre a zona interna com o córtex, mais 

colonizado por timócitos, e a área subcapsular com a medula, em que o estroma é 

bem evidente (CHILMONCZYK, 1992), mas foi encontrada diferença marcante entre 

o timo de R. quelen e de I. punctatus no que se refere a sua regionalização. Essas 

diferenças podem ser atribuídas a um possível efeito na interpretação dos cortes 

histológicos, quando não são realizados cortes seriados e não é observada a 

orientação do timo (CASTILLO, 1991). Assim, verificou-se que, nas seções orientadas 

paralelamente ao epitélio da faringe e interceptando a zona média do timo de R. 

quelen, o aspecto do parênquima é de uma região central ou lateral pobremente 

colonizada por timócitos, que poderia ser denominada medular, parcialmente rodeada 

por uma zona mais povoada, semelhante à área de córtex tímico dos tetrápodes. No 

entanto, em C. carpio foi demonstrado que na passagem de juvenil a adulto ocorre 

uma mudança na forma do timo, de modo que, em adultos, adquire forma cónica e se 

torna mais profundo, mas sem perder a sua conexão com o epitélio superficial, o que 

é acompanhado por uma redistribuição da medula e do córtex (ROMANO et al., 

1999a). No caso de R. quelen, uma vez que, não foi encontrado o timo com sua 

estrutura típica nos indivíduos mais velhos que um ano, não foi possível observar essa 

mudança constatada em C. carpio. 

O estroma tímico de R. quelen é composto pelas células retículo-epiteliais, que 

formam um citorretículo tridimensional onde estão alojados timócitos e outras células 

livres, principalmente macrófagos e células mioides. Os tipos de células retículo-

epiteliais identificados no jundiá correspondem aos descritos em O. mykiss 

(CASTILLO, 1991; CASTILLO et al, 1991), utilizando como critérios de classificação 

a localização, a morfologia e o perfil histoquímico (ver capítulo histoquímica). Esses 

tipos celulares também podem ser correlacionados com os descritos em C. carpio, 

Romano et al. (1999a) descreveram três (3) tipos: 1) Células epiteliais limitantes 

localizadas nas zonas subcapsular, perivascular e peritrabecular; 2) células epiteliais 

reticulares localizadas nas áreas medular e cortical; 3) células "nurse" na fronteira 

entre córtex e medula. No entanto, esses autores também descreveram estruturas 
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semelhantes aos corpúsculos de Hassal, localizados na medula. Em relação as 

células “nurse” tímicas, estas foram descritas pela primeira vez no timo do linguado -

Solea solea (PULSFORD et al., 1991) e nos salmonídeos são consideradas 

equivalentes às células retículo-epiteliais escuras (FLAÑO et al., 1996). 

Quanto aos corpúsculos de Hassal, não foram encontrados no timo de R. 

quelen, mas sua presença também foi descrita em I. punctatus (ELLSAESSER et al., 

1988), T. mossambica (SAILENDRI, MUTHUKKARUPPAN, 1975) e outras Tilapia spp 

(FISHELSON, 1995) e em S. sanguineus (GORGOLLON, 1983). No entanto, em duas 

revisões sobre o timo de peixes (ZAPATA, COOPER, 1990; CHILMONCZIK, 1992) foi 

considerado que a sua existência não foi firmemente demonstrada. Assim, 

Chilmonczik (1992), assim como Castillo (1991), consideraram que as seções 

transversais das trabéculas conjuntivas poderiam ter sido interpretadas como 

corpúsculos de Hassal. Em C. carpio (ROMANO et al., 1999a) descreveram os 

corpúsculos de Hassall em um estudo ultra estrutural, mas não mostraram 

microfotografias deles. Na análise histológica dos órgãos linfoides do bijupirá 

(Rachycentron canadum) no timo foram encontradas estruturas semelhantes a 

corpúsculos de Hassal (KLOSTERHOF, 2012) contrariando a maior parte dos autores 

que descreveram que não há estruturas de Hassal no timo de teleósteos (HIBIYA, 

1982; GENTEN et al., 2009), embora alguns descreveram estruturas similares ao 

mesmo (ELLSAESSER et al., 1988; CHILMONCZYK, 1992; BOWDEN et al. 2005). 

Em trutas, foi possível observar células tímicas com depósito de material hialino 

eosinófilico, que pode ser confundido com corpúsculo de Hassal, pois, é necessário 

que a estrutura seja estritamente epitelial e de aspecto similar ao de catafilos de 

cebola (PALESTRO et al. 1998). A observação de estruturas semelhantes aos 

corpúsculos de Hassal no timo do bijupirá poderia estar relacionada com a produção 

de um fator pro insulínico que estimularia o crescimento na espécie que apresenta um 

rápido crescimento. (LIAO, LEAÑO, 2007). Estudos morfológicos e fisiológicos no 

futuro devem ser realizados para elucidar se estas estruturas são ou não relacionadas 

a corpúsculos de Hassal, como descrito por Hassal em 1849 (KLOSTERHOFF, 2012). 

Um tipo de célula epitelial presente no timo de R. quelen são os cistos epiteliais, 

tanto unicelulares quanto pluricelulares, localizados preferencialmente na borda entre 

as zonas interna e subcapsular, coincidindo com o descrito em O. mykiss (CASTILLO, 

1991). Estas células têm sido descritas como frequentes em peixes, especialmente 

em peixes mais velhos (HAFTER, 1952; RIZKALLA, 1969; SAILENDRI, 
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MUTHUKKARAPPAN, 1975; SAVINO, SANTA ROSA, 1982; ZAPATA, 1981, 1983) e 

seu significado é desconhecido, embora Castillo (1991) tenha sugerido sua possível 

origem a partir de células reticulo-epiteliais secretoras, tanto escuras quanto pálidas. 

Quanto aos timócitos, a maioria deles está localizada na zona interna do timo 

de R. quelen, na forma de timócitos pequenos e médios, a maioria quiescente, embora 

também tenha sido observado um número elevado de mitoses. Essa mesma 

distribuição foi descrita no timo de outros peixes (CASTILLO, 1991, CHILMONCZYK, 

1992; IWAMA, NAKANISHI, 1996; PATRA, 2006). 

Os macrófagos são outro importante grupo celular dentro do timo do jundiá. Os 

estudos ultra estruturais no timo de em O. mykiss (CASTILLO, 1991) permitiram 

diferenciar, além dos monócitos, duas populações de macrófagos, uma envolvida na 

fagocitose de timócitos degenerados e que apresentava grandes corpos residuais em 

seu citoplasma, localizados principalmente na região subcapsular e macrófagos com 

grânulos de aparência heterogênea, localizados no epitélio externo, às vezes em 

contato com a cavidade branquial e na região externa. Observações à microscopia 

óptica no R. quelen indicaram que os macrófagos tímicos são distribuídos da mesma 

forma descrita por Castillo (1991). 

No timo de R. quelen não foram observadas células granulosas eosinofílicas, e 

apenas um melanomacrófago foi registrado nos cortes histológicos avaliados. Estas 

células têm sido descritas como mais abundantes no timo de peixes adultos 

(GORGOLLON, 1983; PULSFORD et al., 1991; CHILMONCZYK, 1983) e, talvez, sua 

ausência possa ser atribuída à idade dos indivíduos estudados no R. quelen. 

Em relação a involução do timo e sua substituição por outros tecidos foi 

possível verificar nos indivíduos adultos de R. quelen com um ano ou mais de idade 

que a sua histoarquitetura típica deixa de existir, pelo menos em todos animais 

coletados na época de reprodução da espécie. Nesses animais foi observada a 

presença de infiltrado de linfócitos (Figura 82) intra e subepiteliais, mais compridos 

que largos e com algumas raras células reticulares semelhantes às da zona externa. 

A exploração do restante da estrutura do arco opercular e das regiões adjacente e 

subjacente não revelou estruturas que pudessem ser classificadas como um timo 

típico ou, até mesmo, parcialmente reminiscentes de sua estrutura. 

A involução do timo parece ser um fato viável entre os vários grupos de peixes, 

como tem sido descrito em alguns, como Pleuronectes platessa (LELE, 1933), 

Astyanax mexicana (HAFTER, 1952), Oryzias latipes (GHONEUM, EGAMI, 1982; 
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GHONEUM et al., 1982), Sebasticus marmoratus (NAKANISHI, 1986a) e o peixe gato 

- I. punctatus (ELLSAESSER et al., 1988), enquanto que, em muitas outras espécies 

não foi observada essa involução (CHILMONCZYK, 1992). No entanto, em muitos 

casos, a involução do timo nesses peixes têm sido associada com alterações no perfil 

neuroendócrino relacionadas com a reprodução (HAFTER, 1952; GHONEUM, 

EGAMI, 1982; GHONEUM et al., 1982; NAKANISHI, 1986a ), as mudanças sazonais 

(TAMURA, HONMA, 1974; TAMURA, HONMA, 1977; ZAPATA et al, 1992) ou o 

estresse (ELSAESSER et al., 1988; CHILMONCZYK, 1992) e o envelhecimento 

(LELE, 1933; McARDLE, ROBERTS, 1975; COOPER et al., 1983). No entanto, ambos 

R. quelen e I. punctatus (ELLSAESSER et al., 1988) a involução do timo ocorre cedo 

sem aparente relação com a maturação sexual, embora o estresse possa acelerar o 

processo no I. punctatus (ELSAESSER et al., 1988). 

O desenvolvimento e a involução do timo em I. punctatus segue um padrão 

complexo, não linear no que se refere ao número de timócitos, que se manteve 

constante entre os três (3) e dez (10) meses de idade, sofreu um aumento abrupto 

aos onze (11) e doze (12) meses e declinou depois de treze (13) meses, de modo 

que, aos dezesseis (16) meses pós-eclosão o timo restou como uma camada fina 

epitelióide sem linfócitos, cujos vestígios foram visíveis até os dezoito (18) meses 

(ELLSAESSER et al., 1988). Hipoteticamente, esse padrão pode indicar que existe 

uma correlação entre a involução do timo e da primeira maturação sexual do peixe 

gato - Ictalurus punctatus, que acontece após o primeiro ano de vida (ELLSAESSER 

et al., 1988). Embora não existam dados em I. punctatus, no R. quelen fêmeas têm 

um pico nos níveis de testosterona, coincidente com o pico de índice 

gonadossomático, além de uma concentração particularmente elevada e não usual 

em outros teleósteos da 11 cetotestosterona durante o período reprodutivo 

(BARCELLOS et al., 2001). As elevadas concentrações de esteroides e, 

particularmente, de 11-cetotestosterona poderia ser responsável pela involução do 

timo em R. quelen, embora sejam necessários dados dos machos da espécie e 

mesmo em I. punctatus para corroborar esta hipótese. 

O timo é um órgão importante pelas suas funções e pelas transformações a 

que esta sujeito no decorrer da ontogênese do jundiá, mas, somente terá valor para o 

estudo do bem-estar nos alevinos e indivíduos com menos de um ano devido a sua 

involução. Nesse sentido ele será melhor detalhado no capítulo referente a 

ontogênese do R. quelen. 
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4.1.8 Ovários  
 

O jundiá na época de reprodução, nas laterais da cavidade abdominal 

apresenta bem desenvolvidos em cada um dos seus lados as gônadas que, no caso 

das fêmeas, são os ovários amarelados onde são produzidos os ovócitos 

(BALDISSEROTTO, RADÜNZ-NETO, 2004). Os ovários do R. quelen consistem de 

um par de órgãos em forma de saco cobertos com uma parede ovariana e consistindo 

de uma cavidade ovariana (lúmen ovariano) e numerosas lamelas ovarianas (lamelas 

ovígeras) onde ocorre a oogênese (Figura 87). Esse padrão é característico de todos 

os peixes teleósteos. (HIBIYA, 1982; AMIN et al., 1992; EL-BAB, 2004; MUMFORD et 

al.; 2007). Esse órgão já foi descrito em uma espécie próximo ao jundiá que é o R. 

sapo (BOSSEMEYER, 1976) e, mesmo, no próprio R. quelen (GHIRALDELLI et al., 

2007). 

Os ovários das fêmeas estudadas apresentaram estágio em maturação e 

maduras correspondendo ao esperado para a estação de coleta (verão). As 

observações macro e microscópicas não diferiram das descrições de Ghiraldelli e 

colaboradores (2007) onde os ovários são estruturas pares, alongadas e saculiformes, 

ligadas à parede dorsal do celoma pelo mesovário. Fundem-se na extremidade 

posterior, formando o oviduto, que se abre para o exterior, pelo poro urogenital. A 

papila urogenital, nas fêmeas, apresenta-se mais volumosa e mais larga ventralmente, 

quando comparada com a dos machos. As fêmeas que estavam prontas a reprodução 

apresentaram o orifício genital hiperêmico e com dilatação ventral, sendo o ventre 

macio e grande, em função do tamanho acentuado dos ovários, liberando, com 

facilidade, os ovócitos, quando o abdômen foi pressionado. As modificações 

macroscópicas observadas ao longo da maturação sexual nas gônadas de fêmeas 

podem ser vistas na Tabela 4. 
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Figura 87 - Anatomia macroscópica de uma fêmea de R. quelen sexualmente 
madura evidenciando suas gônadas. BR - Brânquia; C – abertura da cloaca; ES - 
estômago, G - gônada; GR – tecido adiposo amarelo; HI - fígado, M - músculo; P – 
pele; TD - tubo digestório. A área do timo foi delimitada pelo polígono vermelho.  

 

A maturação gonadal das fêmeas no presente estudo seguiu a proposição de 

Ghiraldelli e colaboradores (2007) que as características histológicas e distribuição 

das células das linhagens oogênicas apresentando uma escala com quatro estádios 

de maturação gonadal (Figura 88), a saber: I – imatura; II – em maturação inicial; III – 

em maturação final; IV – madura (Tabela 4). Nas fêmeas analisadas no período 

reprodutivo de verão forma encontrados ovócitos em diferentes fases de 

desenvolvimento, de modo similar ao observado por Ghiraldelli e colaboradores 

(2007). Esses ovócitos em diferentes fases de desenvolvimento: cromatina nucleolar, 

perinucleolar, cortical alveolar e vitelogênico, demonstraram assincronia no 

desenvolvimento dos ovócitos. O desenvolvimento assincrônico dos ovócitos, no 

jundiá, é relatado por outros autores (CASSINI, 1998; WOEHL, 2001) e caracteriza 

espécies que possuem desova parcelada, ou seja, os óvulos amadurecem em lotes e 

são eliminados em intervalos regulares, durante todo o ano ou parte do mesmo. 

Nakatani et al. (1997) classifica este tipo de desova como uma adaptação a flutuações 

no suprimento alimentar, resultando na preservação da espécie em condições 

abióticas desfavoráveis.  

De acordo com a classificação proposta por Hoar (1969), os ovários de jundiá 

são do tipo cistovariano, em que a luz do ovário tem continuidade com o oviduto, e 

pelos ovócitos são liberados para o ambiente. Como as coletas foram realizadas no 

período reprodutivo, entre as fêmeas estudadas, não foi detectada a presença de 

folículos pós-ovulatórios nos seus ovários. Segundo Ghiraldelli et al. (2007) essa 
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ausência de folículos pós-ovulatórios seria indicativa de desova recente. Sabe-se que 

esta espécie não desova naturalmente em cativeiro, provavelmente por causa da 

ausência de algum estímulo ambiental.  

 

Tabela 4 Estádios de maturação gonadal para fêmeas de jundiá. 
 

Estádio Características Macroscópicas Características Microscópicas 

I – Imatura Ovário muito fino e pequeno, 

quase transparente. Nenhuma 

coloração e pouca 

vascularização, sendo pouco 

perceptível. 

Os ovários apresentam lamelas 

ovígeras estreitas recobertas por 

células basófilas, com ovócitos 

perinucleolares iniciais (do 

estoque de reserva) e cromatina 

nucleolares (ninhos de células 

germinativas) (Figuras 97, 98) 

II - Maturação inicial Ovário mais desenvolvido, com 

aumento de tamanho e 

vascularização, apresentando 

coloração amarelo-pálida. 

Podem- se observar ovócitos a 

olho nu. 

Apresenta poucos ovócitos 

cromatina-nucleolares, mas 

predominam os ovócitos 

perinucleolares avançados e 

corticais alveolares (vitelogênese 

lipídica). A membrana vitelínica 

(zona radiata ou zona pelúcida) é 

evidente, estando rodeada por 

células foliculares cúbicas (Figura 

97). 

III - Maturação final Ovário volumoso, ocupando boa 

parte da cavidade celomática, de 

cor amarela; ovócitos são 

observados claramente; há 

aumento da vascularização. 

Ainda são encontrados os 

estádios da fase anterior, 

entretanto há um predomínio de 

ovócitos cortical alveolares e 

vitelogênicos de vários tamanhos; 

as células foliculares tornam-se 

mais altas e evidentes. 

IV - Madura Ovário muito volumoso, 

ocupando quase a totalidade da 

cavidade abdominal. Os ovócitos 

apresentam-se com aspecto 

homogêneo, com coloração 

amarela. Evidente rede vascular 

envolvendo os ovários. 

Encontram-se ovócitos 

perinucleolares avançados, mas 

há um predomínio de ovócitos 

vitelogênicos, de vários 

tamanhos, repletos de grânulos 

de vitelo; as células foliculares 

tornam-se hipertróficas (Figura 

99).  

Fonte: Ghiraldelli e colaboradores (2007) 
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Segundo Cassini (1998), o aumento da temperatura e o período chuvoso são 

importantes estímulos à desova para o jundiá no ambiente natural. Outro fator que 

poderia ser considerado é a ausência de desafios durante a estação reprodutora nos 

criatórios, pois, sendo reotáxicos nos tanques os jundiás não encontram condições de 

correntes para nadar de forma contínua contra a correnteza. Essa reotaxia é 

observada em muitos outros teleósteos, a título de exemplo, podem-se citar Brycon 

spp, como B. amazonicus e B. orbignyanus; os peixes redondos, como C. 

macropomum, P. mesopotamicus, P. brachypomus; e algumas espécies carnívoras 

como o dourado - S. brasiliensis. Estas são espécies que apresentam como 

característica comum a realização de migrações com finalidades reprodutivas 

(MORAES et al., 2015). No manejo dos jundiás em criatórios é comum causar 

estresse aos animais buscando simular os efeitos causados pela reotaxia. 

 

 
 

Figura 88 – Aspecto geral do ovário de Rhamdia quelen na fase 
madura com predomínio de ovócitos vitelogênicos. 1 – Folículos 
vitelogênico com células foliculares hipertróficas (fase madura), 2 - 
ovócitos perinucleolares avançados (fase em maturação 
intermediária), 3 - ovócitos cromatina-nucleolares e perinucleolares 
iniciais (fase Imatura), 4 - ovócitos corticais alveolares entrando em 
vitelogênese (fase em maturação intermediária), > - albugínea - 
cápsula conjuntiva de onde partem lamelas ovígeras. Tricrômio de 
Azan variante de Heidenhain. 

 

No entanto, durante a coleta de animais para estudos na UNILEON/ES foi 

observada uma fêmea de cativeiro apresentando macroscopicamente os ovários com 
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aspecto hemorrágico, muitos vasos sanguíneos na superfície e as áreas em 

reabsorção continham ovócitos de coloração marrom a cinza. Essa mesma 

constatação foi feita em três fêmeas por Ghiraldelli et al. (2007) que em estudos 

anteriores havia correlacionado essas características macroscópicas dos ovários das 

fêmeas de R. quelen com a reabsorção de ovócitos, ou seja, com ovócitos 

vitelogênicos. Durante um estudo realizado pelo autor da presente tese sobre os 

efeitos ambientais do barrageamento da usina hidroelétrica de Dona Francisca/RS, 

algumas fêmeas capturadas ao final do período reprodutivo, próximo ao mês de 

março, também apresentaram essas características morfológicas macroscópicas nos 

seus ovários. 

 

 
 

Figura 89 – Aspecto geral do ovário de Rhamdia quelen na fase madura 
apresentando ao lado de folículo vitelogênico ovócitos cromatina-nucleolares e 
perinucleolares iniciais (fase Imatura). 1 - Ovócitos cromatina-nucleolares e 
perinucleolares iniciais, 2 - folículo vitelogênico, + - núcleo com nucléolos. 
Tricrômio de Azan variante de Heidenhain. 

 

Wallace e Selman (1981) sugerem que a maior causa de atresia em animais 

confinados seria o estresse ambiental. A involução de ovócitos jovens pode também 

ser atribuída à deficiência nutricional ou a algum fator que poderia reduzir ou inibir os 

níveis de gonadotrofinas, tais como o confinamento. O fato de se ter observado 

fêmeas maduras por um longo período e destas, poucas apresentarem ovos atrésicos, 

pode ser um indicativo que esta espécie mantém ovócitos prontos para desovar por 

longos períodos e/ou o processo de reabsorção destes ovócitos é muito rápido 
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(GHIRALDELLI et al., 2007). O que nos animais avaliados no presente experimento 

em menor grau (devido a cobertura da coleta atingir somente as estações reprodutivas 

de primavera e verão) e no acompanhamento anual das fêmeas silvestres estudadas 

na barragem hidroelétrica de Dona Francisca pareceu confirmar essa constatação de 

Ghiraldelli e colaboradores (2007). 

 

 
 

Figura 90 - Detalhe do ovário de Rhamdia quelen na fase madura 
mostrando folículo vitelogênico evidenciando suas células foliculares 
hipertróficas e grânulos de vitelogenina. 1 - Epitélio folicular com células 
hipertróficas, 2 – grânulos de vitelogenina. Tricrômio de Azan variante de 
Heidenhain. 

 

As gônadas, ovários e testículos, respondem a alterações nutricionais, 

endócrinas e ambientais, entre outras. A título de exemplo, hidrocarbonetos presentes 

nas águas podem induzir danos estruturais e funcionais a esses órgãos, assim como, 

as brânquias, fígado e cérebro, mesmo em animais expostos a doses ou 

concentrações subletais desses compostos (McDONALD, DONNELLY, 1999). Em 

geral as melhores condições corporais em peixes, como por exemplo, o observado no 

peixe-donzela - Stegastes fuscus (Osteichthyes, Pomacentridae) antecedem à 

desova, principalmente nos estádios inicial e intermediário de maturação gonadal 

(GURGEL et al, 2013). De modo similar no piau-vermelho (Leporinus copelandii) na 

bacia do baixo Rio Paraíba do Sul foi observado que o índice médio de gordura 

celomática foi máximo no estádio de maturação inicial, sugerindo a utilização destas 

reservas durante a maturação gonadal e/ou migração reprodutiva. Apesar de não ter 
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ocorrido interrupção na alimentação, as fêmeas apresentaram melhores condições 

alimentares após o período reprodutivo (COSTA et al., 2005). 

A resposta ao estresse é um mecanismo que permite ao peixe preservar sua 

saúde frente à ameaça de estressores. Dependendo da severidade do estressor, o 

mecanismo de resposta pode se tornar disfuncional e impactar negativamente a 

fisiologia do animal. Cortisol plasmático tem papel preponderante na inibição do 

desempenho reprodutivo de peixes desencadeado por estresse. O conhecimento das 

mudanças fisiológicas causadas por estresse é importante para a elaboração de 

programas reprodutivos e de manejo em aquicultura, assim como, pode ser utilizado 

na elaboração de um protocolo para avaliação do bem-estar animal (LIMA et al., 

2006). Diversas pesquisas têm demonstrado a capacidade do estresse em inibir o 

desempenho reprodutivo de peixes (SMALL, 2004). Quando expostos a situações 

estressantes severas ou de longa duração, os peixes têm seus processos 

reprodutivos perturbados devido à depressão da glândula pituitária e de níveis 

plasmáticos de gonadotrofinas (CARRAGHER et al., 1989), ao decréscimo de níveis 

de hormônios esteroides (PICKERING, POTTINGER, 1987) e à redução do tamanho 

dos ovos e da qualidade das larvas (CAMPBELL et al., 1992, 1994). O estresse de 

manejo pode afetar o período normal de reprodução de algumas espécies como a 

truta arco-íris - Oncorhynchus mykiss, adiantando ou atrasando seu processo 

reprodutivo. A tilápia - Oreochromis niloticus, dependendo do estágio de maturação 

gonadal, cessa completamente sua reprodução. 

O fenômeno reprodutivo nos peixes é um processo bem diversificado, sendo a 

classe representante das maiores variáveis biológicas dentre os vertebrados 

(WOEHL, 2001). A enorme quantidade de gametas produzidos e lançados no meio 

ambiente para serem fecundados externamente, contrasta com o desenvolvimento de 

órgãos especializados para a fecundação interna, em algumas espécies. A 

reprodução é um processo que pode ser executado dos mais variados modos, tais 

como a liberação de feromônios, a construção ou não de ninhos, a realização de corte, 

o cuidado ou não com a prole (WOEHL, 2001). Também, a migração reprodutiva, seja 

nas formas apresentadas pela piracema em nossos rios, ou naquelas em que grandes 

alterações osmóticas do meio se fazem necessárias (migração catadrônica/rio-mar, 

ou anadrônica/mar-rio), fornecem mostras da complexidade etológica que envolve o 

fenômeno da reprodução nos peixes (HOAR et al., 1983; BORGES-FILHO, 1987).  
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Significativas variações no ciclo reprodutivo dos teleósteos que habitam em 

diferentes condições ecológicas, bem como tendências marcantes em diferentes 

regimes climáticos determinam o processo de desova em períodos específicos do ano 

(HOAR et al.,1983; WOEHL, 2001). Como elementos fundamentais da biologia de 

numerosas espécies, o tipo de desova, a fecundidade, a época e os locais de 

reprodução, assim como a idade e o tamanho na primeira maturidade alicerçam todo 

o diagnóstico da situação das populações e de seu possível comportamento ante 

determinadas condições do meio ambiente (GODINHO, 1972). 

O ciclo reprodutivo anual para muitas espécies de teleósteos tem sido descrito 

em termos de mudanças no índice gonadossomático (IGS - peso da gônada em 

relação ao peso total do corpo) e/ou mudanças morfológicas em ovários e testículos 

(PETER, CRIM, 1979). Toda a complexidade da reprodução dos peixes é refletida na 

vastidão de estruturas gonadais. Entretanto a estrutura fundamental, constituída por 

células germinativas e por células somáticas constituintes do tecido gonadal, é similar 

(NAGAHAMA, 1983). 

Dois processos podem ser notados no desenvolvimento das gônadas e 

maturação sexual em peixes. O primeiro refere-se ao desenvolvimento das gônadas 

de peixes jovens até chegar à maturação sexual, representada pela primeira desova, 

a partir da qual os peixes são considerados adultos, sendo este processo linear e 

irreversível. O segundo processo consiste na manifestação dos ciclos sexuais 

periódicos nos peixes adultos, cujas gônadas apresentam diferentes estágios de 

maturação em distintas épocas do ano. Este é um processo cíclico e reversível, que 

se repete de acordo com o padrão rítmico da espécie (CALVO, DADONE, 1972; 

WOEHL, 2001). 

Na maioria dos peixes Teleostei, a gametogênese é um evento cíclico e sazonal 

(QUAGIO-GRASSIOTTO et al., 2013). A renovação dos gametas, seu 

desenvolvimento, diferenciação, maturação e liberação provocam várias alterações 

nas características das gônadas ao longo dos ciclos reprodutivos anuais. Essas 

alterações são utilizadas para reconhecer fases nos ciclos reprodutivos. O 

reconhecimento dessas fases constitui um dos parâmetros aplicados na gestão dos 

recursos pesqueiros. Diante dessa perspectiva Quagio-Grassiotto et al (2013) 

apresentaram uma recente proposta de reconhecimento das fases reprodutivas 

desenvolvida para os Perciformes adaptada para os Ostariophysi neotropicais 
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(Siluriformes e Characiformes), além de uma breve descrição da gametogênese nos 

peixes Teleostei. 

Essas situações hormonais, estruturais, comportamentais e neuronais que 

regulam a funcionalidade das gônadas podem oferecer indicadores para a elaboração 

de protocolos de associação desses fenômenos e a morfologia microscópica das 

gônadas, desde que, levadas em consideração situações de homeostasia, alostasia 

e mesmo, patologias durante as adaptações dos ciclos reprodutivos as condições 

ambientais. Considerando que constitui um componente do bem-estar em animais a 

capacidade natural de reprodução, os órgãos produtores de gametas do jundiá podem 

ser abordados junto com o sistema imune e neuroendócrino na elaboração de 

protocolos de avaliação do mesmo. 

 

4.1.9 Testículos  
 

O jundiá na época de reprodução, nas laterais da cavidade abdominal 

apresenta em cada um dos seus lados as gônadas que, no caso dos machos, são os 

testículos de cor branca, onde são produzidos os espermatozoides 

(BALDISSEROTTO, RADÜNZ-NETO, 2004). Nos machos de jundiá estudados os 

testículos consistiram de estruturas pares, localizadas dorsalmente na cavidade 

celômica, alongados e apresentando projeções digitiformes (franjas) em toda a sua 

extensão, orientadas ventralmente, sendo mais proeminentes e túrgidas por estarem 

no período reprodutivo coincidindo com a descrição realizada por Ghiraldelli et al. 

(2007). O padrão de testículos digitiformes também foi relatado para vários grupos de 

siluriformes (LEGENDRE et al., 1996), inclusive para algumas espécies da família 

Heptapteridae (LOIR et al., 1989; SANTOS et al., 2001; BATLOUNI et al., 2006). Nos 

exemplares estudados a maioria apresentou os testículos com tamanho semelhante, 

mas, também foi observada a diminuição em um dos lados num exemplar, de modo 

similar ao constatado por Ghiraldelli et al. (2007). De modo similar ao descrito por 

Ghiraldelli et al. (2007) os testículos de R. quelen estudados fusionaram na região 

posterior, formando o ducto espermático que se abriu externamente no poro 

urogenital. Foi observada uma projeção de tecido externamente, posterior ao poro 

anal, a papila urogenital, que nos machos foi mais estreita que nas fêmeas. Os 

machos utilizados para a reprodução nos estudos da ontogenia, assim como, os 

capturados para estudos histológicos quando estavam prontos para a reprodução ao 
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serem pressionados no abdome liberaram com facilidade o sêmen. Ghiraldelli et al. 

(2007) observaram que machos com a idade de apenas sete meses já liberavam 

sêmen durante o manejo de biometria. 

Os testículos dos machos estudados foram enquadrados desde a fase de 

maturação inicial até a final (Figuras 91, 92) segundo a classificação de Ghiraldelli et 

al. (2007). Os machos de R. quelen foram agrupados em quatro estádios de 

maturação (GHIRALDELLI et al., 2007): I – imaturo; II – em maturação inicial; III – em 

maturação final; IV – maduro (Tabela 4), sendo que, para facilitar a classificação foram 

agrupados os  estádios II e III como feito por Ghiraldelli et al. (2007). Em termos de 

distribuição, a estrutura testicular do jundiá seguiu o padrão mais comum que é do 

tipo espermatogonial irrestrito, em que as espermatogônias ocorrem ao longo de todo 

túbulo seminífero (GRIER, 1981; GHIRALDELLI et al., 2007; QUAGIO-GRASSIOTTO 

et al. 2013). As células germinativas arranjam-se em cistos, os quais se rompem no 

final da espermatogênese, liberando as células germinativas no lume tubular, de onde 

são lançados no ducto espermático e posteriormente para o ambiente (GRIER, 1981; 

GHIRALDELLI et al., 2007; QUAGIO-GRASSIOTTO et al. 2013). A organização 

estrutural e funcional das porções cranial média e caudal, nos testículos de 

Siluriformes, foi descrita por alguns autores (LOIR et al., 1989; SANTOS et al., 2001; 

GUIMARÃES-CRUZ, SANTOS, 2004, GUIMARÃES-CRUZ et al., 2005), sendo similar 

ao R. quelen. No entanto, para o jundiá, observou-se o que foi mencionado Ghiraldelli 

et al. (2007), ou seja, que as diferentes regiões testiculares foram estrutural e 

funcionalmente semelhantes, notando-se o mesmo arranjo do tecido germinativo. 

Distintamente do observado por Ghiraldelli et al. (2007) não foi encontrado exemplar 

com ovotestes, que também já havia sido registrado para a espécie por Woehl (2001). 

Na avaliação das gônadas de R. quelen e de outros peixes são utilizados, entre 

outros, os índices gonadossomático e hepatossomático, assim como, suas 

correlações, que não foram propósito do presente estudo, mas, podem ser úteis para 

a correlação da fertilidade e, mesmo, da avaliação do bem-estar na linha de 

pensamento que tem sido desenvolvida sobre as gônadas. Esses dados nos estudos 

de Ghiraldelli et al. (2007) apresentaram valores de relação gonadossomática 

variando entre 0,29 a 9,16, para machos, e de 0,11 a 13,03, para as fêmeas, sendo 

que, os maiores valores de relação gonadossomática foram encontrados durante os 

estádios “em maturação” e “maduro”, como ocorre para maioria dos teleósteos 

(VAZZOLER, 1996; WOEHL, 2001). De acordo com a distribuição da relação 
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gonadossomática média ao longo dos meses estudados, Ghiraldelli et al. (2007) 

observaram que o período reprodutivo do jundiá ocorreu nos meses de verão 

(dezembro/2001 e janeiro/2002), outono (abril e maio/2002) e primavera (setembro e 

outubro/2002), tendendo acompanhar o aumento de temperatura. 

 

 
 

Figura 91 - Aspecto geral do testículo de R. quelen. 1 – Franja testicular em forma 
de dedos, 2 – Base do testículo, 3 – túnica albugínea, 4 – túnica vasculosa, 5 – 
túbulo seminífero reto, > - túbulo seminífero com luz repleta com coleção de 
espermatozoides, + - túbulos seminíferos imaturos (luz vazia). HE. 

 

Estudos desenvolvidos no ambiente natural indicam que o período reprodutivo 

e os picos de desenvolvimento gonadal para jundiá podem variar a cada ano e de um 

lugar para outro (GOMES et al., 2000). NARAHARA et al. (1985, 1989) citam que a 

maturação para o jundiá, na natureza, é atingida por volta de um ano de idade nos 

dois sexos. Em exemplares selvagens da região do alto rio Uruguai, jundiás 

desovados foram encontrados ao longo do ano, sendo que uma grande quantidade 

de animais maduros foi observada na primavera, coincidindo com o aumento da 

temperatura e o período chuvoso (CASSINI, 1998), essa mesma observação foi feita 

durante os estudos já citados durante a avaliação dos impactos da barragem 

hidroelétrica de Dona Francisca sobre a ictiofauna. Contudo, Woehl (2001) observou 

jundiás em cativeiro, em adiantado estádio de desenvolvimento gonadal de setembro 

até meados de abril, período correspondente à primavera, verão e início de outono, 
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com maior incidência de indivíduos maduros, nos períodos com maiores valores de 

temperatura. O mesmo foi evidenciado por Barcellos et al. (2001a,b), que notaram 

três picos de relação gonadossomática nos meses de outubro, dezembro e abril em 

jundiás de cativeiro. Estes resultados, juntamente com os de Ghiraldelli et al. (2007) 

e as observações citadas sobre a barragem Dona Francisca, indicam que o período 

reprodutivo do jundiá ocorre nos meses mais quentes do ano, havendo relativa 

variação. Fatores como temperatura, densidade de estocagem, manejo e tipo de dieta 

podem fazer com que ocorra variação no desenvolvimento gonadal ao longo do ano. 

No entanto, este fato indica que é possível obter fêmeas de jundiá, a partir de 12 

meses de cultivo, prontas para reprodução em boa parte do ano, sobretudo durante a 

primavera e verão (GHIRALDELLI et al.; 2007).  

 

 
 

Figura 92 - Detalhe do testículo de R. quelen no estádio em maturação. 1 - Cistos 
germinativos contendo em seu interior as células espermatogênicas 
(espermatogônias em predomínio), 2 – tecido conjuntivo intersticial, ez – 
espermatozoides na luz do túbulo seminífero, + - vasos sanguíneos com 
hemácias, círculo escuro – células sustentaculares, círculo amarelo – células 
intersticiais. HE 

 

É interessante ressaltar que estudos sobre a alteração da temperatura da água 

durante a fertilização ou incubação (19, 25, 30ºC) não alteraram as proporções de 

eclosão entre machos e fêmeas, mas, ocasionaram diminuição do número de 

indivíduos eclodidos a menor temperatura, enquanto que, o aumento diminuiu a taxa 
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de fertilização (LONGO, 2008). 

Outra situação que os R. quelen estão sujeitos é a inversão sexual com vistas 

a maior produtividade de massa corporal das fêmeas. O cultivo monosexo feminino 

pode aumentar a produtividade do jundiá (Rhamdia quelen), tendo em vista o maior 

crescimento das fêmeas e a maturação precoce dos machos desta espécie durante o 

ciclo de produção. Quando se pretende produzir um lote monosexo, a inversão sexual, 

de forma direta ou indireta, é uma ferramenta amplamente difundida na piscicultura 

(WEISS, 2016). Foi observado na criação de jundiás que há um crescimento superior 

da fêmea em relação ao macho na fase adulta e nesse sentido o conhecimento das 

dosagens, princípios ativos hormonais e estágios de aplicação e desenvolvimento da 

espécie sob o efeito de tratamento de inversão sexual são importantes (MEDEIROS, 

2009). Nesse sentido foi testada a inclusão de benzoato de estradiol e os princípios 

ativos do estradiol (valerato, ciprionato e 17β-estradiol) na ração em diferentes 

dosagens por um período de experimento de 40 dias. Ao final do experimento não foi 

percebida diferença significativa entre os tratamentos na inversão sexual das larvas 

pela inclusão dos princípios ativos e sem hormônios. Somente foi constatado aos 40 

dias que o ganho de peso por ocasião da inclusão de ciprionato de estradiol foi 

superior aos demais.  Como pode ter sido observado no experimento de Medeiros 

(2009) a inversão sexual em peixes pode ser induzida de forma direta através da 

administração de hormônios, porém o uso de esteroides evoca controvérsias 

relacionadas ao desenvolvimento dos peixes, à saúde humana e aos possíveis danos 

ao meio ambiente (WEISS, 2016). 

Por outro lado, progênies femininas podem ser geradas através da inversão 

sexual indireta (WEISS, 2016), envolvendo inicialmente a masculinização das fêmeas 

genotípicas para originar reprodutores neomachos, que são capazes de gerar 

descendências femininas livres da adição exógena de hormônio ao serem cruzados 

com fêmeas normais (fêmeas fenotípicas e genotípicas). Nesse contexto foi aplicada 

a técnica de inversão sexual indireta em R. quelen, masculinizando inicialmente as 

fêmeas normais com 17α-metiltestosterona (MT) por via oral para posterior 

identificação dos neomachos através das técnicas histológicas e realização de testes 

de progênie. Após o ensaio masculinizante verificou-se através de histologia que a 

administração oral de MT foi eficaz para masculinizar fêmeas normais de R. quelen. 

Com a realização dos testes de progênie foram identificados três neomachos, os quais 

estavam maduros a partir dos oito meses de vida e geraram progênies compostas, 
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em média (± dp), por 80,06 ± 7,46% de fêmeas (WEISS, 2016). 

Por fim, na produção de peixes existe a exigência da melhora zootécnica para 

o aumento da produtividade, mas isso não deve estar desvinculada com a observação 

do bem-estar animal que é cada vez mais cobrada pelos consumidores. O uso da 

morfologia dos testículos para a avaliação do bem-estar foi discutido em conjunto 

como gônadas junto ao ovário. 

 

4.1.10 Tubo digestório e glândulas anexas 
 

O tubo digestório e suas glândulas anexas será apresentado a seguir de forma 

descritiva preliminar, pois, os estudos não foram concluídos ao encerramento da 

presente tese e serão publicados posteriormente, além de compor o e-book a ser 

elaborado sobre a morfologia dos órgãos do R. quelen. 

 

4.1.10.1 Tubo digestório 
 

O trato digestório apresentou um plano geral na parede de seus componentes  

que consistiu de quatro camadas: 1) a mucosa, 2) a submucosa, 3) a muscular, 4) a 

adventícia e/ou serosa, embora as diferentes regiões anatômicas fossem distinguidas 

por sua característica organografia microscópica, conforme será descrito abaixo. 

Portanto, não serão realizadas discussões sobre esses órgãos, exceto que 

pertinentes ao tema bem-estar, quando for o caso. 

 

4.1.10.1.1 Faringe  

 

A mucosa da faringe mostrou dobras semelhantes a dedos em direção à luz, 

sendo que, entre elas apareciam os dentes faríngeos (Figuras, 37, 38, 82, 93). O 

epitélio foi estratificado com abundantes células mucosas, além de conter numerosas 

papilas gustativas (Figura 36). A lâmina própria composta por tecido conjuntivo frouxo 

estava apoiada em peças de cartilagem hialina ou musculatura estriada esquelética 

(Figuras 37, 38, 82, 93). 

Os dentes faríngeos foram ancorados à lâmina própria e associados ao 

músculo estriado esquelético, mas não à cartilagem ou osso (Figura 37). Esses dentes 

consistiam de uma cavidade pulpar que alojava tecido conjuntivo frouxo e uma 
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camada de odontoblastos - com núcleo basal e citoplasma basofílico - que formavam 

um epitélio cilíndrico simples justaposto a dentina (Figuras 37, 38, 82, 93). Nos germes 

dos dentes, a superfície externa do dente foi coberta por um epitélio adamantino 

cúbico simples (Figura, 38, 93). 

 
 

Figura 93 - Anatomia microscópica da faringe de R. quelen. (A) Detalhe 
das dobras da mucosa e dentes faríngeos. (B) Aspecto geral da faringe 
com suas dobras da mucosa, cartilagens e músculo. (C) Detalhe de um 
botão gustativo intraepitelial. CM - Mucosa, CM1 – epitélio estratificado, 
CM2 – lâmina própria; CM3 – muscular da mucosa; car – cartilagem; cg 
– botão gustativo; di – dente; mme – músculo estriado esquelético; mu 
– células mucosas; vs – vaso sanguíneo. HE – hematoxilina e eosina; 
AHP – Azul alcián-hemalúmen-picroíndigo de Carmín. 

 

4.1.10.1.2 Esôfago 

 

A mucosa do esôfago apresentava dobras evidentes direcionadas à luz, sendo 

recobertas por um epitélio cilíndrico simples com células mucosas (Figura 94). A 

lâmina própria era formada por tecido conjuntivo frouxo e não tinha um limite definido 

com a submucosa. A camada muscular externa era o componente mais desenvolvido 



274 
 

e estava composta principalmente de tecido muscular liso (Figura 94). Externamente 

o esôfago foi coberto por uma serosa. 

 

 
 

Figura 94 - Anatomia microscópica do esófago de R. quelen. (A) e suas relações com as 
vísceras adjacentes (B). CM1 – Camada mucosa - epitélio simples cilíndrico da mucosa; CM2 
– lâmina própria da mucosa, CME – camada muscular externa; ESO – esôfago; PE – 
pâncreas exócrino; Hi – Fígado; vs – vaso sanguíneo, ve – vilosidades intestinais. HE.   

 

4.1.10.1.3 Estômago  
 

A mucosa gástrica apresentou uma série de dobras que compreendiam toda a 

espessura da mucosa (as rugas) ou apenas o epitélio (as fossetas gástricas). O 

epitélio gástrico superficial foi (Figura 95) composto por uma camada única (simples) 

de células cilíndricas com abundantes células (Figura 95)  e foi contínuo até o fundo 

das fossetas com numerosas glândulas gástricas tubulares, curtas, ramificadas, 

dispostas na lâmina própria (Figura 95).  

Nessas glândulas foi possível distinguir as células parietais e as células 

principais ou zimogênicas. Outros grupos celulares, como as enteroendócrinas, 

também foram visualizados, mas necessitam de estudos histoquímicos para sua 

demonstração. Uma camada muscular lisa muito delgada delimitou a camada mucosa 

da submucosa que se apresentou não glandular e formada por tecido conjuntivo 

frouxo e muito vascularizada. A túnica muscular apresentou três (3) camadas, de 

modo que, além das camadas circular e longitudinal, havia uma oblíqua intercalada 

com as anteriores. O estômago foi coberto externamente por uma serosa. 

 



275 
 

 
 

Figura 95 - Aspecto geral da anatomia microscópica do 
estômago de R. quelen.  CM1 – epitélio gástrico simples 
cilíndrico, CM2 – lâmina própria, CME – camada muscular 
externa; CS – camada serosa; CSM – camada 
submucosa, gl – glândulas, lu – luz.  HE. 

 

4.1.10.1.4 Intestino   
 

A mucosa intestinal de R. quelen ao seu longo, apresentou dobras circulares e 

no intestino delgado projeções digitiformes na mucosa, semelhantes a dedos que 

incluíam o conjuntivo frouxo da lâmina própria, as vilosidades. O epitélio intestinal foi 

cilíndrico simples e continha abundantes células caliciformes entre os enterócitos. Nas 

criptas havia células caliciformes e absortivas, mas, até o presente momento dos 

estudos, não foram realizadas técnicas para a identificação da presença de células de 

Paneth, indiferenciadas e mesmo, enteroendócrinas, uma vez que, esse estudo deve 

ser feito em todos os seus segmentos. 

No intestino posterior foi observada uma diminuição progressiva das 

vilosidades da mucosa até o seu desaparecimento no intestino grosso. No canal anal 

(Figura 96) predominaram as células absortivas cilíndricas e as caliciformes até a 

transição cutânea. Em todo trato digestório na lâmina própria e na submucosa 

intestinal foram observados muitos linfócitos e outros leucócitos isolados, sem formar 

infiltrados ou nódulos linfoides. 
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Figura 96 - Aspecto geral da anatomia microscópica 
da porção final do tubo digestório de R. quelen no 
intestino grosso junto ao canal anal.  an – ânus, cr – 
canal retal, CU – canal urinário, mme – músculo 
estriado esquelético, P – pele, Int – intestino grosso, 
ta – tecido adiposo unilocular. HE 

 

4.1.10.2 Glândulas anexas do tubo digestório 
 

4.1.10.2.1 Ilhotas pancreáticas  
 

As ilhotas pancreáticas de R. quelen foram observadas disseminadas no 

parênquima das massas do pâncreas exócrino ou dispersas em diferentes regiões do 

mesentério intestinal próximas ao baço. As ilhotas, não delimitadas claramente no 

pâncreas exócrino, apareceram formadas por cordões celulares dispostos entre os 

capilares sanguíneos (Figura 97). 
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Figura 97 - Anatomia microscópica das ilhotas 
pancreáticas de R. quelen. Pen – pâncreas endócrino, 
Pex - pâncreas exócrino, cia – célula-alfa, cib – célula-
beta, cs – capilar sanguíneo; acp – ácino pancreático. HE 
(congelação). 

 

4.1.10.2.2 Fígado   
 

O fígado estava coberto por uma espessa camada de tecido conjuntivo 

recoberta por um mesotélio (Figura 98). O parênquima hepático apresentava-se 

difuso, sem organização lobular aparente, e estava formado por cordões de 

hepatócitos, de uma ou duas fileiras de células de espessura, orientadas radialmente 

em relação a uma veia central (Figura 98). Entre os cordões de hepatócitos foram 

observados sinusoides hepáticos de lúmen estreito e irregular. Associados à parede 

dos sinusoides, tanto nas posições apical quanto subendotelial, havia, em grande 

número, células contendo corpos residuais e melanina, podendo ser células 

pigmentares ou melanomacrófagos pequenos. (Figura 98). 

Espalhados no parênquima havia condutos biliares de várias dimensões, todos 

eles consistindo de um único epitélio cúbico alto repousando sobre uma camada 

espessa de tecido conjuntivo denso (Figuras 98, 99). Junto aos condutos biliares 

próximos a sua membrana basal foram observadas células com aspecto mioide que 

poderiam ser células mioepiteliais pela sua morfologia (Figura 98, 100). 
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Figura 98 - Anatomia microscópica do fígado de R. quelen. (A) Detalhe de vasos sanguíneos do 
sistema porta. (B) Detalhe da veia centro lobular e cordões de hepatócitos centrípetos. (C) Detalhe 
das células dos cordões de hepatócitos e próximas a eles. (D) Detalhe do ducto biliar no espaço 
porta. (E) Aspecto geral do lóbulo hepático. (F) Detalhe da região da cápsula hepática. cK – célula 
pigmentar ou melanomacrófago pequeno, cap – cápsula; chb – conduto hepático biliar; cme – 
célula mioepitelial? cml – célula muscular lisa; ep – epitélio; hem – hemácias; hep – hepatócito; 
lu– luz; mes - mesotélio; tc – tecido conjuntivo; vs – vaso sanguíneo vch – veia centro lobular; 
vsh – sinusoide hepático. HE 

 

Junto aos elementos vasculares, em especial nos espaços porta foram 

observados acúmulos de melanomacrófagos, mas que, em geral não se estruturam 

como os centros melanomacrofágicos do prônefro como já foi discutido anteriormente. 

Essas células também podem ser observadas dentro da luz, mais notoriamente dos 

vasos venosos (Figura 98). 
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Figura 99 – Detalhe do espaço porta do fígado de R. quelen. 1 – 
Ramo da veia porta com hemácias na luz e melanomacrófagos, 2 – 
Arteríola ramos da artéria hepática, 3 – cordões de hepatócitos 
(espessura de 2 células), + - melanomacrófagos, > - parede de 
hepatócitos junto ao espaço porta. HE 

 

 
 

Figura 100 - Detalhe de um conduto biliar do fígado de R. quelen. 1 
– Parede do conduto biliar formada por uma lâmina própria rica em 
tecido conjuntivo, 2 – Cordões de hepatócitos (espessura de uma 
célula), 3 – cordões de hepatócitos (espessura de 2 células), + - luz 
do conduto biliar revestida pelo epitélio cúbico simples, > - 
sinusoides hepáticos. HE. 
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4.1.11 Bexiga natatória  
 

R. quelen é um peixe de água doce fisoclisto, isto é, sua bexiga natatória não 

tem duto pneumático, portanto, a variação de volume da bexiga depende, então, de 

regiões especiais da parede, muito vascularizadas, que podem liberar gases para o 

seu interior ou absorvê-los. Em muitos peixes teleósteos como o observado no jundiá 

a comunicação com o tubo digestório foi perdida e a bexiga natatória passou a ser um 

órgão fechado, (bexiga fisóclista) onde o gás é secretado por uma glândula constituída 

de um epitélio secretor associado a uma rede capilar muito desenvolvida ("rete 

mirabile"). Muitos fisóstomos também possuem o sistema glandular "rete mirabile" 

para a secreção de gás. (JONES, MARSHALL, 1953; CRUZ-LANDIM, CRUZ-

HOFLLNG, 1979). 

A parede da bexiga consistiu de um epitélio plano simples (mesotélio) que 

repousava sobre uma espessa camada de tecido conjuntivo denso modelados 

colagenoso (Figuras 101, 102, 103). A face voltada ao rim mesonéfrico compartilhava 

o mesmo mesotélio que era contínuo com a cápsula do rim. (Figura 101). A presença 

de uma área glandular ou rete mirabilis associada à bexiga natatória até o presente 

momento dos estudos ainda não foi observada. 

 

 
 

Figura 101 - Anatomia microscópica da bexiga natatória de R. 
quelen. RP – Rim mesonéfrico (posterior), cap – cápsula do 
mesonefro, el – estroma de fibras conjuntivas de disposição denso 
modelado, colagenoso; ep – epitélio plano simples (mesotélio), mes 
– mesotélio (comum a cápsula do mesonefro). HE – Hematoxilina e 
Eosina. 
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Figura 102 – Detalhe da bexiga natatória de R. quelen 
evidenciando o arranjo das fibras conjuntivas. 1 – Fibras de 
colágeno dispostas em arranjos organizados (Tecido 
conjuntivo denso modelado recordando o aspecto de um 
tendão na sua disposição) + - horizontal, * - oblíquo, # - 
vertical, § - horizontal inverso ao + (contraposto), 2 – 
mesotélio (desgarrado – artefato de preparo da lâmina). HE 

 
 

 
 

Figura 103 – Detalhe da bexiga natatória de R. quelen. 1 
– Fibras de colágeno dispostas em arranjos organizados. 
< - epitélio pano simples (mesotélio). Tricrômio de Azan 
Variante de Heidenhain. 
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4.1.12 Sistema nervoso 
 

O sistema nervoso e o neuroendócrino estão em fase de estudos preliminares 

e será apresentada uma descrição preliminar da hipófise de um exemplar em fase de 

estudos para ilustrar o mesmo. 

 

 

4.1.12.1 Sistema neuroendócrino  
 

O sistema neuroendócrino juntamente com o imunitário e reprodutor são 

considerados bons elementos para a análise de muitas respostas homeostáticas 

(alostáticas) e, portanto, promissores para sua utilização na avaliação do bem-estar 

animal pela sua histoarquitetura. Por esse motivo os estudos seguirão nessa linha 

visando encontrar associações possíveis para sua aplicação na avaliação do bem-

estar pela morfologia associada a dados fisiológicos, patológicos e comportamentais.  

 

4.1.12.2 Hipófise 
 

Nos cortes histológicos da hipófise de R. quelen, três componentes foram 

claramente diferenciados, correspondendo ao infundíbulo, neuro-hipófise e adeno-

hipófise (Figura 104). O infundíbulo, corresponde a continuidade do assoalho do 

hipotálamo com a glândula pituitária, onde predominam elementos da neuro-hipófise 

de disposição longitudinal (fibras nervosas) acompanhados de pituícitos (células da 

glia) entremeados de capilares sanguíneos do trato porta hipofisário superior (Figura 

104). Na adeno-hipófise foi possível verificar as porções tuberal junto ao infundíbulo, 

pouco desenvolvida, a intermediária e a distal (mais desenvolvida). Nas três regiões 

as populações celulares estavam dispostas preferencialmente em cordões, mas, a 

disposição vesicular também foi observada. Com as técnicas de coloração em 

Hematoxilina e Eosina e Azul alcián- hemalúmen foi possível distinguir a presença de 

células cromófobas (menores que as cromófilas) e cromófilas basófilas e eosinófilas 

(Figura 104). Esses achados são correspondentes as observações da ontogênese da 

hipófise do jundiá já realizados (WOEHL, 2001). 
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Figura 104 - Anatomia microscópica hipófise de R. quelen.  (A, C) – Detalhe da região do 
infundíbulo, (B, D, E, F, G) populações celulares. AH – adeno-hipófises; INF – infundíbulo; NH – 
Neuro-hipófise; cap – cápsula; cp – célula pigmentaria; dis – parte distal, h1 – células cromófobas; 
h2 – células cromófilas,  h2a – células cromófilas acidófilas, h2b – células cromófilas basófilas, int 
– parte intermediária, pit – pituícitos,  tub – parte tuberal, vphs – vaso sanguíneo porta hipofisário 
superior. AHP – Azul alcián-hemalúmen, HE – Hematoxilina e eosina. 

 
 

4.2 Ontogenia 
 

Os dados que serão apresentados a seguir correspondem aos estudos da 

ontogenia de R. quelen realizados na Universidade de León/ES (UNILEON), sendo 

apresentada uma introdução geral, pois, desde sua elaboração houve avanços nessa 

área e muito da gênese dos jundiás já foi descrita (RODRIGUES-GALDINO et al., 

2009) em especial ao que se refere aos órgãos dos sentidos (ARAÚJO, 2011), 

hipófise, gônadas e tecidos inter-renais (WOEHL, 2001), além das gônadas masculina 

e feminina (GHIRALDELLI et al., 2007) e vitelogênese (COSTA, 2012). Os passos 

gerais da gênese também foram descritos, tanto na microscopia óptica como 

eletrônica, mas, em geral as descrições são mais associadas a morfologia 

macroscópica dos embriões, não estando o assunto esgotado. Nesse sentido para o 

e-book serão apresentados novos dados da ontogênese do jundiá com base na 
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análise óptica de luz incidente da histologia dos conceptos. Aqui serão apresentados 

além de dados gerais que são similares aos da literatura citada, a Tabela geral de 

tempos obtida nesses experimentos realizados na UFSM e analisados na 

UNILEON/ES e o que há de distinto do que já foi publicado, relacionado a gênese de 

alguns dos órgãos cuja histologia foi estudada.  

Os resultados apresentados neste capítulo correspondem a um resumo dos 

principais eventos da biologia do desenvolvimento do Rhamdia quelen Quoy, 

Gaimardi 1824 - resultantes das observações feitas nos dois períodos reprodutivos 

avaliados. Entre os dois (2) períodos de observação, as mudanças sofridas pela 

evolução do óvulo foram as mesmas, exceto por suas taxas de desenvolvimento. As 

respostas mais lentas ou mais rápidas ao desenvolvimento resultaram de mudanças 

na temperatura da água, além das respostas individuais das larvas, alevinos e dos 

embriões. 

Essas mudanças não causaram alterações teratogênicas ou morfoestruturais 

prejudiciais visíveis no desenvolvimento das fases estudadas. Um reflexo da mudança 

na temperatura visível foi uma perda de biomassa causando a eclosão de muitos 

embriões mais prematuramente, o que também pode causar a morte de alguns desses 

embriões e larvas. Deve-se notar que foi observado que durante o desenvolvimento 

do jundiá ocorreram muitas assincronias da formação de quatro blastômeros 

resultantes das respostas individuais dos embriões frente às mudanças nas condições 

experimentais. 

O jundiá de acordo com as mudanças ambientais e especialmente 

relacionadas à temperatura ambiente e seus reflexos sobre a temperatura da água, 

como discutido no capítulo do sistema reprodutivo, fez um maior esforço reprodutivo 

na primeira fase do período reprodutivo (final de outubro até o início de dezembro), 

onde a ovocitação apresentou um número maior de ovos do que na segunda fase do 

ciclo (de dezembro a novembro até o início de fevereiro). Isso também mostrou reflexo 

no desenvolvimento que diz respeito a produção de biomassa que foi maior no 

primeiro período. 

A seguir são apresentadas as principais mudanças sofridas pelo zigoto até 

que os animais atingissem a forma final do adulto. As mudanças ocorridas na biologia 

do desenvolvimento do jundiá foram registradas e sua cronologia apresentada 

posteriormente. As observações de desenvolvimento descritas abaixo foram feitas 

com a água das incubadoras da UFSM com um ciclo constante de oxigenação e a 
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uma temperatura média de vinte e quatro graus Celsius (24º C). Para facilitar as 

mudanças ocorridas, inicialmente será apresentada a anatomia macroscópica, 

seguida de alguns aspectos considerados mais importantes na anatomia 

microscópica. 

 

4.2.1 Ovos 
 

Os ovos de Rhamdia quelen (jundiá, bagre-negro) em desenvolvimento 

apresentaram formato esférico, cor amarelo claro, não-adesivo, demersal e com uma 

camada gelatinosa envolvente. Apresentaram duas membranas, uma mais externa 

delimitando o ovo do ambiente e outra junto ao vitelo (gema). 

A mais externo poderia ser chamada de membrana plasmática e o mais interna 

da membrana vitelina (GILBERT, 1991). Outra designação possível a ser aplicada a 

esses revestimentos do ovo pode ser a da membrana primária para a membrana mais 

interna e do córion ou da membrana secundária ou mais externa (MATKOVIC et al., 

1985). No córion ou membrana plasmática, por sua camada gelatinosa foram 

encontradas pequenas partículas aderidas, além de que a massa de ovos foi mantida 

em conjunto em função desse conteúdo gelatinoso. O córion foi frequentemente 

referido como córion gelatinoso em função desta camada gelatinosa encontrada na 

sua superfície. 

As dimensões dos ovos estiveram em torno de mais ou menos zero vírgula 

quatro a zero, virgula oito milímetros (± 0,4 a 0, 8 mm), sem a camada gelatinosa e 

atingindo até mais ou menos zero vírgula oitenta e cinco a um vírgula zero cinco 

milímetros (± 0,85 - 1,05 mm) com a camada gelatinosa. No cório foi observado o 

micrópilo infundibuliforme, com sua porção estreita em contato com o plasmalema e 

a porção ampla direcionada para a periferia. Sua consistência também foi gelatinosa 

e aumentou com o decorrer do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que se tornava 

mais frouxa. 

O ovo do jundiá rico em vitelo foi classificado como telolécito. Em uma de suas 

extremidades apresentou uma zona mais clara que correspondeu ao futuro polo 

animal. 
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4.2.2 Fertilização  
 

A fertilização ocorreu no meio aquoso, dentro das incubadoras, sendo do tipo 

externo. O ovócito recém-fertilizado, agora chamado de óvulo ou zigoto, apresentou 

o espaço perivitelino com uma ligeira concavidade na superfície do ovo por baixo da 

área micropilar (Figura 105). O citoplasma cortical apresentou-se opaco e sem 

estrutura visível e foi gradualmente polarizado, definindo os polos animal (com 

blastodisco não segmentado) e vegetativo. No hemisfério vegetativo, grandes 

plaquetas vitelinas e algumas vesículas transparentes localizadas mais 

superficialmente foram observadas. O óvulo (ovócito fertilizado) manteve as 

dimensões do ovócito e sua membrana secundária (cório) manteve as dimensões até 

o ovo eclodir. Os ovos costumavam ficar aderidos pela camada de gelatina que 

também apresentava muitas outras estruturas agregadas como sujeira e restos de 

pequenos animais procedentes da água das incubadoras. (Figura 105). 

 

 
 

Figura 105 - Ontogênese de R. quelen fases iniciais. (A) – Zigoto, (B) – 
Ovócitos. BD – Blastodisco não segmentado; CG – Cório gelatinoso; MP – 
Plasmalema; V – Vitelo; Seta - Poro Micropilar.   (A, B) Microscópio Óptico 
de luz incidente com diafragma fechado e (C) Microscópio Estereoscópico. 

 

Os grânulos corticais (vitelo) foram encontrados distribuídos uniformemente na 

superfície do vitelo logo abaixo do córion. Nenhuma gota de gordura foi observada no 

meio do vitelo. O micrópilo infundibular apresentou sua porção estreita em contato 

com a membrana vitelina e a porção ampla direcionada para a periferia (Figura 105). 
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Os grânulos corticais desapareceram em ondas progressivas em direção ao micrópilo, 

de modo que apareceu um espaço vitelino associado ao desaparecimento do vitelo. 

Em seguida, houve uma condensação do citoplasma na área abaixo do micrópilo que 

gradualmente formou uma camada protoplasmática que se projetava acima da curva 

do óvulo. O citoplasma opaco sem estrutura visível foi polarizado, definindo o polo 

animal com o blastodisco não-segmentado e o polo vegetativo. Esse processo 

começou no minuto zero (0) após a fertilização e foi concluído em torno de quinze (15) 

minutos depois. Este estágio foi o mesmo aos trinta (30) minutos. 

 

4.2.2.1 Anatomia microscópica  
 

As membranas vitelina e de fertilização (córion) apresentaram estrutura 

granulada correspondente às numerosas estriações radiais observadas no corte 

(Tabela 5). Sua natureza de mucopolissacarídeos ácidos pode ser observada com um 

corante azul de anilina ou com ácido periódico Schiff (PAS). (MARTOJA, MARTOJA-

PEARSON, 1970). Observou-se também que alguns ovócitos não fertilizados também 

apresentaram polarização do citoplasma cortical, fazendo parecer que esse fenômeno 

não é necessariamente dependente da ativação. 

 

4.2.3 Segmentação 
 

Após trinta (30) minutos, a formação do primeiro sulco de segmentação que foi 

meridional e formado a partir do centro do blastodisco para a periferia formou ao final 

do processo dois (2) blastômeros (Figura 106). Logo a seguir, ao final desta divisão, 

outra divisão começou a ocorrer perpendicular à anterior (portanto, paralela ou 

equatorial), dando origem a quatro (4) blastômeros (Figura 107). 
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Figura 106 - Ontogênese de R. quelen, segmentação. Primeira divisão 
do Blastodisco (A). Diagrama Ilustrativo (B) da primeira segmentação 
do blastodisco.  BD – Blastodisco; CG – Cório gelatinoso; V – Vitelo; ↔ 
Plano de segmentação Meridional; → Segundo corpúsculo Polar. X 2,5 
– Microscópio Estereoscópio 

. 

Nos quarenta e cinco (45) minutos foram observados quatro (4) blastômeros 

(Figura 107) que iniciaram outra nova divisão originando oito (8) blastômeros. As 

divisões de um modo geral, até este momento, apresentavam sincronia, mas, havia 

células com assincronia visível neste processo de divisão. A partir desse momento, 

os fenômenos foram descritos em ordem cronológica de ocorrência em cada estágio 

de desenvolvimento, sem citar seus tempos devido a essas assincronias. 

 

 
 

Figura 107 - Ontogênese de R. quelen, segmentação.  
Segunda divisão do blastodisco. (A) – Vista Lateral e 
(B) – Vista Frontal. CG – Cório gelatinoso; V – vitelo; 
1, 2, 3 e 4 – blastômeros.  Microscópio Estereoscópico. 

 

As divisões foram acontecendo e os blastômeros ainda grandes foram 

visualizados em número de dezesseis (16) e trinta e dois (32) (Figura 108). Este último 

estágio também pode ser designado como mórula, devido à sua aparência que 
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recorda uma amora (fruta da amoreira). Então novas divisões levaram a uma redução 

no tamanho dos blastômeros a sua metade, caracterizando um blastodisco 

multicelular. A partir deste ponto, a célula-ovo em divisão apresentou os blastômeros 

cada vez menores e o blastodisco foi apresentado com uma cor opaca sobre o vitelo 

amarelo. 

 

 
 

Figura 108 - Ontogênese de R. quelen, segmentação – estágio 
de trinta e dois blastômeros. B – Blastômeros; CG – Cório; V – 
Vitelo. Microscópio Estereoscópico. 

 

Até atingir esta fase da segmentação, as divisões do blastodisco observaram 

uma sequência lógica que foi: 1) divisão meridional originando dois (2) blastômeros; 

2) divisão equatorial, originando quatro (4) blastômeros; 3) nova divisão meridional, 

ou seja, paralela à primeira, originando oito (8) blastômeros e 4) nova divisão 

equatorial paralela à segunda, originando dezesseis (16) blastômeros. De maneira 

simplificada, as divisões ímpares foram meridionais e as pares equatoriais. A partir 

dos trinta e dois (32) blastômeros foi observada a formação da camada bilaminar. 

 

4.2.3.1 Anatomia microscópica  
 

Entre a visualização do primeiro sulco de segmentação até os oito (8) 

blastômeros, foram observadas partições celulares incompletas típicas da 

segmentação meroblástica discoidal. Partições completas também foram observadas. 

Os blastômeros apresentaram-se como células grandes e basófilas (Tabela 5). 

As divisões foram acontecendo e os blastômeros sofreram novas divisões 

aumentando seu número e diminuindo suas dimensões a partir dos dezesseis (16) 

blastômeros até atingir o estágio multicelular. 

Do estágio multicelular com mais de sessenta e quatro (64) blastômeros, o 
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blastodisco foi apresentado como uma massa de grandes células basófilas (Tabela II-

05) com a maioria delas em divisão. Em alguns casos, foi observada a presença de 

cromossomos pequenos e altamente condensados, localizados em placas 

metafásicas ou migrando em direção aos polos da célula. 

Entre as células do estágio seguinte, que ainda eram menores, algumas foram 

apresentadas em interfase ao mesmo tempo em que foi observado o início do esboço 

de uma cavidade de segmentação limitada inferiormente pelo periblasto (Tabela 5). 

 

4.2.4 Morfogênese e organogênese iniciais 
 

No embrião multicelular, as células diminuíram sucessivamente de tamanho e 

em cada nova divisão que sofreram, aumentaram em quantidade (Figura 109). 

 

 
 

Figura 109 - Ontogênese de R. 
quelen, segmentação – estágio 
multicelular. V – Vitelo; CG – Cório; 
> - Bordo do Blastoderma; → 
Vesícula transparente. Microscópio 
Estereoscópico 

 

A borda do blastoderma, a extremidade dessa massa celular mitótica em 

proliferação, avançou gradualmente do polo animal em direção ao polo vegetativo 

(Figura 109). Essa evolução do blastoderma sobre a massa vitelina recobrindo-a, 

formou uma estrutura que lembrava uma tampa, sendo chamada tampão vitelino. 

A porção mais externa dessa massa em proliferação e migração foi chamada 

de borda do blastoderma. A borda do blastoderma, foi avançando e recobriu cerca de 

um terço (1/3) da superfície vitelina (Figura 109), alcançou o equador celular 

superando-o (Figura 110) e seguiu recobrindo mais de dois terços (2/3) do vitelo 

(Figura 110). Desde seu avanço inicial recobrindo cerca de um terço (1/3) da 
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superfície vitelina até este ponto, o tampão vitelino foi designado como amplo ou largo 

(Figura 110). 

O avanço do blastoderma não parou e o tampão vitelínico ficou menor, sendo 

denominado de tampão vitelínico pequeno ou menor (Figura 111). Neste momento, 

um arranjo paralelo de células foi observado a partir da borda do blastoderma 

desaparecendo na direção do polo animal. Esse arranjo correspondeu ao escudo 

embrionário. (Figura 111). 

 

 
 

Figura 110 - Ontogênese de R. quelen, blastulação. 
Blastoderma superou o equador celular (A) Vista lateral. (B) 
vista frontal. B – Blastoderma com tampão Vitelínico 
grande. BD – Blastodisco, CG – Cório, V – Vitelo, → Borda 
do Blastoderma, Microscópio Estereoscópico. 

 

 
 

Figura 111 - Ontogênese de R. quelen, 
evolução do blastoderma. - Tampão 
vitelínico pequeno. BB – Borda do 
blastoderma, CG – Cório, EE – Escudo 
Embrionário, EP – Espaço perivitelino, V – 
Vitelo. X 10 – Microscópio 
Estereoscópico. 
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TABELA 5 - Anatomia microscópica dos principais estádios da embriogênese - 
Segmentação e organogênese precoce.de R. quelen (Hematoxilina e eosina) 

 
 
01 – Primeiro estádio 
pós0fertilização 

 
 

 
02 - Estádio de dois 
blastômeros. 

 

 
03 - Estádio de oito 
blastômeros iniciando a 
divisão para dezesseis. 

 
-> Sulco de segmentação 
completo. 

04 - Estádio de Trinta e dois (32) 
blastômeros - 

 
 

05 – Estádio multicelular 
mais de sessenta e quatro 
(64) blastômeros. 

 
* - Blastômeros metade do 
tamanho inicial 

06 – Formação da 
cavidade de 
segmentação. 

 
 



293 
 

A migração interna das células do blastodisco na área do vitelo a descoberto, 

formou o blastóporo que rapidamente fechou sua abertura. Neste momento do 

desenvolvimento, as bordas do blastoderme revestiram o tampão vitelino. Foi 

observado um espessamento de células, como uma banda meridional larga, a partir 

do tampão vitelino ou o seu rastro desaparecendo na direção do polo animal 

localizado na região anterior. Nesta mesma região anterior, foi observado um par de 

dobras que reduziram sua altura desde a direção anterior até a região dorsal média 

(Figura 112). 

 

 
 

Figura 112 - Ontogênese de R. quelen, evolução do blastoderma. - 
Tampão vitelínico coberto pelos bordos do blastoderma. BB – Borda 
do blastoderma; EE – Escudo Embrionário; T – Tampão vitelínico; V 
– vitelo; → Sulco longitudinal. Microscópio estereoscópico. 

 

Neste momento do desenvolvimento, o tampão vitelínico só pôde ser verificado 

por seu traço no ponto de fechamento. Na extremidade posterior, uma vesícula foi 

vista, a vesícula Küppfer (ducto vitelino). A organogênese precoce culminou na 

organização da blástula. A partir daí a morfogênese inicial começou (Figura 112). 
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Figura 113 - Ontogênese de R. quelen, evolução do blastoderma tampão 
vitelínico fechado.  A – Anterior, D – dorsal, EE – escudo embrionário; N – 
notocorda; P – posterior; T –tampão vitelínico; V – vitelo; VN – ventral.  
Microscópio estereoscópico. 

 

4.2.4.1 Anatomia microscópica  
 

O avanço do blastoderma sobre o vitelo continuou até que o tampão vitelínico 

fechou (Tabela 6). Enquanto o fechamento do tampão ocorreu na futura região 

posterior do embrião, na região anterior a cavidade de segmentação foi estruturada. 

A cavidade de segmentação foi aumentada e deixando cada vez mais definidos os 

limites entre o epiblasto e a massa celular interna e também do periblasto. A camada 

de células mais superficiais constituiu o epiblasto e a porção subjacente, a massa 

celular interna. A massa celular interna em conjunto com o epiblasto foi denominada 

blastoderma (Tabela 6). 
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TABELA 6 – Anatomia microscópica dos principais estádios da embriogênese – morfogênese 
e organogênese inicial – Fechamento do tampão vitelino. 
 

        01 -                                                                                 02 – 

 
            03 -                                                                                             04 - 

BD – Blastodisco; CA – células ameboideas; CG – cório; P – periblasto; V - Vitelo; VK – 
vesícula de Kupffer.  Coloração Hematoxilina e eosina. Microscópio de luz incidente.  

 

Durante o avanço do blastoderma, uma parte do material celular mais interno 

migrou para formar o eixo posterior do embrião. Assim, a massa vitelina foi revestida 

por uma camada de uma (1) a duas (2) células de espessura, além da periblasto 

(Tabela 6). Quando o blastoderma revestiu o vitelo formou uma camada de envoltura 

de duas (2) a quatro (4) células de espessura com inúmeras células soltas embaixo 

(Tabela 6). O alargamento da cavidade de segmentação formou este espaço onde se 

localizaram as células livres. Núcleos escassos do periblasto foram vistos 

acompanhando a expansão do blastoderma, que apresentou uma estrutura 

espessada, muitas vezes parecendo estar dobrada. 

O fechamento inicial do tampão vitelino, localizado na extremidade caudal do 

eixo anteroposterior, apresentava o citoplasma da camada periantral coberta apenas 

pelo blastoderma. Este fechamento apresentava células únicas de formato ameboide, 

em uma única camada, que cobriam a camada externa (Tabela 6) Alguns embriões 

não apresentavam a formação do tampão vitelo devido ao retardo do avanço do 

citoplasma da camada externa. 
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O fechamento inicial do tampão vitelino, localizado na extremidade caudal do 

eixo anteroposterior, apresentava o citoplasma do periblasto somente recoberta pelo 

blastoderma. Este fechamento apresentou células soltas de formato ameboide, em 

uma única camada, que cobriram o periblasto (Tabela 6). Alguns embriões não 

apresentaram a formação do tampão vitelínico devido ao retardo do avanço do 

citoplasma do periblasto. 

Uma camada de células altas em algumas regiões pseudoestratificadas com 

citoplasma da mesma coloração que o citoplasma da camada do periblasto formou a 

vesícula de Kupffer. Sua localização foi dorsal e muito próxima do tampão vitelínico 

(Tabela 6) 

A partir da porção posterior em direção a anterior, o mesoderma somítico foi se 

organizando e formou o esboço da notocorda. Este esboço formou um tubo 

constituído por células cilíndricas agrupadas que em corte longitudinal frontal 

apresentou sua morfologia semelhante a uma pilha de moedas. Lateralmente à 

notocorda, dois feixes mesodérmicos foram localizados sem sinais de divisões em 

somitos e com células grandes e isodiamétricas. Dorsalmente a estrutura da 

notocorda a área neural se apresentou mais volumosa na região anterior do embrião. 

Suas células não apresentavam diferenciação e a epiderme que recobre a área neural 

consistiu de uma camada simples de células baixas (Tabela 7). 

O endoderma desenvolveu-se entre a notocorda e o periblasto como uma 

camada de células planas entre o periblasto e a notocorda (Tabela 7). 

Na região adjacente ao periblasto a vesícula de Kupffer parecia mais 

desenvolvida, com suas paredes formadas por células altas pseudoestratificadas 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 – Anatomia microscópica dos principais estádios da embriogênese e morfogênese 
inicial. 

 

01 – Formação da cavidade de 
segmentação. 

 
 

02 – Notocorda e tecidos adjacentes. 

 

03 – Aspecto do blastodermo depois do fechamento do tampão vitelínico. 

 
 

AN - Área neural; BD – blastodisco; CS (<– ) – cavidade de segmentação; E – epiblasto; EN 
- endoderma; M  - mesoderma; MI – massa celular interna; P – periblasto, PI – pele,  N  - 
Notocorda; V -  vitelo.  Microscópio de luz incidente. Coloração hematoxilina e eosina 

 

4.2.5 Organogênese média  
 

Na organogênese média a característica mais evidente das alterações 

morfológicas sofridas pelos embriões foi o aparecimento dos somitos. Os primeiros 

somitos foram observados na região dorsal média dos embriões, iniciando com dois 

(2) pares de somitos. Cada segmentação do mesoderma em ambos os lados da 
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notocorda foi considerada como um par de somitos. Alguns autores consideram cada 

unidade de segmentação em ambos os lados da notocorda como única e não 

pareada. 

A seguir a forma do embrião mudou se tornando mais alta e estreito (elipsoide). 

Os esboços das futuras vesículas ópticas tornaram-se visíveis na área neural. Uma 

constrição subsequente ao esboço das vesículas ópticas também foi visível e 

desapareceu nos estágios seguintes. A extremidade caudal esteve ajustada à massa 

do vitelo sendo observados e cinco pares de somitos. A prega cefálica se insinuou na 

extremidade anterior 

O desenvolvimento do sistema nervoso avançou e na região anterior a área 

neural foi mais expandida e ampliada. O mesoderma somítico seguiu sua 

fragmentação e na zona média do embrião de oito (8) a dez (10) pares de somitos 

foram visíveis. Um sulco longitudinal era visível na área neural. O contorno das 

vesículas ópticas estava bem definido (Figura 114). 

O desenvolvimento da nêurula avançou e na região posterior a prega caudal 

foi esboçada. No lado dorsal, com o embrião de lado, foi possível visualizar a 

notocorda sobre o vitelo. Os somitos foram apresentados em número de treze pares. 

 

 
 

Figura 114 - Ontogênese de R. quelen nêurula em desenvolvimento. A – 
Anterior; D – dorsal, E – embrião; N – notocorda; P – posterior; S – somitos; V – 
vitelo; VN – ventral. O círculo em vermelho demarca o esboço da vesícula óptica 
enquanto a área dos somitos foi demarcada pelo polígono. Microscópio 
estereoscópico. 
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Na superfície dorsal do embrião emergiu uma prega ímpar de nadadeiras. A 

área futura das vesículas óticas foi espessada pela presença de acumulações 

celulares. Dezoito (18) pares de somitos foram encontrados e a fragmentação 

progressiva do mesoderma somítico em direção à região posterior foi observada. Uma 

cauda rudimentar foi visualizada apresentando a vesícula de Kupffer na sua 

extremidade (Figura 115). 

O número de somitos atingiu vinte (20) pares e a cauda aumentou em 

comprimento e a vesícula biliar de Kupffer diminuiu de tamanho. Também a prega 

ímpar da barbatana se estendeu mais. Outra mudança foi a fragmentação do 

mesoderma anterior em três (3) pacotes bem definidos. O primeiro localizado atrás 

das vesículas ópticas, o segundo atrás e logo à frente das vesículas auditivas e o 

terceiro atrás delas. O sulco formado na região anterior da área neural se estendeu 

até a região caudal (Figura 116). 

 

 
 

Figura 115 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento da cauda 
e vesículas ópticas. CA – cabeça; CG – cório; CO – cauda; S – 
somitos; V – vitelo. <- - vesícula óptica. Microscópio estereoscópico 

 

Com a diferenciação do mesoderma somítico o tecido muscular formado 

tornou-se funcional e no embrião in vivo foram observadas as primeiras respostas 

musculares. Os somitos neste ponto de desenvolvimento alcançaram o número de 

vinte e três (23) pares, mas, não foram vistos na cauda.  

A vesícula de Kupffer também não foi visualizada na ponta da cauda que 

apresentou a prega ímpar das nadadeiras em pleno desenvolvimento e logo alcançou 

toda sua extensão em ambas as superfícies (ventral e dorsal). Na região posterior, o 

saco vitelino se tornou mais fino, acompanhando o crescimento da cauda e o embrião 
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adquire uma forma larval (Figura 117). 

 

 
 

Figura 116 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento da nêurula. A – Anterior, AN – área neural, C 
- cauda, D – dorsal, P – posterior; S – somitos, V – vitelo; VN – ventral, > - olho, I, II y III – pacotes 
mesodérmicos.  Os retângulos demarcam as áreas diagramadas.  Microscópio Estereoscópico. 

 

 

 
 

Figura 117 - Ontogênese de R. quelen, embrião com forma larval.  
A – Embrião com cório extraído para mostrar a forma larval. B – 
Embrião com cório. C – Cauda, CG – cório, V – vitelo, + - área 
pacotes mesodérmicos anteriores, > - aleta ímpar, ○ – Olho, ← 
redução do vitelo na área da cauda. Microscópio estereoscópico. 

 

4.2.5.1 Anatomia microscópica organogênese média 

 

O tegumento neste período apresentou uma ou duas camadas de células 

pouco diferenciadas. A área neural apresentou o tegumento mais baixo que as demais 

regiões do corpo (Figura 1118). A diferenciação do mesoderma cordogênico 

promoveu o desenvolvimento do ectoderma, principalmente do neuroectoderma, 

formando a placa neural na porção anterior do embrião. Nessa área uma proliferação 

simples formada por pequenas células constituía o esboço das vesículas ópticas. Os 

núcleos dessas células pareciam um pouco menores que os das células circundantes. 
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Também o esboço das vesículas auditivas foi observado entre o segundo e o 

terceiro pacotes mesodérmicos acima. Sua estrutura consistiu em uma única camada 

de células cilíndricas. As alterações citadas para o tegumento, os contornos das 

vesículas ópticas e óticas, bem como a área neural em expansão foram expressos 

pelo ectoderma e neuroectoderma, respectivamente. 

A vesícula de Kupffer aumentou sua luz em relação aos estágios anteriores e 

sua parede consistiu de um epitélio simples formado por células cúbicas altas muito 

associadas ao saco vitelino. A vesícula acompanhou o desenvolvimento da prega 

caudal permanecendo na base do rudimento da cauda em desenvolvimento. O 

peribasto dessa região foi mais espesso. Com o surgimento do esboço da cauda, a 

vesícula de Kupffer passou a ocupar o seu extremo, rebaixando a altura o epitélio de 

sua parede e consequentemente aumentando sua luz (Figura 118). 

A mudança mais notável neste período de organogênese foi a segmentação do 

corpo. A formação dos dois primeiros somitos implicou no envolvimento de quase 

totalidade dos pacotes mesodérmicos localizadas lateralmente à notocorda. As 

células dos somitos, como as da notocorda, mostraram pouca diferenciação. 

 

 
 

Figura 118 - Ontogênese de R. quelen, formação da vesícula Kupffer.  BD – 
Blastodermo, CA – células ameboideas, P – periblasto, v – vitelo, VK – vesícula 
Kupffer. As camadas mais externas do blastoderma formaram a pele com um ou dois 
estratos de células pouco diferenciadas. Hematoxilina e eosina. Microscópio óptico 
de luz incidente. 

 

 



302 
 

Na continuidade do desenvolvimento, as células da notocorda que inicialmente 

não mostravam sinais de vacuolização começaram a formar vacúolos e deslocaram 

os núcleos em direção à periferia. Do mesmo modo, os somitos se estenderam por 

quase todo o eixo embrionário. A vacuolização da notocorda progrediu adiante (Figura 

119). 

 

 
 

Figura 119 - Ontogênese de R. quelen, corte 
tangencial da cauda embrionária expondo a 
notocorda. O tubo neural foi apresentado bem 
espesso, enquanto que, a notocorda foi 
vacuolizando o citoplasma de suas células. N – 
Notocorda; P – pele, TN – tubo neural. 
Hematoxilina e eosina. 

 

 

4.2.6 Organogênese tardia e eclosão  
 

4.2.6.1 Geral  
 

Desde o estágio anterior, a cauda dobrou seu comprimento e trinta e um 

somitos foram visíveis. Na visão frontal, foi possível observar por transparência a 

cavidade pericárdica e o rudimento do coração. Contrações cardíacas não foram 

observadas neste momento. A prega ímpar das nadadeiras se estendeu dorsalmente 

ate o terceiro par de pacotes mesodérmicos anteriores. Em posição dorsal ao 

afinamento do saco vitelino, foi localizado um fino cordão celular correspondente ao 

trato digestivo posterior. O esboço do ânus formou uma pequena protrusão médio-

ventral. Os placóides olfatórios foram visualizados na região anterior em frente às 

vesículas ópticas. O quarto ventrículo se estendeu até a altura das vesículas auditivas 

(Figura 120). 
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Figura 120 – Ontogênese de R. quelen, embrião quase em eclosão. (A) 
Cabeça, (B) cauda (Cório extraído) e (C) vista panorâmica.  AN – área 
neural, C – cauda, CA – cabeça,   CG – cório, EA – esboço anal, POl ou 
2 – placóide olfativo, O ou 4 – ouvido; TD – tubo digestivo; V – vitelo; VO 
ou 3 – vesícula óptica, I, II e III - Paquetes mesodérmicos anteriores; 1 – 
área cardíaca; 4º – quarto ventrículo vitelo, al – nadadeira ímpar da cauda. 
Microscópio estereoscópico. 

 

As primeiras eclosões começaram a ocorrer e o saco vitelino quase se retraiu 

por completo. Neste novo estádio, o embrião foi encontrado estendido na postura 

larval. A região cranial exibiu a flexura craniana e o encéfalo foi dividido em telencéfalo 

(com os placóides ópticos); diencéfalo (com as vesículas óticas bem desenvolvidas; 

mesencéfalo (dobrado pela flexão craniana) rombencéfalo (com o quarto ventrículo 

desenvolvido e a parede anterior espessada como rudimento do metencéfalo). Na 

altura do quarto ventrículo foram observadas as vesículas auditivas com dois (2) 

otólitos em cada uma delas. A região anterior apresentou uma camada endodérmica 

bilaminar existindo o esboço da boca fechado. Um par de aberturas do qual se 

originará o opérculo pode ser visualizado na frente do terceiro pacote mesodérmico 

anterior e em posição ventral a vesícula auditiva. A parede posterior deste par de 

aberturas dará origem às fendas branquiais (Figura 121). 
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Figura 121 – Ontogênese de R. quelen, embrião em eclosão.  – AN – área 
neural, C – cauda, CA – cabeça,  EA – esboço anal (círculo amarelo), Ep 
– epífise, O – ouvido e fendas branquiais (círculo azul escuro), Per – 
pericárdio (polígonos amarelos), S – somitos, TD – tubo digestório; V – 
vitelo, VA  - aortas; VO – vesícula óptica (círculo azul claro), 1 – 
telencéfalo, 2 – mesencéfalo; 4º – quarto ventrículo, v - vitelo, al – 
nadadeira ímpar da cauda. - Microscópio estereoscópico 

 

A circulação sanguínea foi visível através do primeiro arco aórtico. 

Posteriormente, a circulação arterial apresentou um fluxo pulsátil, podendo ser 

observado inicialmente no primeiro arco, depois no segundo e finalmente no terceiro. 

O primeiro arco apresentou um ramo cefálico que se dividiu na altura do olho e outro 

caudal, responsável pela irrigação do tronco e cauda. Também uma circulação 

sanguínea difusa entre os somitos e na extremidade caudal era visível. A drenagem 

cefálica foi feita pela migração de vários vasos para a veia cardinal anterior que, por 

sua vez, se bifurcou sobre saco vitelino, semelhante à veia cardinal posterior. (Figuras 

121, 122) Os ductos de Cuvier (veia cardinal comum) foram desenvolvidos após a 

eclosão. As veias cardinais posteriores avançam através do tronco junto com a aorta 

dorsal até o coração. As cardinais anteriores nascem como veias cefálicas laterais na 

cavidade craniana e são direcionados para trás em ambos os lados do pescoço pela 

parede dorsal, alcançando as homólogas posteriormente. Sua união em ambos os 

lados do corpo forma a cardinal comum. Estes condutos como em Rhamdia sapo 

(CUSSAC et al., 1985) e Carassius auratus (BATTLE, 1940) foram formados sobre a 

superfície lateral do saco vitelino. 
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A partir da eclosão as larvas foram aumentando sua pigmentação e 

apresentando movimentos de natação e também mandíbula e opérculo. Os 

movimentos natatórios foram até o desenvolvimento das nadadeiras muito reduzidos 

quase sempre associados as ascensões verticais desde o fundo das incubadoras. As 

nadadeiras apresentaram seu desenvolvimento bem mais tarde, praticamente após a 

completa absorção do saco vitelino e com a larva capacitada para a sua nutrição. A 

nadadeira membranosa que envolveu a cauda foi suficiente para a manutenção 

desses movimentos iniciais das larvas (Figura 122). 

 

 
 

Figura 122 - Ontogênese de R. quelen, larvas iniciais.  AN – área neural; AB – área 
branquial, BA Círculo vermelho – barbilhão mentoniano, C – cauda, EA – esboço anal, 
N – notocorda, O – ouvido; S – somitos, TD – tubo digestório, V – vitelo; VA  -  aorta; VO 
– vesícula óptica; T – telencéfalo; al – nadadeira ímpar da cauda, pig – pigmentação,   
- aorta dorsal; + - nefrotoma;   polígono amarelo – pericárdio. 1, 2 - Vista Lateral, 3 – Vista 
frontal ventral e 4 – Vista dorsal. Microscópio estereoscópico. 

 

Da mesma forma que a pigmentação do corpo, a pigmentação dos olhos foi 

aumentando com o desenvolvimento da camada pigmentária da retina. Os 

melanóforos foram facilmente identificáveis nesta fase de desenvolvimento larval. Na 

boca, os esboços dos outros pares de barbilhões foram desenvolvidos atingindo o 

número de três (3) pares e adquirindo a larva uma forma mais semelhante ao adulto 
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(Figura 123). 

Com a abertura da boca e do opérculo foi possível visualizar os arcos 

branquiais com a estrutura branquial em desenvolvimento. Aos poucos, a boca 

apresentou dentículos nos maxilares, o olho aumentou a pigmentação, as nadadeiras 

peitorais e anais se desenvolveram apresentando a larva cada vez mais a forma do 

adulto. A partir deste ponto, observou-se que a mudança mais significativa foi a 

diferenciação e desenvolvimento das estruturas esboçadas ou formadas nas larvas 

para a forma adulta (Figura 123). Cerca de quinze (15) dias após a eclosão, muitas 

larvas apresentaram a forma de alevinos e aos quarenta e cinco (45) dias apenas 

foram encontrados alevinos. Os alevinos apresentaram todas as estruturas além de 

sua forma corporal semelhante à fase adulta e em pleno crescimento. 

 

 
 

Figura 123 - Ontogênese de R. quelen, avanço do desenvolvimento larval. (1)  
Cinquenta e duas horas (52), (2) cinquenta e oito (58) horas, (3) sessenta (60) horas, 
(4) cento e vinte (120) horas. O incremento do tamanho do corpo foi acompanhado 
pela redução e incorporação do saco vitelino, enquanto que, a boca e o tubo 
digestório foram abertos. Aos cinco dias a larva apresentou esboçados todos os 
elementos corporais do adulto. Microscópio estereoscópico. 
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4.2.6.2 Anatomia microscópica organogênese tardia 
 

4.2.6.2.1 Geral  
 

4.2.6.3 Tegumento  
 

Durante esse período, os embriões apresentaram uma epiderme com uma a 

duas camadas de células e uma derme muito fina. A epiderme apresentou um 

aumento gradual das células mucosas da eclosão. Da mesma forma, as células 

pigmentárias sofreram um aumento desde o saco vitelino em direção a área cefálica 

e, em seguida, por todo o corpo. Sua localização foi visível tanto na derme quanto na 

epiderme. A epiderme também apresentou uma membrana basal separando-a da 

derme (Figura 124). 

 

4.2.6.4 Tubo Neural e Derivados 
 

O tubo neural depois de sua formação apresentava uma luz estreita com a parte 

inferior da parede formada por uma única camada de células planas apoiadas na 

notocorda e a parte superior formada por um acúmulo multicelular muito espesso. 

Como nos outros vertebrados, sua porção anterior se alargou para formar os 

ventrículos cefálicos. Na continuação de sua evolução, foi apresentado com 

diferenças regionalizadas no corpo do embrião em desenvolvimento. Na cauda foi 

apresentado como uma única camada unicelular dobrada longitudinalmente sob a 

pele do embrião (Figura 124). As células que formaram a parede do tubo também 

apresentaram diferença. As células que revestiam o tubo em sua porção inferior, 

apareciam como uma única camada e de formato cúbico, enquanto que, as porções 

laterais e superior, especialmente nas áreas das cristas, as células cilíndricas 

formaram um epitélio pseudoestratificado. Na zona média do embrião, na direção 

caudal-cranial, a luz do tubo era praticamente circular. As células da porção da 

cobertura do tubo formaram um epitélio estratificado e as células localizadas mais 

dorsal e externamente, consistiram nos elementos da crista neural. 
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Figura 124 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento das estruturas nervosas, área 
neural e cauda. (A) Vista dorsal e (B) vista lateral. C – Cauda, N – notocorda, O – 
vesícula óptica, P – pele, PM – pacotes mesodérmicos anteriores, TN – tubo neural, V 
– vitelo, VA - vesícula auditiva, VE – ventrículo cerebral, 4º - quarto ventrículo. 
Hematoxilina e eosina. 

 

Na área anterior as vesículas ópticas foram esboçadas ao mesmo tempo em 

que o sulco neural anterior se desenvolveu. Com o desenvolvimento do tubo neural, 

essas vesículas entraram em contato com o ectoderma mais interno (Figura 125). O 

terceiro ventrículo foi apresentado em corte transversal com a forma oval e alongada 

no sentido dorsoventral e o quarto ventrículo largo foi relacionado ao espaço sob a 

derme pela camada coroidal (Figura 125). A camada ou tecido coroidal consistia em 

uma única camada fina de células. 

 

A partir deste esboço inicialmente distinguível, as estruturas cefálicas em 

embriões com eclosões tardias foram muito mais diferenciadas. Um novo elemento 

formado foi o placóide olfativo. Este placóide foi inicialmente apresentado como um 

agrupamento multicelular na região anterior da face em desenvolvimento. A vesícula 

óptica formada precocemente, quando da diferenciação inicial da área neural, formou 

o cálice além da fenda coroidal (Figura 126). O cristalino foi esboçado e apresentou 

células pouco diferenciadas. 
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Também pôde ser observado o desenvolvimento da glândula epifisária, logo 

abaixo da epiderme a partir de uma evaginação do teto do diencéfalo. Também nestes 

embriões eclodidos tardiamente, pareceu ocorrer a diferenciação das células 

neuronais, o que pode ser observado através de uma área mais clara na parte inferior 

do encéfalo e do tubo neural (Figura 126). 

 

 
 

Figura 125 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento da vesícula óptica, encéfalo, 
tubo neural e cristas neurais. (A) Vista frontal e (B) vista lateral. CG – Cório, E – 
endoderma, N – notocorda, P – pele, PM – pacote mesodérmico, TN – Tubo neural, V 
– vitelo, VE – ventrículo cerebral, VA – vesícula auditiva, VO (O) – vesícula óptica, VS 
– vaso sanguíneo, → Aproximação da vesícula óptica do neuroectoderma, 3º - terceiro 
ventrículo cerebral. Hematoxilina e eosina. 

 

Todos os elementos descritos acima corresponderam a derivados 

ectodérmicos e neuroectodérmicos que se desenvolveram e se diferenciaram em 

estruturas capazes de garantir a continuidade do desenvolvimento de embriões pós-

eclosão. 

Também os derivados endodérmicos e mesodérmicos experimentaram grande 

diferenciação na organogênese tardia. A notocorda continuou seu desenvolvimento e 

a consequente indução das folhas embrionárias adjacentes. O processo de 

vacuolização tomou seu rumo final e suas células apresentaram um citoplasma 

escasso e núcleos apertados. Sua estrutura não foi envolvida por bainhas celulares, 
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mas, por uma secreção corada por azul de anilina (CUSSAC et al., 1985). A 

vacuolização foi observada na região mais caudal, enquanto que, na extremidade 

anterior a estrutura da notocorda foi difundida com tecido conjuntivo frouxo. Este 

aspecto foi mantido até os embriões eclodirem (Figura 127). 

 

 
 

Figura 126 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento da zona 
cefálica e cálices ópticos. (A, B) Encéfalo e cálices ópticos, (C) 
larva mostrando plano de corte, (D) Aspecto geral do corte na 
altura dos cálices ópticos. Enc – Encéfalo, P – Pele, he – 
hemácias, vc – túnica uveal em formação,  - cálices ópticos em 
desenvolvimento. Hematoxilina e eosina. 

 

Nos miótomos as células se apresentaram alongadas no sentido 

anteroposterior no início do período (Figura 127) e gradualmente adquiriram 

estriações na eclosão. Os pacotes mesodérmicos anteriores também foram 

desenvolvidos. O primeiro a mostrar diferenciação foi o segundo pacote que formou a 

parede anterior e externa do futuro opérculo. O terceiro pacote iniciou sua 

diferenciação através da organização de alguns agrupamentos paralelos de células. 

A evolução dessas ordenações deu origem às fendas branquiais. 
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Figura 127 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do tubo neural, 
notocorda, aorta dorsal, cardinal posterior e nefrotoma. C – cauda, MI – 
Miótomos, N – notocorda, P – pele, TD – tubo digestório, TN – tubo neural, V 
– vitelo, VA – vaso arterial (aorta dorsal), VV – vaso venoso (cardinal 
posterior); NE + - nefrotoma. Hematoxilina e eosina. 

 

4.2.6.5 Sistema circulatório 
 

A circulação básica das larvas em desenvolvimento consistiu de uma aorta 

cefálica continuada pela aorta dorsal e caudal (Figuras 120, 121, 122, 127). 

Posteriormente, paralelamente à aorta dorsal e ventral, formou-se a aorta intestinal e, 

mais anteriormente, a aorta hepática. O retorno venoso apresentou como 

componentes principais a veia cava, as vitelinas e cardinais. 

No princípio da organogênese tardia, o sistema circulatório apresentou dois (2) 

grandes vasos ímpares na cauda (aorta e pós-cardinal) localizados debaixo da 

notocorda (Figura 127). A parede desses vasos apresentava uma única camada de 

células planas fracamente unidas, apresentando em sua luz células esféricas com 

grandes núcleos (hemácias ou blastos da série vermelha). As regiões média e anterior 

mostraram um menor grau de desenvolvimento do aparelho vascular no início do 

período. A cavidade pericárdica localizava-se na porção anterior do saco vitelino. O 

coração pouco desenvolvido apresentou duas (2) de suas túnicas, endocárdio e 

epicárdio formadas por um único estrato de células planas (Figura 128). A 

vascularização do saco vitelino aumentou desde a eclosão, sendo que até esse 
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momento inumeráveis ilhas sanguíneas puderam ser observadas ao redor do saco 

vitelino. Após a eclosão estas ilhas foram fusionadas e formaram os vasos do vitelo. 

A vascularização na região cefálica foi percebida observada antes da formação dos 

vasos vitelinos. 

 

 

 

Figura 128 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do coração - 
epicárdio, endocárdio com miocárdico indiferenciado em 
desenvolvimento. (A) Aspecto geral da região cardíaca e branquial. (B) 
Detalhe do coração. (C) Plano de corte na larva.  O – Olho, F – 
cavidade da faringe, CB - câmara branquial, Co – coração, Op – 
opérculo, Ve – ventrículo, ep – epicárdio, en – endocárdio, cs – células 
sanguíneas. Hematoxilina e eosina.   

 

4.2.6.6 Brânquia 
 

As brânquias nos embriões de Rhamdia quelen se desenvolveram a partir da 

porção posterior do par de aberturas localizadas anteriormente ao terceiro pacote 

mesodérmico anterior e ventral à vesícula auditiva antes da primeira eclosão (Figura 

121). A parede anterior dessas aberturas originou o opérculo responsável pelo 

fechamento da câmara branquial. Os epitélios derivaram do endoderma faríngeo e 

dos elementos conjuntivos, musculares, cartilaginosos, ósseos e vasculares do 

mesoderma, enquanto sua inervação foi derivada do neuroectoderma. 

A partir dos arcos faríngeos, as bolsas branquiais experimentaram seu 

desenvolvimento (Figura 129). As fendas ou bolsas branquiais desenvolveram os 

esboços dos quatro (4) arcos branquiais (Figura 130). Estes esboços consistiram em 

um epitélio simples que cobre um eixo do tecido conjuntivo com vasos arteriais em 

desenvolvimento 
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Figura 129 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do esboço da vascularização e dos 
rudimentos dos arcos branquiais. (A) Esboço da vascularização dos rudimentos dos arcos faríngeos. 
(B) Esboço dos arcos faríngeos. N – Notocorda; P – pele, V – vitelo; VF – vista frontal, ab – arco 
branquial, ad – aorta dorsal, vs – vaso sanguíneo, círculo vermelho – área do arco faríngeo com 
formação dos arcos branquiais.  Hematoxilina e eosina. 

 

No seu desenvolvimento observou-se um aumento e diferenciação do epitélio 

de revestimento acompanhado pelo desenvolvimento da vascularização 

correspondente e aumento dos elementos de suporte caracterizados pelo tecido 

conjuntivo propriamente dito, cartilagem e posteriormente osso. O desenvolvimento 

subsequente consistiu na arborização dos filamentos primários que formam as 

lamelas secundárias (Figura 131). 

No momento em que o opérculo recobriu toda a extensão dos arcos branquiais, 

permitindo o fechamento e a abertura da câmara branquial, os arcos branquiais 

apresentaram o aspecto arborescente. Após cinco dias, os arcos branquiais com suas 

lamelas secundárias foram observados em desenvolvimento e diferenciação (Figura 

130). 

Aos quarenta e cinco dias, a arquitetura da brânquia foi semelhante à do adulto, 

com os quatro (4) arcos branquiais bem desenvolvidos com seus epitélios 

diferenciados e com (2) fileiras de lamelas dispostas uma de cada lado do eixo 

primário (Figura 18). Não foram observadas células mucosas nas lamelas 

secundárias, que foram abundantes no epitélio das lamelas primárias. Nenhuma 

célula eosinofílica granular (EGC) foi observada em ambos os filamentos branquiais 

ou na base do arco. Assim que os epitélios foram formados por células planas de 

revestimento e mucosas nas lamelas primárias e por essas mesmas células de 
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revestimento associadas a células pilares apoiadas nos vasos sanguíneos das 

lamelas. 

 

 

 

Figura 130 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento dos arcos branquiais da larva de 
cinco dias. (A) Aspecto geral corte sagital, (B) Detalhe do arco branquial, (C) Corte sagital 
dos arcos branquiais e coração, (D) Detalhe das lamelas branquiais primária e secundária e 
(E) corte sagital mediano da região cefálica. FA – Faringe, P – pele, car – cartilagem, cb – 
câmara branquial, cor – coração, cp – célula pigmentária, enc – encéfalo, ep – epitélio 
faríngeo, epf1 – epitélio de revestimento do filamento primário (lamela primária), epf2 – 
epitélio revestimento lamela secundária, f1 – filamento primário (lamela primária), f2 – 
filamento secundário (lamela secundária), hem – hemácia, oi – ouvido, op – opérculo, pi – 
célula pilar. Hematoxilina e eosina. 
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Figura 131 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento 
dos arcos branquiais do alevino de quarenta e cinco dias. 
(A) Aspectos das lamelas primárias e secundárias do arco 
branquial e (B) base do arco branquial com seus 
filamentos. epf1 – epitélio de revestimento do filamento 
primário (lamela primária), epf2 – epitélio revestimento 
lamela secundária, f1 – filamento primário (lamela 
primária), f2 – filamento secundário (lamela secundária),  
hem – hemácia, mu – célula mucosa, vs – vaso 
sanguíneo, tcpd – tecido conjuntivo propriamente dito,  I-
AB – Primeiro arco branquial, II-AB – segundo arco 
branquial, III-AB – terceiro arco branquial. Hematoxilina e 
eosina. 

 

Nos noventa (90) dias a estrutura dos arcos apresentou a mesma estrutura dos 

arcos branquiais aos quarenta e cinco (45) dias só que mais desenvolvida. A estrutura 

dos arcos branquiais nesse momento foi constituída, como nos demais teleósteos por 

um eixo primário formado por um raio branquial de cartilagem associado ao tecido 

conjuntivo, uma rica vascularização e também uma inervação própria. 

A base do arco localizado na frente da faringe e mais desenvolvida apresentou 

vasos de maior calibre, tecido cartilaginoso em ossificação e osso, tecido muscular 

estriado esquelético e abundante tecido conjuntivo. A superfície externa livre 
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apresentou lamelas secundárias revestidas por um epitélio especializado denominado 

epitélio das lamelas secundário, enquanto que, o epitélio do eixo primário, foi 

denominado de primário. 

 

 
 

Figura 132 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento dos arcos branquiais do alevino de noventa 
dias. (A) Detalhe da vascularização da lamela secundária, (B) Vascularização da lamela primária e 
revestimento. Detalhe das células dos filamentos branquiais. ccl – célula de cloro; epf1 – epitélio de 
revestimento do filamento primário (lamela primária), f1 – filamento primário (lamela primária), hem – 
hemácia, mu – célula mucosa, vs – vaso sanguíneo, tcpd – tecido conjuntivo propriamente dito. 
Hematoxilina e eosina. 

 

O eixo de cada arco apresentou uma cartilagem central circundada por tecido 

conjuntivo com vasos sanguíneos aferentes e eferentes. Na base do arco, o músculo 

esquelético estriado se apresentou desenvolvido permitindo os movimentos das 

brânquias. O epitélio da lâmina primária (lamelas) foi formado por células planas e 

mucosas (Figuras 132, 133). Próximo aos ramos das lamelas secundárias o epitélio 

apresentou células protetoras (Figura 133) e de suporte (pilar) (Figura 133), além de 

células de reserva para regeneração em caso de danos sofrido pela brânquia. 

Também foram observadas poucas células de defesa, as células eosinofílicas 

granulares (EGCs) (Figura 133). 

As células de cloro longas e redondas foram distribuídas por toda a superfície 

das lamelas, especialmente perto dos ramos das lamelas branquiais secundárias 

(Figura 132). As células mucosas apresentavam um citoplasma granulado ou 

vacuolado e o muco produzido pela sua secreção foi projetado para proteger a 
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estrutura branquial (Figura 133). Nas lamelas secundárias as células pilares (Figura 

133) formaram o suporte da sua estrutura vascular. Sobre as células pilares foi 

observado um epitélio escamoso apoiado numa membrana basal (Figura 133). Esse 

epitélio também apresentou raras células mucosas em sua estrutura até os noventa 

(90) dias (Figura 133). 

Essa aparência visualizada a partir dos noventa dias nos alevinos foi muito 

semelhante à observada nos adultos de um (1) ano, exceto pela quantidade de células 

da mucosa nas lamelas secundárias e EGCs (células eosinofílicas granulares) nas 

lamelas primárias e secundárias que foi muito superior na última. Nestes indivíduos 

foi observada a ossificação das cartilagens de suporte da base do arco, mas não dos 

filamentos primários. Esta ossificação começou aos quarenta e cinco (45) dias. 

 

 
 

Figura 133 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento dos arcos branquiais do 
alevino de noventa dias. (A – D) Detalhe das células dos filamentos branquiais.  end 
– célula endotelial, epf1 – epitélio de revestimento do filamento primário (lamela 
primária), epf2 – epitélio revestimento lamela secundária, egc – célula eosinofílica 
granular; hem – hemácia, mu – célula mucosa, pil – célula pilar, rev – epitélio de 
revestimento do filamento primário; f1 – filamento primário (lamela primária). 
Hematoxilina e eosina. 
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4.2.6.7 Tubo Digestório  
 

Inicialmente seu esboço correspondeu a um cordão maciço de células nas 

regiões média e posterior do embrião. Na zona anterior uma fina capa de duas 

camadas associou a porção estomodeal com o endoderma. Nesses esboços iniciou 

a formação da luz do tubo e também a estruturação de suas túnicas a partir do 

mesênquima embrionário (Figura 134). 

A luz foi observada inicialmente nas áreas posteriores do tubo. Na região 

anterior, foi possível observar que mesmo com a faringe aberta (Figura 135), a porção 

anterior do tubo digestivo permanecia com a luz fechada. 

 

 
 

Figura 134 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento da região posterior – 
cauda, tubo digestório e nefrotoma. (A) Corte sagital região posterior embrião, 
(B) Detalhe da região do tubo digestório e nefrotoma.  Ep – Epitélio do tubo 
digestório, Mes – Mesênquima parede do tubo digestório, NE ou + – nefrotoma, 
MI – miótomos, P – pele, TD – tubo digestório, TN – tubo neural, VA – vaso 
arterial (aorta dorsal), VV – vaso venoso (Cardinal posterior). Hematoxilina e 
eosina. 
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Figura 135 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento da larva pós-eclosão na região dos arcos 
branquiais e nefrotoma anterior em desenvolvimento. (A) Corte sagital região nefrotoma anterior, 
(B) Detalhe do nefrotoma e do ouvido interno AB – Arcos branquiais, O – ouvido, Op – Opérculo, 
V – vitelo, + - nefrotoma anterior, ma – mácula, ot – otólitos. Azul Alcian, Hemalúmen e Picroíndigo 
de Carmín. 

 

Nas larvas pós-eclosão, na porção anterior, o estomodeo simples foi 

gradualmente mudando e, com a redução do saco vitelino, foi abrindo sua luz e 

especializando sua estrutura mural. Então, ao abrir a luz, ele apresentou um epitélio 

de células cúbicas altas ou cilíndricas simples. Sob esse epitélio, uma ou duas 

camadas de células mesenquimais foram observadas em diferenciação. Mais 

externamente o mesotélio recobriu todo o conjunto da parede. 

O intestino ligeiramente mais desenvolvido apresentou um epitélio cilíndrico 

simples, com algumas células parecendo ter microvilosidades na sua superfície 

(Figura 134). Não foram observados antes do início da alimentação das larvas, dobras 

ou pregas ou outras estruturas típicas do órgão. O restante da parede consistiu de 

duas (2) a quatro (4) camadas de células mesenquimais em diferenciação. Alguns 

pequenos vasos foram observados próximo a este mesênquima em desenvolvimento. 

Como o estomodeo a porção externa foi recoberta por um mesotélio que às vezes foi 

interrompido nas faces associadas com o saco vitelino. Juntamente com o mesotélio, 

muitas células mesenquimais apresentaram a forma mais alongada, lembrando o 

aspecto de fibras musculares lisas, mas não diferenciadas (Figura 136). 

Nas larvas com alimentação, este quadro foi um pouco diferente. As 

especializações das membranas mucosas do intestino apresentaram seus padrões 

regionais característicos. Vilosidades e dobras foram observadas junto na a mucosa 

com um epitélio cilíndrico de uma única camada e com células caliciformes entre as 
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células do revestimento. No estomodeo pequenas glândulas gástricas foram 

observadas na lâmina própria. Assim que, a morfologia dos elementos do trato 

digestório foi semelhante à dos adultos e somente passou a incrementar em número 

e volume. 

O epitélio da faringe na região anterior até cinco (5) dias pós-eclosão não 

apresentou dentes ou botões gustativos associados. A partir deste momento foi 

possível verificar a presença dos esboços dessas duas estruturas. Aos quarenta e 

cinco dias estas estruturas foram bem visíveis e passaram a aumentar a partir deste 

momento em diante (Figura 136). 

 

 
 

Figura 136 - Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento faringe de alevino 
de quarenta e cinco dias. FA – Faringe; ca – cartilagem, cg – corpúsculo 
gustativo, di – dente, ep – epitélio, lp – cório (lâmina própria), lu – luz. Azul 
Alcián, Hemalúmen e Picroíndigo de Carmín. 

 

4.2.6.8 Glândulas anexas tubo digestório 

 

O fígado derivou do endoderma intestinal. Assim, nas larvas poucas horas após 

a eclosão, o fígado apareceu como um espessamento da parede lateral do intestino, 

consistindo de uma massa compacta de células poligonais pouco diferenciadas e um 

mesotélio em formação no lado externo. Capilares sanguíneos também foram vistos 

neste esboço. 
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Cinco (5) dias pós-eclosão quando as larvas absorveram suas reservas de 

vitelo e tiveram que ir se alimentar o fígado foi mais diferenciado associando-se ao 

pâncreas. (Figura 137). Sua morfologia foi mais organizada, com cordões celulares 

visíveis justapostos por capilares sinusoidais e os hepatócitos apresentavam seus 

núcleos celulares com nucléolos visíveis. 

Os cordões celulares foram apresentados dispostos paralelamente aos 

capilares hepáticos sinusoidais. Os macrófagos hepáticos também foram visíveis 

junto a estes capilares e perto dos cordões epiteliais de uma ou duas células de 

espessura (Figura 137). Externamente um mesotélio cobriu o órgão que se localiza 

assentado sobre uma cápsula do tecido conjuntivo em desenvolvimento, a cápsula 

hepática ou de Glisson. 

Essa organização praticamente lembrou a do adulto, exceto pela ausência de 

melanomacrófagos e pouco desenvolvimento vascular (vasos de maior calibre) e dos 

cordões de hepatócitos. Foram visualizadas células pigmentárias na cápsula 

associadas aos vasos sanguíneos. 

 

4.2.6.9 Alevinos quarenta e cinco (45) dias 
 

O fígado em sua face anterior, localizado em frente à câmara branquial em 

desenvolvimento, era muito vascularizado. A circulação de retorno foi inicialmente 

feita pelas veias cardinais anterior e posterior. A veia cardinal comum alcançou o 

portal hepático, trazendo sangue venoso das outras regiões do corpo. A veia porta 

hepática dentro do parênquima hepático foi se ramificando e no centro do lobo foi 

denominada veia ou vaso centro lobular. A partir desse ponto, continuou em direção 

ao lado externo do parênquima e, na base dos lóbulos, alcançou as veias hepáticas. 

As veias hepáticas, por sua vez, convergiram para uma única veia hepática que se 

seguiu para o coração. 
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Figura 137 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do 
fígado de larva de cinco dias. Fígado e pâncreas. (A) Visão 
geral do concepto em corte sagital, (B) Detalhe da 
organização hepática próximo a cápsula, (C) Fígado e 
pâncreas associado e (D) larva mostrando plano de corte.  VF 
- Vista frontal, ac – ácinos pancreáticos, cs – sinusoide 
hepático, cp – célula pigmentária, cap – cápsula, he – 
hepatócito, mh – macrófago hepático, 1 - câmara branquial, 
2 – tubo digestório, 3 – fígado, 4 – pâncreas, 5 – prônefro, 6 
– encéfalo, 7 – notocorda, 8 – ouvido. Hematoxilina e eosina. 

 

Vasos arteriais homólogos, de menor calibre, acompanhavam esse circuito 

vascular hepático. A trajetória vascular foi feita anterior-posterior em relação ao eixo 

do corpo. Todo o sangue circulou da periferia dos lobos para a veia centro lobular, 

tanto venoso como arterial, passando pelos sinusoides hepáticos. 

Uma cápsula de tecido conjuntivo denso cobriu o fígado externamente e um 

mesotélio com suas células planas foi visualizado nele. Dois (2) ou (3) lobos 

constituíram a morfologia macroscópica do órgão. Os cordões de hepatócitos 

formados por uma (1) ou duas (2) fileiras de células de espessura foram delineados 

lateralmente por capilares sinusoidais hepáticos onde circulavam os glóbulos 

vermelhos circulantes (Figura 138). 
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Figura 138 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do fígado de larva de quarenta e cinco 
dias, fígado de alevino. (A) Aspecto geral do fígado, (B) Detalhe da região junto a cápsula, (C) 
Detalhe do cordão de hepatócitos e (D) visão geral dos cordões no lóbulo hepático. ch – cordões 
de hepatócitos, cs – sinusoide hepático; cp – célula pigmentária, cap – cápsula, mh – macrófago 
hepático, vcl – vaso centro lobular. Hematoxilina e eosina. 

 

Os macrófagos foram vistos se projetando na luz dos sinusoides (Figura 138). 

Nesse momento os macrófagos hepáticos não mostraram granulações resultantes 

dos processos digestivos no seu citoplasma, que é observada no fígado de adulto. 

Na cápsula foram observados acúmulos de grânulos de melanina, células de 

pigmento (Figura 138) e alguns raros pequenos melanomacrófagos com poucas 

inclusões citoplasmáticas típicas de células mais maduras. Essas células não foram 

observadas dentro do órgão. O estroma do órgão foi composto por uma rede de fibras 

reticulares que não foram visíveis nas colorações de azul de toluidina e hematoxilina 

e eosina. Na coloração de prata, esses elementos apareceram muito claramente 

delimitados como faixas pretas que se concentraram, sobretudo, ao longo das 

estruturas dos vasos sanguíneos e extremidades dos lobos hepáticos. 

O fígado foi isolado da câmara branquial por um septo de tecido muscular 

associado a tecido conjuntivo e peças de cartilagem. Em seu lado ventral, o fígado foi 

contínuo ao tecido conjuntivo do perimísio da musculatura associado ao revestimento 

do corpo, ou seja, com a pele. No face dorsal, os prônefros foram observados em 

desenvolvimento e posteriormente com o pâncreas associado a elementos do trato 

digestório, sendo esses elementos contínuos, como observado nas larvas e nos 



324 
 

adultos (Figura 137, 139). 

Pequenos ductos hepáticos biliares foram observados no parênquima. Os 

ductos iniciaram com um epitélio plano simples (Figura 139) adjacente aos cordões 

de hepatócitos situados mais periféricos no lobo hepático e em seu trajeto em direção 

a veia centro lobular foram adquirindo um epitélio baixo cúbico simples apresentando 

sua luz estreita até desaparecerem como estruturas junto aos hepatócitos. Além da 

mudança na morfologia do epitélio, também foi observado a diminuição do tecido 

conjuntivo que acompanhava o ducto que foi mais espessa próximo ao espaço porta. 

Nas porções periféricas do lóbulo, nos espaços porta também foi possível, em 

alguns casos, observar os ductos hepáticos e pequenas arteríolas ou ramos das 

artérias hepáticas, constituindo um espaço porta com a tríade portal, junto com ramos 

da veia porta e dos condutos biliares. As arteríolas apresentavam o endotélio 

projetado à luz, acompanhado de elementos elásticos e músculo liso disposto 

circularmente. 

 

 
 

Figura 139 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do fígado de larva de quarenta e 
cinco dias. (A) Aspecto geral da larva na região imediatamente após crânio, (B) detalhe do 
fígado. Hi – Fígado; Pr – prônefro; cap – cápsula hepática, cs – sinusoide hepático; m – 
músculo estriado esquelético; vcl – vaso centro lobular, círculo escuro – conduto biliar; →  
macrófago hepático, > - núcleos dos hepatócitos. (HE) Hematoxilina e eosina, (AHPC) Azul 
alcián, hemalúmen, picroíndigo de Carmín. 

 

4.2.6.10 Alevinos noventa (90) dias até um (1) ano 
 

A morfologia do fígado nesse período pareceu semelhante à do adulto, 

podendo ser considerada como uma miniatura desse órgão. 

No parênquima hepático houve aumento dos condutos biliares que mantiveram 

o epitélio cúbico baixo mais próximo dos cordões de hepatócitos na região próxima 

aos espaços porta progredido para um epitélio cúbico alto ou, até mesmo, cilíndrico 

simples e sendo acompanhados por uma camada de tecido conjuntivo considerável 
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em relação à sua estrutura mural, bem como de algumas células mioepiteliais (Figura 

140). 

Os cordões de hepatócitos de uma (1) ou duas (2) células de espessura se 

multiplicaram e também se expandiram, estreitando os espaços entre eles e 

dificultando a visualização dos sinusoides hepáticos. Por outro lado, as veias centrais 

dos lóbulos aumentaram o tecido conjuntivo de sua estrutura mural, seguindo o que 

aconteceu com os condutos biliares nas extremidades dos lobos. Os hepatócitos em 

seus cordões apresentavam o citoplasma pálido e o núcleo basófilo (Figura 140). 

A cápsula hepática ou Glisson apresentou tecido conjuntivo denso com muitos 

fibroblastos e algumas fibras musculares lisas. Externamente o mesotélio foi 

visualizado cobrindo todo o órgão. Alguns melanomacrófagos ricos em grânulos de 

melanina em seu citoplasma estavam presentes na cápsula com seu núcleo um tanto 

visível e arredondado. Os macrófagos hepáticos foram visíveis devido ao seu 

conteúdo citoplasmático com elementos fagocitados (Figura 140). 

 

4.2.6.11 Pâncreas  
 

4.2.6.12 Larvas cinco (5) dias 
 

O pâncreas, como o fígado, também apresentou sua principal derivação do 

endoderma intestinal. As larvas de cinco (5) dias apresentaram o pâncreas difuso com 

desenvolvimento inicial e associado aos elementos vasculares do trato digestório e do 

fígado. Suas células citoplasmáticas acidófilas, com núcleo arredondado e nucléolo 

visível, puderam ser vistas nas porções secretoras estruturantes (Figura 137). O 

desenvolvimento das partes secretoras e excretoras das glândulas pancreáticas 

exócrinas indicava que o órgão estava funcionando durante esse período. 

 

Por outro lado, a porção endócrina representada pelas ilhotas pancreáticas 

apresenta-se como uma massa compacta de células no meio do pâncreas (Figura 

141). As células dessa massa apresentavam seus núcleos visíveis e o citoplasma 

basófilo claro. Entre eles, capilares de luz muito estreita foram encontrados. Um tecido 

conjuntivo frouxo constituía o contorno de sua cápsula. O elemento que predominou 

entre os ácinos secretórios foram os vasos sanguíneos acompanhados de tecido 

conjuntivo. 
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Figura 140 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do fígado de larva de noventa dias. (A, B) 
Detalhe do fígado no centro do lóbulo, (C) detalhe do lóbulo hepático evidenciando o conduto biliar, 
(D) detalhe do ducto biliar e (E) detalhe da região da cápsula. cd – conduto biliar; ch – cordões de 
hepatócitos; cs – sinusoide hepático; cp – célula pigmentária; cap – cápsula hepática; h – 
hepatócito; mel - melanomacrófago; mh – macrófago hepático; vcl – vaso centro lobular. 
Hematoxilina e eosina. 

 

4.2.6.13 Alevino quarenta e cinco (45) dias 
 

O pâncreas difuso sempre foi acompanhado por elementos vasculares muito 

proeminentes no meio de sua estrutura e continuou entre os elementos do trato 

digestivo (Figura 142). Esses vasos maiores emitiam ramos entre os elementos 

glandulares do pâncreas. Os vasos em sua parede têm um tecido conjuntivo frouxo 

(Figura 142). 

Os principais elementos do pâncreas exócrino foram os ácinos serosos. Estas 

porções secretoras acinares eram compostas por um epitélio cúbico simples cujos 

núcleos arredondados estavam localizados na porção basal (Figura 142). O 

citoplasma apresentava sua porção apical preenchida com vesículas de secreção 

típicas dessas células. No meio da estrutura acinar foi possível observar algumas 
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células achatadas, constituindo o início dos ductos excretores, neste caso o ducto 

intralobular ou intracinal (Figura 142). Essas células chamadas de centros acinares 

foram visíveis na maioria das seções histológicas. Os poucos ductos pancreáticos 

excretores apresentavam um epitélio cúbico circundado por tecido conjuntivo e uma 

luz que se expandia gradualmente à medida que os ductos se distanciavam das 

unidades secretoras. 

 

 

Figura 141 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do 
pâncreas na larva de cinco dias. (A) Aspecto geral vista lateral, 
(B) detalhe do pâncreas e (C) larva de cinco dias evidenciado 
plano de corte. ap – ácino pancreático, cap – cápsula, cp – 
célula pigmentária, ip – ilha pancreática, 1 – pâncreas, 2 – vaso 
sanguíneo a partir do qual foi esboçado o baço, 3 – cavidade 
oral, 4 – cavidade branquial, 5 – ouvido. Hematoxilina e eosina. 

 

Os principais elementos do pâncreas exócrino foram os ácinos serosos. Estas 

porções secretoras acinares eram compostas por um epitélio cúbico simples cujos 

núcleos arredondados estavam localizados na porção basal (Figura 142). O 

citoplasma apresentava sua porção apical preenchida com vesículas de secreção 

típicas dessas células. No meio da estrutura acinar foi possível observar algumas 

células achatadas, constituindo o início dos ductos excretores, neste caso o ducto 

intralobular ou intracinal (Figura 142). Essas células chamadas de centros acinares 

foram visíveis na maioria das seções histológicas. Os poucos ductos pancreáticos 

excretores apresentavam um epitélio cúbico circundado por tecido conjuntivo e uma 

luz que se expandia gradualmente à medida que os ductos se distanciavam das 

unidades secretoras. 
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Figura 142 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do pâncreas no alevino 
de quarenta e cinco dias. (A) Aspecto geral do pâncreas endócrino e exócrino, (B) 
detalhe ácinos pancreáticos e (C) detalhe ácinos pancreáticos e ilhota pancreática. 
ap – ácino pancreático, cap – cápsula, Hi – fígado, Pen – ilhota pancreática 
(pâncreas endócrino), Pex – pâncreas exócrino, vs – vaso sanguíneo,   – célula 
centro-acinar. Azul alcián; hemalúmen, picroíndigo de carmín. 

 

Entre as porções secretoras foi possível encontrar cordões de células mais 

basófilos intercalados por um grande número de capilares sanguíneos e circundados 

por uma cápsula de tecido conjuntivo. O citoplasma dessas células parecia um pouco 

pálido em hematoxilina e eosina e seus núcleos arredondados eram mais basófilos. 

Estas populações celulares constituíram as ilhotas pancreáticas ou de Langherans 

(Figura 142). As populações celulares típicas desta porção endócrina do pâncreas 

não foram caracterizadas neste estudo. 

 

4.2.6.14 Alevino de noventa (90) dias até um (1) ano de idade  
 

O pâncreas não apresentou alterações significativas em relação ao estágio 

anterior, exceto pelo aumento do seu tamanho. As células dos ácinos secretórios da 

porção exócrina apresentavam a forma cúbica, com um núcleo basal e com um 

nucléolo visível (Figura 143), enquanto que, o citoplasma acidófilo se apresentou 
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cheio de vesículas de secreção. A vascularização foi bastante abundante e no 

conjuntivo interacinar foi possível observar vasos de pequeno calibre e capilares 

(Figura 143). 

As células centroacinares também foram visíveis (Figura 143). Os ductos 

pancreáticos apresentavam um epitélio cúbico alto sendo pouco frequentes e, em sua 

parede, foi visível uma camada de tecido conjuntivo que aumentava em espessura à 

medida que se distanciava das unidades secretoras. 

A porção endócrina apresentava ilhotas pancreáticas ou de Langerhans bem 

desenvolvidas com cordões celulares ricamente intercalados por capilares 

sanguíneos (Figura 143). Uma cápsula de tecido conjuntivo delimitava as ilhotas. Os 

núcleos das células dos cordões endócrinos apresentavam formas alongadas ou 

arredondadas, basófilos, enquanto o citoplasma era mais basófilo em contraste com 

o citoplasma acidófilo das células secretoras exócrinas (Figura 143). Em geral, as 

ilhotas apareceram como pequenas unidades no meio dos ácinos secretórios e ductos 

excretores da porção exócrina. Esse aspecto do pâncreas nessa fase foi aquele 

observado em indivíduos adultos em um (1), dois (2) e três (3) anos de idade. 

 

4.2.6.15 Órgãos linfoides 
 

4.2.6.16 Rins pronéfrico e mesonéfrico  
 

4.2.6.17 Embrião  
 

Os rins foram derivados do mesoderma embrionário que formou o nefrótomo 

embrionário. O mesoderma embrionário começou sua derivação muito cedo no final 

da gástrula e no começo da neurulação. Neste momento o mesoderma cordogênico 

formou a notocorda e esta estrutura no seu desenvolvimento causou a diferenciação 

das outras folhas embrionárias adjacentes. O mesoderma foi dividido em três (3) 

pacotes. O primeiro pacote, próximo ao tubo neural e a notocorda, consistia em 

espessas massas de mesoderma dorsal que formavam os somitos mesodérmicos que 

se diferenciaram em esclerótomo, dermátomo e miótomo. Já o segundo pacote, o 

mesoderme intermediária (Figuras 125, 144), localizada ventral ou lateral aos somitos, 

originou o tecido nefrogênico e os tecidos da futura gônada. O terceiro pacote, o 

mesoderma lateral ou a placa lateral deu origem a uma cavidade no seu interior que, 
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posteriormente, rodeou quase todas as vísceras dividindo o concepto em 

somatopleura e esplancnopleura. 

 

 
 

Figura 143 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do pâncreas no alevino de quarenta e cinco 
dias. (A, C) Detalhe dos ácinos do pâncreas exócrino, (B) detalhe dos ácinos e ilhotas pancreáticas, 
(D) visão geral do pâncreas e sua associação com o tubo digestório, corte sagital e (E) detalhe da 
relação entre o pâncreas (Pa) e o tubo digestório (TD).  ac - ácino pancreático, cap – cápsula, cs – 
capilar sanguíneo, cca – célula centro-acinar, Hi – fígado, mes – mesotélio, Pen – ilhota pancreática 
(pâncreas endócrino), Pex – pâncreas exócrino, vs – vaso sanguíneo,   – célula centro-acinar. (HE) 
Hematoxilina e eosina, (AHP) azul alcián, hemalúmen, picroíndigo de carmín e (AT) Azul de toluidina. 

 

Concomitante à diferenciação do mesoderma, o endoderma recobriu o vitelo 

formando o saco vitelino e o ectoderma e o neuroectoderma formaram as estruturas 

da pele e do tubo nervoso dorsal, respectivamente. No meio deste cenário dorsal ao 

intestino em desenvolvimento e lateral aos somitos emergiu uma banda de tecido 

neorrenal consistindo de uma massa celular compacta. (Figura 144). 

Deste tecido formaram-se pequenos nefrótomas que se diferenciam no 

embrião da frente para trás. Ambas as estruturas não apresentaram luz neste 

momento de seu desenvolvimento. Dorsalmente a essas massas celulares, foi 

possível observar a aorta e vasos associados à circulação de retorno e a notocorda 
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com o tubo neural (Figura 127). Esses ductos longitudinais abriram sua luz e formaram 

dois tubos que recorreram lateralmente o embrião se desenvolvendo ao mesmo tempo 

que os elementos do trato digestório (Figuras 127, 134, 135). A porção mais distal 

desses ductos que se abrirão posteriormente à cloaca foi denominada conduto 

arquinéfrico (Figura 144) e, de acordo com o desenvolvimento do embrião, poderia 

ser chamada de ducto de Wolff, conduto pronéfrico ou ducto mesonéfrico. 

Esse ducto arquinéfrico resultou da fusão dos extremos das unidades mais 

anteriores que foram as primeiras a se formar crescendo para trás sobre a superfície 

lateral do nefrotoma (ou da banda de tecido nefrogênico). Conforme os túbulos se 

desenvolviam na parte posterior cresceram até fazerem contato entre si. Assim, um 

rim com um único túbulo foi formado em cada lado do corpo, comumente referido 

como ductos arquinéfricos (Figuras 127, 134, 135). 

Seu desenvolvimento aumentou após a eclosão com o aumento da 

capilarização que acompanhou os túbulos e organização de um corpúsculo renal com 

essa estrutura bem desenvolvida em indivíduos com quatro (4) a cinco (5) dias pós-

fertilização (Figura 146). 

 

4.2.6.18 Larvas de cinco (5) dias 
 

O rim nas larvas de cinco (5) dia consistiu de um par de túbulos que foram 

localizados a partir da porção cefálica junto a faringe até a abertura próxima e posterior 

do poro anal, dorsalmente ao tubo digestório em desenvolvimento. Durante esse 

trajeto, os túbulos apresentaram dois aspectos distintos. Estes túbulos foram 

acompanhados por uma rica vascularização, uma vez que, se encontravam 

associados à vascularização de retorno e também à aorta dorsal. A estrutura mural 

muito fina deste vaso apresentava um endotélio muito proeminente dentro da luz e um 

tecido conjuntivo escasso, não lembrando a estrutura típica dos vasos arteriais (Figura 

127). No desenvolvimento do sistema vascular este foi um vaso que se originou muito 

cedo devido à sua importância funcional. 
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Figura 144 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do embrião em corte 
transversal. (A) Embrião apresentando plano de corte, (B) embrião em vista 
frontal na área nefrogênica, túbulos formados em desenvolvimento (C) visão 
sagital do embrião delimitando área ampliada (círculo branco). N – Notocorda, 
P – pele, TD – tubo digestório, TN – tubo neural, V – vitelo, VO – ouvido, ad – 
artéria aorta dorsal, e – nefrotoma. Hematoxilina e eosina, corte espesso, 20μ). 

 

A estrutura dos túbulos de maneira geral foi bastante simples, sendo constituída 

por um epitélio cúbico simples e que em alguns lugares era apresentado como 

pseudoestratificado (Figura 145, 146). Todas as células cúbicas do epitélio tubular 

apresentavam seus núcleos arredondados ou um tanto ovais, localizados na porção 

basal e com o nucléolo visível sendo sustentado, como os outros epitélios, em uma 

membrana basal muito fina (não visível nas seções coradas com hematoxilina e 

eosina). Externamente, os túbulos apresentavam uma fina camada de tecido 

conjuntivo frouxo contínuo na membrana basal (Figura 145, 146). 
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Figura 145 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do rim 
embrionário e larval – nefrotoma. (A) Aspecto geral área nefrogênica, (B) 
detalhe do néfron porção próxima a cauda. C – Embrião marcando a 
área do corte. NE – nefrotoma, P – pele. (HE) Hematoxilina e eosina. 

 

A estrutura dos túbulos de maneira geral foi bastante simples, sendo constituída 

por um epitélio cúbico simples e que em alguns lugares era apresentado como 

pseudoestratificado (Figura 145, 146). Todas as células cúbicas do epitélio tubular 

apresentavam seus núcleos arredondados ou um tanto ovais, localizados na porção 

basal e com o nucléolo visível sendo sustentado, como os outros epitélios, em uma 

membrana basal muito fina (não visível nas seções coradas com hematoxilina e 

eosina). Externamente, os túbulos apresentavam uma fina camada de tecido 

conjuntivo frouxo contínuo na membrana basal (Figura 145, 146). 

A distribuição dos túbulos ao longo do corpo em seções transversais foi 

diferente. Na região anterior eles começaram como dois tubos simples acompanhando 

a aorta dorsal e depois sofreram um aumento no número, retornando a duas (2) 

unidades maiores laterais ao corpúsculo renal (Figura 146). Do corpúsculo renal até 

a região mais posterior do trato digestório, esses dois tubos aumentaram novamente 

seu número até que apresentassem um número maior de túbulos do que a zona rica 

em túbulos da região anterior ao corpúsculo renal. Então, na direção da cauda, eles 

diminuíram em quantidade (Figura 147) para formar um único ducto que se abriu na 

abertura posterior ao ânus. 

Os túbulos apresentaram sua porção anterior fechada e a posterior aberta ao 

meio externo após o ânus. Desde que começaram seu percurso até o final do mesmo 

se apresentaram tortuosos. Nas secções transversais, a sua vista frontal apareceu 

como um agrupamento de túbulos com a luz pequena, semelhante ao observado nas 
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seções transversais das glândulas sudoríparas da pele (Figuras 147, 148). 

Entre os túbulos foram visualizadas células linfo-hematopoiéticas que, como os 

túbulos, estavam acompanhados por capilares e vasos sanguíneos. Nestes cordões 

predominaram as células da linhagem do mielo e eritropoiética (Figuras 146, 147, 148, 

149). A diferenciação entre as duas séries, em cortes de sete micrômetros (7μ), nesta 

fase do desenvolvimento dos rins, foi bastante difícil, mas em geral os elementos da 

série vermelha apresentavam o núcleo não lobulado e as células com dimensões 

ligeiramente superiores aos elementos não lobulados da série branca. Elementos da 

série branca, representados por células de núcleo lobulado e linfócitos foram 

observados nesta fase do desenvolvimento da estrutura dos rins (Figuras 148, 149). 

Os sinusoides visualizados entre os túbulos mostraram uma luz muito ampla e 

algumas células sinusoidais associadas à sua estrutura. Estas células com núcleo 

triangulado apresentaram algumas extensões cujo tronco de origem do 

prolongamento, como no caso dos cones neuronais, pôde ser visualizado. O seu 

citoplasma apresentava pequenas granulações dispersas basófilas (Figura 148). Em 

geral, o tecido conjuntivo da parede dos túbulos era contínuo ao endotélio dos 

sinusoides, sem um limite claro entre eles visível nos cortes histológicos corados com 

hematoxilina e eosina. 

Todo este conjunto de túbulos e células linfo-hematopoiéticas foi delimitado por 

uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo que apresentava grânulos de melanina e 

células pigmentares associadas à sua estrutura (Figura 146, 147). Essas granulações 

e células de pigmento também foram observadas na parede dos vasos que deixam a 

estrutura renal em desenvolvimento. 

A separação dos rins em anterior e posterior foi possível devido à presença de 

um único corpúsculo renal localizado perto da região do estômago, depois do final do 

esôfago (Figura 146). O corpúsculo renal era constituído por uma cápsula epitelial e 

um tufo de capilares arterializados. A porção vascular deste conjunto foi chamada de 

glomérulo (Figura 146). A cápsula que delimitou o glomérulo apresentou duas (2) 

faces, uma parietal e outra visceral sendo chamado cápsula glomerular ou de 

Bowmann (Figura 146). A face parietal foi revestida por um epitélio plano simples 

(Figura 146). A face visceral também foi revestida por um epitélio simples, mas com 

suas células ricas em prolongamentos citoplasmáticos diretamente associados à 

parede dos capilares. As relações entre os prolongamentos citoplasmáticos destas 

células chamados podócitos e a parede dos capilares arteriais não foram visíveis na 
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técnica microscópica usada neste estudo. 

 

 
 

Figura 146 – Ontogênese de R. quelen, desenvolvimento do rim embrionário e larval. Larvas de 
cinco dias. Região limite entre rim anterior e rim posterior. (A) Larva apresentando plano de corte, 
(B) corte sagital da larva, (C, E) detalhe do glomérulo renal, (D) detalhe de um túbulo renal. EG 
– Esboço da gônada, TD – tubo digestório, VD – vista dorsal, cb – câmara branquial, cm – célula 
mesangial, cp – cápsula; csa – capilar sanguíneo, gl – glomérulo, tlh – tecido linfo 
hematopoiético, tr – túbulo renal, vs – vaso sanguíneo, 1 – narina, 2 – ouvido, 3 – encéfalo. 
Hematoxilina e eosina. 
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Figura 147 – Ontogênese de R. quelen, larva de cinco dias, 
desenvolvimento do rim posterior mais caudal. (A) Embrião marcando 
a área do corte, (B) corte longitudinal mostrando áreas dos rins anterior 
e posterior, (C) detalhe da área do rim posterior e (D) detalhe dos 
túbulos renais do néfron porção próxima a cauda. N – Notocorda, P – 
pele, TD – tubo digestório, VF - vista frontal, VD – vista dorsal, ad – 
aorta dorsal, cap – cápsula, hem – hemácia, ra – rim anterior, rp – rim 
posterior, tr – túbulo renal. Hematoxilina e eosina. 

 

A vasculatura arterial entrou e saiu na mesma extremidade da cápsula, sendo 

esta área denominada polo vascular. Na extremidade oposta, a cápsula foi aberta nos 

túbulos renais. Estes túbulos, devido à sua proximidade ao glomérulo e à sua 

disposição, foram denominados túbulos tortuosos proximais, sendo a parte inicial 

chamada de segmento do colo (Figura 146). 

Tanto a porção anterior ao corpúsculo renal quanto o segmento posterior foram 

muito semelhantes em termos de composição estrutural. A diferença mais visível foi 

o maior número de túbulos e tecido linfo-hematopoiético na porção posterior do 

corpúsculo renal, ou seja, na área do futuro mesonefro. Em relação as populações de 
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células em ambas as áreas, parecia haver uma ligeira predominância da série mielo 

sobre a eritropoiética. Foram visualizados raros linfócitos (Figura 146) e a sua 

presença no timo em desenvolvimento testemunhou a produção destas células nesta 

fase de desenvolvimento. 

No mesonefro observou-se também uma vascularização mais abundante, que 

foi tomada como um indicador do desenvolvimento dos glomérulos encontrados nesse 

órgão quando o mesonefro foi encontrado desenvolvido. 

 

 
 

Figura 148– Ontogênese de R. quelen, larva de cinco dias, 
desenvolvimento do rim posterior. (A) Túbulos renais e (B) detalhe 
do tecido linfo-hematopoiético. hem – hemácia, sbl – série branca 
lobulada, sbnl – série branca não lobulada, sin – célula sinusoidal, 
sr – série vermelha, tr – túbulo renal, vsp – capilar sinusoide. 
Hematoxilina e eosina. 

 

 



338 
 

 
 

Figura 149 – Ontogênese de R. quelen, larva de cinco dias, 
desenvolvimento do rim posterior. (A) Túbulos renais, (B) corte 
transversal região posterior, (C) detalhe do tecido lindo-hematopoiético 
e (D) larva demarcando a área de corte. TD – Tubo digestório; VD – 
Vista dorsal. ad – aorta dorsal, cap – cápsula, hem – hemácia, mel – 
melanomacrófago, mit –mitose, rp – rim posterior, sbl – série branca 
lobulada, sr – série vermelha, tr – túbulo renal, vsp – capilar sinusoide. 
Hematoxilina e eosina. 

 

Raros melanomacrófago muito pequenos foram visualizados junto da 

conjuntiva da cápsula (Figura 149). A pequena concentração do conteúdo de 

granulação dentro do citoplasma dos melanomacrófagos permitiu a visualização de 

seu núcleo lobulado e sua aparência lembrou os melanomacrófagos em 

desenvolvimento (jovens) encontrados em indivíduos adultos. A cápsula apresentava 

externamente um epitélio simples e plano (mesotélio) que recobria toda a estrutura 

dos túbulos, glomérulos e cordões de células linfo-hematopoiéticas. Em sua porção 

mais posterior, os túbulos novamente não se contorceram e formaram uma única 

estrutura excretora que se abriu na superfície externa. Esta abertura foi logo 
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observada estando depois das colunas retais do ânus. 

De um modo geral os túbulos renais posteriores apresentavam o epitélio 

cubóide único mais alto (ou cilíndrico) (Figuras 147, 148) do que os das regiões 

anteriores, enquanto que, os túbulos da região anterior apresentavam um epitélio 

cúbico mais baixo (Figura 146). Nos túbulos que pareciam ter sua luz obliterada, o 

conteúdo da sua luz correspondeu ao rompimento de sua borda em escova, como é 

o caso nos túbulos renais proximais de mamíferos no momento da morte do animal 

(Figura 147) (BANKS, 1992). 

A abertura dos túbulos mais caudais no ambiente externo e o arranjo dos 

glomérulos e túbulos associados à circulação de retorno indicaram que as larvas 

estavam realizando filtração renal e consequente excreção. 

 

4.2.6.19 Alevino de quarenta e cinco (45) dias 
 

 
 

Figura 150 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias, 
vista ventral mostrando a localização dos rins anterior – prônefro (1) e 
posterior – mesonefro (2). 

 

Na continuação do desenvolvimento dos rins aos quarenta e cinco dias (45) 

observou-se uma clara separação entre o rim anterior e posterior e também mudanças 

estruturais reflexivas de sua futura histofisiologia. Os prônefros e mesonefros 

pareceram mais desenvolvidos e a comunicação tubular entre as duas estruturas 

desapareceu, estando ambos os órgãos em suas futuras posições anatômicas (Figura 

150). 

Nos prônefros os túbulos experimentaram regressão e desapareceram. Já a 

vascularização e o tecido linfo-hematopoiético apresentaram-se em maior quantidade 

constituindo os principais elementos do parênquima do órgão (Figura 146). Isso 

demonstrou sua especialização como um órgão linfo-hematopoiético correspondente 

à medula óssea de mamíferos. 

Os prônefros ocupavam toda a região mediana posterior da cabeça, onde 
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anteriormente e lateralmente foram delimitados por cartilagens que formavam a futura 

depressão óssea onde os prônefros foram encontrados em indivíduos adultos. Um 

mesotélio sobre cápsula do tecido conjuntivo foi observado em torno do órgão inteiro. 

Na superfície ventral do órgão, a cápsula no peixe adulto se espessou formando uma 

membrana forte que "enclausurou" os prônefros dentro da estrutura óssea em 

desenvolvimento. 

No lado ventral, suas extremidades laterais estavam em contato com a cápsula 

do fígado (Figura 151), ponto em que o mesotélio de ambas as estruturas ficou 

localizado face a face. A superfície ventral remanescente foi continuada com a parede 

conjuntiva da bexiga natatória. No parênquima do órgão, muitos capilares sanguíneos 

do tipo sinusoidal e vasos sanguíneos de calibres pequenos e médios foram vistos, 

geralmente com glóbulos vermelhos na sua luz. Alguns vasos sanguíneos de grande 

calibre também foram visíveis e apresentavam melanomacrófagos associados à sua 

estrutura mural. 

Os melanomacrófagos de pequenas dimensões comparados com os dos 

indivíduos adultos, aumentaram em número e concentraram-se principalmente no 

conjuntivo da parede dos vasos sanguíneos de maiores dimensões, especialmente na 

região da cápsula. 

Nos cordões de células linfo-hematopoiéticas, elementos de ambas as séries 

foram visíveis, além de macrófagos e algumas células reticulares. Estas células 

reticulares com núcleos um tanto triangulares apresentaram muitos processos 

citoplasmáticos difíceis de visualizar sob microscopia de luz incidente. Neste 

momento, mais linfócitos foram visualizados no tecido mielopoiético. Tanto o tecido 

eritro como o mielopoiético apresentavam-se bem desenvolvidos com aumento 

aparente no segundo tipo (Figura 151). 

Os mesonefros, por outro lado, apresentaram uma proliferação dos elementos 

tubulares e glomerulares em uma direção diferente daquela seguida pelos prônefros 

(Figura 152). Essa mudança foi relacionada ao desenvolvimento de sua função 

definitiva como órgão excretor. No entanto, a função como órgão linfo-hematopoiético, 

principal nos prônefros, também foi mantida. Isto foi demonstrado por um aumento no 

tecido linfo-hematopoiético localizado perto da vascularização entre os túbulos em 

desenvolvimento e os glomérulos (Figura 151, 152). Tanto o tecido eritropoiético como 

a série branca podem ser observados, e uma predominância dos precursores da série 

vermelha parece ocorrer (Figura 153). 
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O mesonefro adquiriu a forma de um V cuja parte mais estreita foi dirigida para 

a cauda (Figura 151). Esta parte foi continuada por um único túbulo que se abriu na 

superfície exterior do corpo após o canal anal. Este túbulo foi acompanhado por um 

grande vaso sanguíneo (aorta caudal) que continua na frente de sua abertura para o 

exterior. Toda a estrutura do mesonefro em formação foi coberta por uma cápsula de 

tecido conjuntivo denso com um mesotélio sobre ele. O órgão foi limitado 

anteriormente pela bexiga natatória na sua face ventral (Figura 151) e em um dos 

lados seu revestimento mesotelial foi contínuo ao mesotélio da cápsula do baço em 

desenvolvimento. 

Os glomérulos aumentaram significativamente em número e foram 

encontrados ao longo da extensão do órgão (Figura 152). A cápsula de Bowmann do 

corpúsculo renal apresentava o epitélio simples e plano na superfície parietal, que foi 

claramente visível, enquanto que, o epitélio visceral não podia ser distinguido das 

células do tufo dos capilares arteriolares. As células mesangiais eram distinguíveis 

pelo seu núcleo algo que triangulados em meio dos núcleos endoteliais dos capilares 

sanguíneos (Figura 152). 
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Figura 151 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco 
dias, desenvolvimento do rim anterior - prônefro. (A) Aspecto geral e 
relação com o fígado, (B) detalhe do parênquima (tecido linfo-
hematopoiético) do prônefro, e (C, D, E, F, G) detalhe das células 
observadas no parênquima.  Hi – Fígado, Pr – prônefro, cap – cápsula, 
mac – macrófago, ret – célula reticular, sin – célula sinusoidal, vs – 
vaso sanguíneo, vsa – capilar sinusoide rim anterior. (C) – célula 
sinusoidal, (D) – melanomacrófago, (E) – série branca lobulados, (F) – 
série vermelha e linfócito, (G) – macrófago. Hematoxilina e eosina. 

 

Abaixo do órgão estava localizado o trato digestório na região intestinal. Vasos 

sanguíneos de diferentes calibres entraram na cápsula e recorreram 

longitudinalmente à estrutura do órgão, emitindo ramificações por todo o parênquima. 

Os sinusoides continuaram apresentando uma luz ampla e as células sinusoidais 

foram mais abundantes (Figura 153). 

Os túbulos renais aumentaram em quantidade e apresentaram dois padrões 

morfológicos distintos. Uma com o epitélio cúbico simples com as células com a borda 

em escova perceptível pelo seu desgarramento na luz dos túbulos que parecem 
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obliterá-los (Figura 154) e a outra com epitélio simples cúbico ou cilíndrico ou 

pseudoestratificado cilíndrico com a luz bem visível. Um único túbulo com epitélio 

pseudoestratificado cilíndrico atravessou todo o comprimento do órgão, continuando 

na direção da abertura externa. No seu recorrido craniocaudal, o conteúdo do tecido 

conjuntivo de sua parede foi aumentando. 

 

 
 

Figura 152 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias, 
desenvolvimento do rim posterior – glomérulo e tecido linfo-hematopoiético. (A) Aspecto 
geral do mesonefro e sua relação com a bexiga natatória (VJN), (B) detalhe das células 
do parênquima (tecido linfo-hematopoiético) do mesonefro - melanomacrófagos, (C) 
célula mesangial, (D) glomérulo e tecido linfo-hematopoiético e (E) detalhe do glomérulo 
– células mesangiais e capilares. cap – cápsula, cgfp – cápsula glomerular face parietal, 
cm – célula mesangial, cp – célula pigmentária, csa – capilar sanguíneo, gl – glomérulo, 
mel – melanomacrófago, tlh – tecido linfo-hematopoiético, tr – túbulo renal, vs – vaso 
sanguíneo. Hematoxilina e eosina. 

 

Os melanomacrófagos foram vistos em pequena quantidade junto à conjuntiva 

da parede dos vasos sanguíneos de maior calibre dentro do órgão. Também foram 

observadas células de pigmento e acúmulos de grânulos de melanina na cápsula 



344 
 

(Figura 151). Os cordões linfo-hematopoiéticos foram semelhantes aos dos prônefros 

disseminados entre os túbulos e glomérulos, especialmente em justaposição com os 

sinusoides (Figuras 152, 153). Nos cordões, foi observada a série mieloide 

predominante, elementos da série vermelha e macrófagos. Nos sinusoides ou perto 

deles, as células sinusoidais com seus núcleos um tanto triangulados (Figura 153) e 

com expansões citoplasmáticas foram vistas com muita frequência. Muitas mitoses 

foram observadas nesses cordões. 

 

4.2.6.20 Alevino noventa (90) dias até um (1) ano de idade 
 

As alterações experimentadas pelos prônefros e mesonefros (Figura 155) 

foram relacionadas ao aumento de suas populações celulares e à aquisição das 

características dos rins de adultos, descritas no capítulo sobre a histologia dos 

principais órgãos do jundiá. 

Os cordões de células linfo-hematopoiéticas do mesonefro também 

aumentaram, assim como os túbulos e corpúsculos renais. A cápsula ficou um pouco 

mais espessa, especialmente em contato com a bexiga natatória (Figura 155). 

Numerosos elementos da série vermelha e branca em diferentes estágios de 

desenvolvimento foram visíveis. Os sinusoides e vasos sanguíneos mostraram um 

grande número de glóbulos vermelhos e alguns elementos da série branca lobulados 

e linfócitos. As células reticulares foram vistas por quase todo o órgão. Os 

melanomacrófagos estavam localizados no conjuntivo próximo aos vasos sanguíneos 

e na cápsula (Figura 155), indicando uma migração para o interior do órgão, como 

foram encontrados posteriormente nos mesonefros dos indivíduos adultos. Esse 

mesmo padrão de distribuição dos melanomacrófagos foi observado nos prônefros. 
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Figura 153 – Ontogênese de R. quelen, alevino de 
quarenta e cinco dias, desenvolvimento do rim 
posterior – cordões celulares do tecido linfo-
hematopoiético. (A) Aspecto do mesonefro 
mostrando túbulos renais e tecido linfo-
hematopoiético, (B) detalhe do sinusoide com sua 
célula sinusoidal, (C) capilar sinusoidal, (D) célula 
reticular e (E) células da linhagem mielo-linfoide. 
mac – macrófago, ret – células reticulares, sbl – 
série branca lobulada, sin – célula sinusoidal, sr – 
série vermelha, thl – tecido linfo-hematopoiético, tr 
– túbulo renal, vsp – capilar sinusoidal rim posterior. 
Hematoxilina e eosina. 

 

O número de glomérulos e túbulos também foi expandido. Os túbulos 

apresentaram desde um epitélio cúbico simples até um epitélio pseudoestratificado 

cúbico alto ou cilíndrico (Figura 155). Basicamente, três (3) tipos fundamentais de 

túbulos foram vistos dependendo das variações de seus epitélios. Um túbulo único 

(coletor) com epitélio pseudoestratificado cilíndrico seguia posteriormente a estrutura 

do rim posterior até a abertura externa localizada posterior ao ânus. Os glomérulos 

mostraram um aumento na sua capilarização com os polos sanguíneo e urinário bem 

definidos. Portanto, esse aspecto foi semelhante ao observado aos quarenta e cinco 

(45) dias e persistiu em adultos de um (1); dois (2) e três (3) anos. 
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Figura 154 – Ontogênese de R. quelen, alevino de 
quarenta e cinco dias, desenvolvimento do rim 
posterior – túbulos renais. (A) Detalhe da parede 
dos túbulos renais e (B) detalhe dos capilares e 
tecido linfo-hematopoiético entre os túbulos. hem – 
hemácias, lu – luz do túbulo renal, sbl – série 
branca lobulada, sin – célula sinusoidal, sbnl –série 
branca não lobulada, sr – série vermelha, tr – 
túbulo renal, vsp – capilar sinusoidal rim posterior. 
Hematoxilina e eosina. 

 

Como a maioria dos órgãos viscerais, a diferenciação dos rins está associada 

a somitos mesodérmicos. Na região ventral ou lateral em relação a estes somitos, 

uma faixa relativamente estreita de mesoderme originou no tronco o tecido 

nefrogênico a partir do qual os túbulos renais e seus condutos se formaram, bem como 

os tecidos profundos das gônadas. Esta região pode se desenvolver como uma faixa 

longitudinal contínua, mas em alguns casos forma uma série de estruturas 

segmentares chamadas nefrotomas. A placa lateral inicialmente uma folha tissular 

compacta se desdobra e origina a cavidade celômica que no adulto cercará quase 

todas as vísceras (ROMER, 1973).  
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Figura 155 – Ontogênese de R. quelen, alevino de noventa dias, desenvolvimento do rim 
posterior. (A) Aspecto geral do mesonefro, (B) relação do mesonefro e bexiga natatória, (C) 
detalhe das células do tecido linfo-hematopoiético, (D) glomérulo renal e tecido linfo-
hematopoiético, (E, G) paredes dos túbulos renais e (F) cápsula e mesotélio. cap – Cápsula, cm 
– célula mesangial, end – endotélio, ep – epitélio túbulos renais, gl – glomérulo, hem – hemácias, 
lu – luz túbulo renal, mel – melanomacrófago, mes – mesotélio, tlh – tecido linfo-hematopoiético, 
tr – túbulo renal, vs – vaso sanguíneo, vn – bexiga natatória, vsp – capilar sinusoidal rim 
posterior. Hematoxilina e eosina. 

 

No embrião, um ducto longitudinal se desenvolve em ambos os lados em breve; 

recolhe a urina da série de unidades de eliminação segmentar; muitas vezes, os dois 

ductos são unidos antes de se abrir para o exterior na região da cloaca. Este ducto 

renal primitivo é chamado ducto arquinéfrico. Tanto o ducto como os túbulos têm uma 

origem mesodérmica. Geralmente aparece por fusão das extremidades das unidades 

mais antigas, que foram as primeiras a serem formadas. Cresce para trás, em uma 
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superfície lateral de nefrotomas (ou banda de tecido nefrótico); ao desenvolver os 

túbulos nas costas, eles crescem até entrarem em contato com ele. O resultado é um 

rim holonefro com um único túbulo renal em cada segmento do tronco em ambos os 

lados do corpo; toda a série é esvaziada por um par de condutos arquinéfricos. 

Nos teleósteos a mesoderme em diferenciação forma uma pequena série de 

túbulos na parte anterior da cabeça, são os prônefros; em relação com estes túbulos, 

há um conduto arquinéfrico que cresce rapidamente para trás, até a cloaca. Estes 

túbulos em alguns peixes persistem, mas, no jundiá desaparecem. A diferenciação 

destes túbulos para trás forma o mesonefro. Os nefrotomas do prônefro são 

geralmente rudimentares sem glomérulos, mas, os elementos dos mesonefros são 

totalmente formados. No início, eles apresentam disposição metamérica, mas a 

multiplicação dos túbulos mascara a estrutura segmentar. 

Em Rhamdia quelen, o esboço do túbulo renal apareceu no início da 

organogênese tardia no final do estágio somítico. Os primeiros sinais desses órgãos 

correspondiam a dois túbulos que se estendiam no sentido cranial-caudal do embrião, 

derivados do mesoderme somítico. Inicialmente, os túbulos com uma luz muito estreita 

eram cobertos por células cúbicas baixas. 

Em sua evolução na porção anterior, este túbulo sofreu uma proliferação de 

sua estrutura, formando uma série de túbulos anteriores no estágio de pré-eclosão. 

Sua diferenciação na porção anterior originou o prônefro e na posterior o mesonefro. 

Após a eclosão, estes túbulos perderam a comunicação e o desenvolvimento 

continuou nas extremidades cranial e cefálica. É possível que sua porção 

intermediária tenha sido destinada à formação do trato genital, mas isso não foi 

estudado neste trabalho devido a limitações de tempo. A seguir são feitas 

considerações sobre o desenvolvimento do prônefro e mesonefro. 

 

4.2.6.21 Prônefros (rim anterior) 
 

No desenvolvimento dos peixes, o prônefro é o primeiro órgão linfoide a 

apresentar células Ig +, motivo pelo que é considerado um órgão primário na 

diferenciação de células B (IRWIN, KAATTARI, 1986) sendo o outro órgão linfoide que 

expressa os genes Rag (BERNSTEIN et al., 1998). É considerado um órgão análogo 

à medula óssea de mamíferos (WEISS, 1970, 1981) por suas capacidades de 

diferenciação celular, hematopoiética e de produção de células sanguíneas, além de 
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suas características ultra estruturais e histoenzimáticas (RAZQUIN et al., 1990; 

FERNÁNDEZ et al., 2002). 

Em Gadus morhua (SCHRODER et al., 1998) as larvas cinco dias pós-eclosão 

apresentaram tecido renal linfo-hematopoiético e demonstraram túbulos e focos de 

células eritropoiéticas, bem como células pigmentadas ao redor do prônefro. O 

número de túbulos e a proporção de tecido hematopoiético aumentaram com o 

aumento da idade. Células reticulares e sinusoides sanguíneos foram observados em 

larvas de nove e onze milímetros (9 e 11 mm). As primeiras células linfoides foram 

detectadas em larvas de dezoito milímetros (18 mm). O rim e o baço cefálicos foram 

os primeiros órgãos a se desenvolver no bacalhau do Atlântico, sendo visíveis na 

eclosão. Os prônefros e o baço aparecem diante do timo na maioria dos peixes 

marinhos, mas o último torna-se um órgão linfoide antes dos prônefros. 

Células-tronco hematopoiéticas (stem) foram inicialmente observadas no 

prônefro na eclosão em Gadus morhua (SCHRODER et al., 1998), confirmando a 

hipótese de que o rim cefálico é o primeiro órgão linfoide nos peixes e que o rudimento 

tímico é colonizado por células-tronco originárias de prônefros (ELLIS, 1977a, b; 

ZAPATA; COOPER, 1990; NAKANISHI, 1991). 

A diferenciação dos prônefros também precedeu o timo em Salmo salar (ELLIS, 

1977 a); Oncorhynchus mykiss (GRACE, MANNING, 1980; MANNING et al., 1981; 

CASTILLO, 1991), Cyprinus carpio (VAN LOON et al., 1981), Zoarces viviparus (BLY, 

1985), entre outros teleósteos.  

Na truta arco-íris (CASTILLO, 1991) o rim apareceu isolado da cavidade do 

corpo por uma cápsula de natureza mesotelial constituída por células achatadas que 

repousavam sobre tecido conjuntivo frouxo. Nas regiões lateral e dorsal, o tecido renal 

foi separado dos miótomos e da aorta dorsal por uma espessa camada de tecido 

conjuntivo denso. Os prônefros apresentaram três (3) regiões diferentes. O primeiro 

mais cranial compôs-se de pequenos acúmulos de tecido linfo-hematopoiético 

dispostos entre sinusoides sanguíneos de grande luz; o intermediário, que além dos 

componentes anteriores, também apresentou os túbulos renais e, por fim, o mais 

caudal apresentando um grande glomérulo com uma posição sempre central dentro 

do órgão, marcando o limite entre os prônefros e os mesonefros. 

Os primeiros melanomacrófagos de Oncorhynchus mykiss emergiram na 

cápsula renal quatro (4) dias após a eclosão e aos dez (10) - doze (12) dias de idade 

estavam dispostos de forma isolada no tecido linfo hematopoiético renal. A partir 
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desse momento, os melanomacrófagos pareciam migrar maciçamente da cápsula 

invadindo o tecido linfo-hematopoiético (CASTILLO, 1991). 

Dos sessenta (60) dias até um ano de idade, os prônefros perdiam 

gradualmente o seu componente excretor (túbulos e glomérulos) nas suas regiões 

média e posterior até desaparecerem completamente, além do empacotamento 

progressivo do tecido linfo hematopoiético. Vasos sanguíneos de maior calibre 

também foram desenvolvidos ao mesmo tempo em que os sinusoides estreitavam sua 

luz. Os melanomacrófagos aumentaram seu número no parênquima renal e, em 

relação com estes, foram observados acúmulos ocasionais de linfócitos (CASTILLO, 

1991). 

A região cranial dos dois (2) túbulos renais (arquinéfricos) passou a expandir 

sua estrutura e aumentar o número de túbulos ao mesmo tempo em que este conjunto 

de elementos era empacotado pelo mesotélio. Entre estes túbulos, foram encontrados 

sinusoides sanguíneos com luz ampla e no entorno desses foram se formando 

cordões de células linfo-hematopoiéticas. Este panorama foi apresentado pelas larvas 

mais avançadas após a eclosão e pela maioria das larvas seis (6) dias após a eclosão. 

Após seis (6) dias, os túbulos foram diminuindo até desaparecer 

completamente e os cordões celulares estavam aumentando. Ao mesmo tempo, a 

cápsula também estava aumentando em espessura devido ao aumento de 

fibroblastos e colágeno na zona submesotelial. Também os vasos sanguíneos 

maiores passaram a ser vistos dentro do órgão. A presença de melanomacrófagos foi 

observada no conjuntivo da parede do vaso. Esses melanomacrófagos dos oito (8) a 

dez (10) dias começaram a colonizar o interior dos prônefros, inicialmente localizados 

próximos aos vasos sanguíneos e sinusoides. Mais tarde, em torno de quarenta e 

cinco (45) dias, eles também foram observados com mais moderação na vizinhança 

dos cordões de células linfo-hematopoiéticas que predominam no parênquima do 

prônefros junto com a vascularização sanguínea. 

Aos quarenta e cinco (45) dias os prônefros adquiriram as características do 

adulto e observaram os cordões celulares linfo-hematopoiéticos associados aos 

sinusoides sanguíneos, células sinusoidais e melanomacrófagos no parênquima dos 

órgãos, bem como outras populações celulares (Capítulo Histologia). 
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4.2.6.22 Mesonefros 
 

Na truta arco-íris (CASTILLO et al., 1991) antes da eclosão, foi delimitada do 

prônefros pela presença de um único glomérulo central grande dentro do órgão. 

Assim, sua região anterior, continuação dos prônefros, apresentava apenas dois 

túbulos renais, localizados lateralmente no órgão e pequenos acúmulos de tecido 

linfo-hematopoiético com sinusoides sanguíneos muito dilatados. Na região mais 

caudal, a quantidade de tecido hematopoiético aumentou, organizado em cordões 

celulares mais compactos, entre os quais se encontravam sinusoides sanguíneos de 

luz mais estreita. As características morfológicas do tecido linfo hematopoiético foram 

semelhantes em ambos rins. A vascularização do órgão foi constituída principalmente 

por sinusoides sanguíneos de ampla luz, que ocupavam o espaço entre os cordões 

celulares. Esta luz foi delimitada por células limitadoras sinusoidais alongadas. 

Aos sessenta (60) dias até um ano, enquanto o glomérulo desaparecia da 

região posterior dos prônefros, os glomérulos renais apareceram no mesonefro, cujo 

número aumentou consideravelmente após sessenta dias pós-eclosão (CASTILLO, 

1991). 

A cápsula renal estava coberta por células mesoteliais apoiadas em uma 

membrana basal que as separava dos fibroblastos subjacentes. Após a eclosão, esta 

cápsula sofreu um espessamento devido ao aumento de células fibroblásticas 

localizadas no espaço submesotelial, assim como o número de fibras colágenas 

localizadas nos espaços intercelulares (CASTILLO, 1991). 

A porção posterior foi se aproximando e os sinusoides foram localizados entre 

os dois túbulos até a formação de um único grande glomérulo. Este glomérulo nas 

larvas eclodidas teve os dois túbulos renais laterais à sua estrutura, sendo delimitado 

por uma cápsula glomerular de epitélio plano simples. Até os seis (6) dias pós-eclosão, 

esse era o quadro apresentado pelos mesonefros. A partir desse momento, o número 

de células do tecido linfo-hematopoiético aumentou, constituindo cordões celulares 

em torno dos sinusoides periféricos aos dois túbulos e glomérulos. 

Concomitantemente, os túbulos e glomérulos também aumentaram em número. Até 

seis (6) dias pós-eclosão, melanomacrófagos não eram vistos ao redor da cápsula ou 

dentro do parênquima renal, mas a partir do sétimo (dia) essas células já podiam ser 

vistas perto da cápsula e posteriormente dentro do órgão. 

A cápsula próxima da região limitante com o baço sofreu um espessamento um 
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pouco maior que nas outras regiões. 

A cápsula formada inicialmente por uma fina camada de células mesoteliais, 

como na truta arco-íris (CASTILLO, 1991), foi gradativamente recebendo aumentos 

de fibroblastos e tecido conjuntivo na área abaixo do mesotélio, acompanhando o 

aumento da vascularização do parênquima renal onde os vasos de maior calibre 

estavam se formando. Os sinusoides limitaram-se às regiões periféricas dos 

glomérulos, túbulos renais e entre os cordões linfo-hematopoiéticos. Além do tecido 

conjuntivo da parede dos vasos sanguíneos ocorreu uma grande migração 

melanomacrófagos, que também foram encontrados em menor escala junto aos 

cordões celulares, próximos aos sinusoides sanguíneos. Este aspecto do mesonefro 

já estava bem desenvolvido na truta de quarenta e cinco (45) dias, assim como no 

alevino de quarenta e cinco (45) dias do jundiá. 

 

4.2.6.23 Timo 
 

4.2.6.24 Larva cinco (5) dias 
 

O período pós-eclosão foi caracterizado por uma série de diferenciações nos 

tecidos e órgãos, com o objetivo de possibilitar a sobrevivência e o desenvolvimento 

das larvas. Perto de quarenta e duas (42) horas, os arcos branquiais foram 

apresentados em pleno desenvolvimento e organização. A área correspondente ao 

terceiro (3) e quarto (4) arcos branquiais, onde o timo se desenvolveu apresentou um 

aumento visível em seus elementos vasculares. 

Nesta região, o contorno da câmara branquial tomava forma desenvolvendo a 

vascularização dos arcos branquiais e o revestimento da cavidade branquial. Na 

porção superior próxima ao teto da câmara branquial próxima ao ouvido, observou-se 

um aumento específico da vascularização com os vasos, apresentando um 

direcionamento ao epitélio. Este foi o primeiro sinal observado na formação do esboço 

do timo. No final do quarto (quarto) e início do quinto (quinto) dias, os primeiros 

timócitos foram observados nesta área formando uma massa celular simples 

delimitada por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxa (Figura 156). 
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Figura 156 – Ontogênese de R. quelen, larva de cinco dias, desenvolvimento do timo. 
(A) Detalhe da área de desenvolvimento do esboço tímico (B) aspecto geral do 
esboço tímico e suas relações com órgão adjacentes, (C) detalhe do esboço tímico e 
seus componentes. P – pele, VD – Vista dorsal, cp – célula pigmentária, ep – epitélio 
do timo; hem – hemácias, ret2 – células retículo-epiteliais limitantes, ti – timócitos, 
vs – vaso sanguíneo, 1 – ouvido, 2 – pigmentação da pele, 3 – músculo estriado 
esquelético associado ao ouvido; 4 – vascularização, 6 – câmara branquial, 7 – timo; 
8 – epitélio da câmara branquial. Hematoxilina e eosina. 

 

O desenvolvimento do timo no quinto (5) dia apresentou pouca diferenciação e 

consistiu de uma massa de timócitos associada a uma rica vascularização. Foi 

delimitado por um epitélio baixo simples, sem células mucosas da câmara branquial 

em seu lado ventral e por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo em seu lado dorsal 

localizado próximo ao ouvido. Nesta área, a cápsula estava associada a uma rica 

vascularização e com o perimísio do músculo esquelético estriado associado ao 

ouvido (Figura 157). As populações de células residentes neste esboço foram os 

timócitos, células reticulo-epiteliais pouco diferenciadas, glóbulos vermelhos e 

macrófagos (Figura 157). O estroma do órgão consistia basicamente dos elementos 
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de parede dos capilares próximos e interiores ao parênquima, além das células 

reticulo-epiteliais (Figura 156). Dentro da estrutura em formação foi possível ver as 

células retículo-epiteliais pouco diferenciadas, que pela sua posição permitiu a sua 

identificação como células retículo-epiteliais limitantes, junto à cápsula (Figuras 156, 

156). Não houve, diante das dimensões do esboço uma regionalização do parênquima 

e do estroma do órgão. 

Praticamente o contorno do órgão foi constituído por uma massa de timócitos 

próxima ao epitélio da câmara branquial. 

 

4.2.6.25 Alevino de quarenta e cinco (45) dias 
 

O timo apresentou um formato reniforme ou de meia-lua, sendo delimitado em 

sua porção mais ventral por uma cápsula de tecido conjuntivo altamente vascularizado 

(Figuras 158, 159). Nesta cápsula, além dos vasos sanguíneos e capilares, as células 

pigmentares foram muito frequentes, facilitando a compreensão dos limites do órgão 

(Figuras 159, 163). 

Na porção rostral, foi recoberto pelo epitélio pseudoestratificado da câmara 

branquial, que apresentava nesse momento células mucosas junto a estrutura do timo 

(Figura 159). Ao contrário do esboço inicial, ou parênquima do órgão, houve um 

aumento significativo na população de timócitos e de outras populações celulares 

(Figuras 158, 159, 161, 162, 163). 

O aumento das populações celulares também foi acompanhado pela 

regionalização do órgão. Foram demarcados como zonas ou regiões: o epitélio; a 

região logo abaixo do epitélio ou zona externa; a região mais central ou zona interna, 

a região abaixo da cápsula ou zona subcapsular e a própria região da cápsula ou 

região capsular (Figuras 158, 159, 160, 161). 

Estas áreas poderiam ser delimitadas de maneira geral pela densidade de seus 

elementos e por suas populações celulares, sendo que, a com maior densidade 

populacional de células tímicas foi a zona interna (Figura 161). A zona externa 

apresentava seus elementos dispostos de maneira mais frouxa e com núcleos das 

células dos capilares sanguíneos (endoteliais) bem visíveis. A luz de alguns capilares 

era bastante ampla. Timócitos de tamanho grande e médio foram observados nesta 

área, bem como macrófagos e células retículo-epiteliais externas. 
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Figura 157 – Ontogênese de R. quelen, larva de cinco dias, 
desenvolvimento do timo, populações celulares. (A - H) Detalhe 
das células do parênquima tímico em desenvolvimento e (I) 
aspecto geral do esboço tímico. cap – cápsula, cp – célula 
pigmentária, ep – célula epitelial, end – célula endotelial, hem – 
hemácia, mac – macrófago, rete – célula retículo-epitelial, ret2 – 
célula retículo-epiteliais limitantes, ti/tib - timoblasto, vs – vaso 
sanguíneo, 6 – câmara branquial, 8 – epitélio da câmara branquial. 
Hematoxilina e eosina. 

 

O percurso dos vasos sanguíneos da área da cápsula para a zona externa não 

foi realizado em septos conjuntivos típicos. Em algumas áreas, como subcapsular e 

externa, foi possível verificar um espessamento do tecido conjuntivo ao redor desses 

vasos, o que nos lembrou a estrutura de um septo (Figura 160). 

A zona interna devido à alta densidade de populações celulares foi mais densa 

em relação às outras zonas (Figura 161). Os pequenos timócitos foram os mais 

abundantes (Figura 160), seguidos pelos medianos e também pelos timoblastos além 

de muitas células em mitose. Outra população de células que foi visível correspondeu 

a células reticulo-epiteliais escuras e claras. A célula retículo-epitelial pálida (Figuras 

160, 161, 162) apresentou dimensões maiores do que a retículo-epitelial escura 

(Figuras 161, 162), além de apresentar mais expansões citoplasmáticas. O núcleo de 

ambas as células apresentou uma forma alongada e basófilo. O citoplasma da 

retículo-epitélio escuro foi mais basófilo do que o da pálida, como o próprio nome 

sugere. 
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Figura 158 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias, desenvolvimento do 
timo na zona subcapsular. (A) Aspecto geral dos componentes do timo, detalhe do parênquima 
evidenciando seus componentes e (C) diagrama mostrando o arranjo dos componentes do timo 
nas suas zonas. cap – cápsula, cq – célula cística unicelular, ep – epitélio, ret4 – célula retículo-
epitelial pálida, ret6 – célula retículo-epitelial escura, vs – vaso sanguíneo, ti - timocitos, ze – 
zona externa, zi – zona interna, zsc – zona subcapsular, 6 – câmara branquial, 7 - timo. 
Hematoxilina e eosina. 
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Figura 159 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias, 
desenvolvimento do timo no epitélio e na zona externa. (A) Aspecto geral dos 
componentes do timo, detalhe do parênquima evidenciando seus componentes e (C) 
diagrama mostrando o arranjo dos componentes do timo nas suas zonas. cap – 
cápsula, cm – célula mucosa do epitélio branquial, cq – célula cística unicelular,  ep 
– epitélio, mac – macrófago, ret1 – célula retículo-epitelial externa, vs – vaso 
sanguíneo, ti -  timócitos, ze – zona externa, zi – zona interna, zsc – zona 
subcapsular, 1 – ouvido, 2 – cartilagem, 3 – músculo estriado esquelético, 4 – plexo 
vascular, 5 – brânquia, 6 – câmara branquial, 7 – timo, 8 – epitélio da câmara 
branquial. Azul alcián, hemalúmen, picroíndigo de Carmín. 
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Perto do limite com a zona subcapsular, algumas células císticas unicelulares 

e raras células císticas multicelulares foram visualizadas. Essas células apresentavam 

seu citoplasma com aspecto ceruminoso. (Figuras 160, 161, 163). 

A vascularização da área interna foi representada por pequenos vasos 

sanguíneos e capilares cujo endotélio foi visível (Figuras 161, 163). Em alguns desses 

vasos foi possível visualizar alguns glóbulos vermelhos na luz. Nos limites com uma 

zona externa, alguns vasos sanguíneos com a característica de pequenas arteríolas 

foram visualizados. Capilares de luz estreita foram visualizados em suas 

proximidades. 

A zona subcapsular novamente apresentou espaços entre as populações 

celulares como observado na zona externa (Figura 160). 

As células retículo-epiteliais subcapsulares (Figura 160, 162) com o citoplasma 

coradas um pouco mais leve do que as células retículo-epiteliais da área interna foram 

observadas em maior número. Nas áreas onde o conjuntivo perivascular estava mais 

espesso, foi possível visualizar algumas células retículo-epiteliais peritrabeculares 

(Figuras 160, 161, 162). Essas células tinham dimensões menores que a retículo-

epitelial subcapsular e uma forma mais alongada, com menos expansões 

citoplasmáticas. Os timócitos pequenos e médios desta região apresentavam-se de 

maneira semelhante aos da zona externa (Figura 160). 

Os elementos vasculares foram mais abundantes do que nas outras áreas. 

Mitoses foram observadas nesta região, bem como macrófagos e outros elementos, 

como glóbulos vermelhos (Figura 158, 160). Tecido conjuntivo frouxo foi observado 

aumentando na direção da cápsula, o que nos lembrou os típicos septos do timo de 

muitos teleósteos (Figura 160).  
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Figura 160 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias, desenvolvimento 
do timo na zona subcapsular. (A) Detalhe dos componentes do timo na zona subcapsular, (B) 
aspecto geral do timo evidenciando suas zonas e (C) diagrama mostrando o arranjo dos 
componentes do timo na zona subcapsular. cap – cápsula, cmi – célula mioide, cq – célula 
cística unicelular,  end – célula endotelial, ep – epitélio, fib – fibroblasto, ret2 – célula retículo-
epitelial limitante, ret3 – célula retículo-epitelial peritrabecular, ret4 – célula retículo-epitelial 
pálida, ret5 – célula retículo-epitelial subcapsular, vs – vaso sanguíneo, ti -  timocitos, tr – 
septo, ze – zona externa, zi – zona interna, zsc – zona subcapsular. (AHP) Azul alcián, 
hemalúmen, picroíndigo de Carmín, (HE) Hematoxilina e eosina. 
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Figura 161 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta 
e cinco dias, desenvolvimento do timo na zona interna. (A) 
Aspecto geral do timo mostrando suas zonas e (B, C, D, E) 
detalhe das populações celulares da zona interna do timo. 
cap – cápsula, cq – célula cística unicelular, end – célula 
endotelial, ep – epitélio, ret3 – célula retículo-epitelial 
peritrabecular, ret4 – célula retículo-epitelial pálida, vs – vaso 
sanguíneo, ti - timocitos, tib – timoblasto, ze – zona externa, 
zi – zona interna, zsc – zona subcapsular, 6 – câmara 
branquial. Hematoxilina e eosina. 

 

Na cápsula, os elementos vasculares e o tecido conjuntivo predominaram. 

Limitando o timo com o exterior, algumas células mais alongadas foram observadas 

com um núcleo alongado e sem prolongamentos citoplasmáticos visíveis, as células 

reticulo-epiteliais limitantes (Figuras 160, 162). Muitos timócitos de tamanho pequeno 

e médio foram vistos nesta zona indicando uma migração ativa destas células (Figura 

160). 
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Figura 162 – Ontogênese de R. quelen, 
alevino de quarenta e cinco dias, 
desenvolvimento do timo- células. (A, B, C, 
D, E, F, G, H) detalhe das populações 
celulares do timo. cim – célula mioide, cq – 
célula cística unicelular, mit – célula em 
mitose, ret1 – célula retículo-epitelial 
externa, ret2 – célula retículo-epitelial 
limitante, ret3 - célula retículo-epitelial 
peritrabecular, ret4 – célula retículo-epitelial 
pálida, ret5 – célula retículo-epitelial 
subcapsular, ret6 – célula retículo-epitelial 
escura. Hematoxilina e eosina. 

 

A cápsula em algumas regiões foi continua com o pericôndrio da cartilagem da 

parede do ouvido. Nas demais áreas, associava-se ao conjuntivo ou ao endotélio de 

vasos sanguíneos ou capilares adjacentes ou também ao perimísio de feixes 

musculares ligados à estrutura auditiva (Figura 159). 

 

4.2.6.26 Alevino noventa (90) dias até um (1) ano de idade 

 

A posição do timo em relação à estrutura da câmara branquial não foi alterada. 

A mudança mais óbvia na morfologia foi o aumento do órgão que aumentou mais 

ventral e lateralmente. 
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Figura 163 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco 
dias, desenvolvimento do timo - células. (A, B, C, D, E) detalhe das 
populações celulares do timo. cp – célula pigmentária, cq – célula 
cística unicelular, cqm – célula cística multicelular, end– célula 
endotelial, ti – timócito, tib – timoblasto. Hematoxilina e eosina. 

. 

Exceto pela presença de um único melanomacrófago visualizado próximo aos 

vasos da zona interna, nenhum outro novo tipo de célula foi observado. As mesmas 

populações de células encontradas no estágio anterior foram visualizadas observando 

a mesma distribuição que em quarenta e cinco (45) dias, apenas em maior 

quantidade. 

Os limites do órgão também não apresentaram alterações e alguns linfócitos 

foram vistos migrando para o interior da câmara branquial. 

No presente estudo, esse foi o estágio de maior desenvolvimento apresentado 

pelo timo, uma vez que, nos indivíduos adultos de um (1), dois (2) e três (3) anos na 

estação reprodutiva este órgão não foi encontrado, apenas resquícios de sua 

existência no seu local de ocorrência. No capítulo sobre a organografia dos principais 

órgãos do jundiá, essa questão foi apresentada com mais detalhes. 

Em Rhamdia quelen, as larvas em torno do sexto dia apresentaram tamanho 

médio de seis milímetros e peso corporal médio de um (1) grama. A observação 
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microscópica revelou diferentes graus de desenvolvimento dessas larvas, sendo que 

o contorno tímico estava presente em grande parte delas. A descrição do 

desenvolvimento do timo associado ao parâmetro dimensões corporais poderiam ser 

aplicadas em Rhamdia quelen, mas sem esquecer que o desenvolvimento dos 

indivíduos da mesma ninhada ou de ninhadas diferentes de uma única reprodução é 

muito diferente dentro das larvas do jundiá. Os graus de desenvolvimento dos 

diferentes órgãos nos jundiás geralmente não estão diretamente associados ao 

crescimento ou aquisição de biomassa. Assim, as associações também devem estar 

associadas à cronologia do desenvolvimento e maturação de outros tecidos, 

estruturas e órgãos pré-estabelecidos. 

Como no peixe-zebra, o desenvolvimento do timo bilateralmente foi associado 

à porção superior do endoderma faríngeo do terceiro e quarto arcos branquiais. Sua 

localização foi posterior a porção latero-ventral da cápsula auditiva, anterior ao 

primórdio do rim cefálico e póstero-lateral a pseudobrânquia (TREDE, ZON, 1998; 

WILLET et al., 1997). O mesmo foi observado na truta arco-íris (CASTILLO, 1991) 

onde o esboço do timo apareceu inicialmente nessa posição, estendendo-se nas 

direções anterior, posterior e lateral à medida que o desenvolvimento progrediu. A 

parte basal do timo repousou sobre uma cápsula muito fina em desenvolvimento, 

constituída por uma membrana basal aposta a um tecido conjuntivo frouxo rico em 

uma substância intercelular correspondendo a continuação da lâmina própria do 

epitélio da cavidade branquial e do perimísio dos miótomos cefálicos. Também a 

cápsula do timo de Rhamdia quelen como nos outros teleósteos, recobriu sua porção 

medial enquanto que a parte lateral esteve em continuidade com o epitélio da faringe 

(TRADE, ZON, 1998). Esta etapa do desenvolvimento do timo do jundiá enquadra-se 

nas descrições da Tabela VERNIER (1969) para a truta arco-íris entre os estádios 

vinte e seis (26) e trinta (30). 

Nenhuma diferenciação do timo foi observada nas zonas cortical e medular, o 

que também ocorreu no peixe-zebra (WILLET et al., 1997), Sicyases sanguineus 

(GORGOLLON, 1983) e no peixe-gato, Ictalurus puncatatus (ELLSAESSER et al., 

1988). Em R. quelen o timo apresentou as regiões da cápsula, subcapsular, interna, 

externa e epitelial, o que está de acordo com o observado nos teleósteos que não 

possuem diferenciação nas zonas cortical e medular (TREDE, ZON, 1998; CASTILLO, 

1991). 
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Uma síntese a gênese do timo em alguns peixes pode ser vista no Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Ontogênese do timo em algumas espécies de peixes fase inicial 
 

Espécie / Grupo Tempo Referência 

Cyprinus carpio Dois dias após a eclosão à 
temperatura ambiente 22º C 

BOTHAM et al., 1980; 
Van LOON et al., 1981 
 

Terceiro dia pós-fertilização como 
um órgão pareado sobre o 2º e 3º 
arcos branquiais como uma 
estrutura oval que evolui para uma 
forma semelhante a uma 
borboleta nos primeiros meses e 
culmina com a formação de dois 
lobos 

ROMANO et al., 
1999a, b 

Oncorhynchus 

mykiss 

Cinco dias pré-eclosão a 
quatorze dias com temperatura 
de 14ºC. 
. 

GRACE, MANNING, 
1980) 

Oito dias pré-eclosão, estágios 26 
a 30 de VEERNIER (1969) 

CASTILLO, 1991 

Começa com a infiltração linfoide 
do epitélio faríngeo 

ELLIS, 1977a; GRACE, 
MANNING, 1980. 

Zoarces viviparus Tres meses antes del parto BLY, 1985 

Gadus morhua L. Larvas de 9 mm sem citar a idade 
como área espessada no epitélio 
faríngeo com timócitos 

SCHRODER et al., 
1998 

Dicentrarchus 
labrax 

27 dias pos-fertilização ABELLI et al., 1996, 
1996a. 

Rhamdia sapo Sem referência CUSSAC et al., 1985; 
MATKOVIC et al., 1985 

Rhamdia hilarii Sem referência GODINHO et al., 1978; 
Rhamdia quelen Sem referência IHERING, AZEVEDO, 

1936 

 

Neste trabalho foi realizada a organogênese geral do timo devido à falta de 

dados neste sentido, como visto no quadro. No entanto, é necessário enfatizar que 

estudos adicionais envolvendo observações de cortes finos e ultrafinos serão 

necessários para melhor compreender as mudanças sofridas pelo timo do jundiá em 

desenvolvimento, assim como dos outros órgãos linfoides abordados. 
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4.2.6.27 Baço 
 

4.2.6.28 Larva de cinco (5) dias 
 

O baço foi o último órgão linfoide que foi formado no desenvolvimento do 

Rhamdia quelen. Seu desenvolvimento teve início no estágio larval de cinco (5) dias 

após o desenvolvimento do esboço tímico e dos rins pronéfricos e mesonéfricos. 

 

 
 

Figura 164 – Ontogênese de R. quelen, esboço larvas de cinco dias, corte transversal. (A) Aspecto 
geral da larva em corte transversal e (B) detalhe do esboço do baço. EG – Esboço gonadal, P – 
pele, PA – pâncreas, ad – aorta dorsal, mee – músculo estriado esquelético, ret – célula reticular, 
sin – célula sinusoidal, sr – série vermelha, tr – túbulo renal, vse – vaso sanguíneo esplênico. 
Hematoxilina e eosina. 

. 

Em larvas de cinco (5) dias após a fertilização, o baço ao microscópio 

estereoscópico foi apresentado como um espessamento celular do tubo digestório na 

região anterior ao mesonefro em desenvolvimento e após o prônefro (Figuras 164, 

165). Na microscopia de luz da luz incidente, esse espessamento celular próximo à 

parede do trato digestório correspondia a um espessamento da parede da veia 

subintestinal que emitia muitos ramos (Figura 165). No interior da massa esplênica 

em formação, observou-se aumento da capilarização por meio de ramificações 

emitidas desde a veia subintestinal (Figura 165). 

Este esboço apresentou-se muito pouco diferenciado praticamente consistindo 

numa proliferação vascular acompanhada por algumas células reticulares sinusoidais 

e elementos da série vermelha. Uma cápsula muito fina e contínua ao conjuntivo do 

vaso venoso recobriu o esboço e, em algumas partes, sobre ela foi visualizado um 

mesotélio (Figura 165).  
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Figura 165 – Ontogênese de R. quelen, esboço larvas de cinco dias, corte longitudinal 
(A), transversal (D) e (B, C) detalhe do esboço do baço em formação. EE – Esboço 
esplênico, N – notocorda, P – pele, TD – tubo digestório, VD – Vista dorsal, ad – aorta 
dorsal, cap – cápsula, cb – cavidade branquial, co – cavidade oral, enc – encéfalo, oi 
– ouvido, op – opérculo, ret – célula reticular, sin – célula sinusoidal, tr – túbulo renal, 
vs – vaso sanguíneo, vse – vaso sanguíneo esplênico. Hematoxilina e eosina. 

 

4.2.6.29 Alevino de quarenta e cinco (45) dias 

 

O baço foi apresentado como um órgão de estrutura triangular (Figuras 166, 

167) com uma das suas extremidades, a posterior, limitada à cápsula do mesonefro. 

Sua face ventral estava associada ao mesotélio da serosa do trato digestório (Figura 

166). Toda sua estrutura estava recoberta por uma cápsula de tecido conjuntivo denso 

e mesotélio. 

 

A partir do conjuntivo da cápsula partiram septos acompanhados por vasos 

sanguíneos em direção ao interior do órgão, formando trabéculas. Acompanhando as 

trabéculas, foi possível identificar células reticulares trabeculares (Figura 167) 

associadas a elementos vasculares e células sanguíneas, com predomínio de 

elementos da série vermelha (Figura 166, 167). 
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Figura 166 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias. (A) Aspecto geral do baço e 
(B, C, D) detalhe do esboço do baço em formação. TD – Tubo digestório, Ba – baço, adi – adipócitos, 
cap – cápsula, elp - elipsoide, pe – polpa esplênica, sbnl – série branca não lobulada, sin – célula 
sinusoidal, sr – série vermelha, vse – vaso sanguíneo esplênico. Hematoxilina e eosina. 

 

Entre as trabéculas em formação, foi observada a organização dos primeiros 

elipsoides, que tinham células sinusoidais associadas à sua estrutura (Figura 166, 

167). Em torno dos sinusoides próximos aos elipsoides, foi possível verificar a 

presença de elementos da série branca e mieloide (Figura 167), enquanto que, mais 

distante deles e próximo às trabéculas predominou a série eritropoiética e os glóbulos 

vermelhos (Figura 167). Esses elipsoides apresentaram sua estrutura muito pouco 

diferenciada e em pleno desenvolvimento, lembrando em seus contornos a morfologia 

dos elipsoides encontrados no adulto (Figura 167). 

A presença mais frequente de elementos celulares da série branca próxima aos 

elipsoides em formação pode indicar a formação inicial de uma polpa branca, 

enquanto que, as outras zonas caracterizaram a polpa vermelha e as trabéculas. Nos 

adultos, esse padrão organizacional foi mais desenvolvido. O número de trabéculas e 

sua morfologia foram muito pouco desenvolvidas em relação ao indivíduo adulto que 

tem o baço praticamente compartimentalizado pelas trabéculas. Não foram 



368 
 

observados melanomacrófagos associados com a estrutura da cápsula ou outra 

região do baço (Figura 166, 167), apenas granulações de melanina junto a cápsula 

foram visíveis nesta fase de desenvolvimento. 

 

 

Figura 167 – Ontogênese de R. quelen, alevino de quarenta e cinco dias. (A, B) Aspecto geral do baço 
e (C, D) detalhe do esboço do baço em formação células e elipsoide. adi – adipócitos, cap – cápsula, 
elp - elipsoide, lin – linfócito, pe – polpa esplênica, retb – célula reticular trabecular, sin – célula 
sinusoidal, sr – série vermelha, vse – vaso sanguíneo esplênico. Hematoxilina e eosina. 

 

 

4.2.6.30 Alevino noventa (90) dias até um (1) ano 
 

O baço de um alevino de 90 (noventa) dias apresentou a cápsula bem 

desenvolvida formada por tecido conjuntivo denso com muitos vasos associados, 

alguns macrófagos e fibroblastos. Externamente, apresentou um mesotélio apoiado 

no tecido conjuntivo da cápsula (Figura 168). 

Os elipsoides apresentaram um desenvolvimento considerável em relação ao 

estágio anterior. Sinusoides com células sinusoidais foram visualizados em torno da 

estrutura dos elipsoides. Próximo aos sinusoides perielipsoidais, predominava o 

tecido mielóide e, mais distante destes, próximo às trabéculas predominavam as 

células da série eritropoiética (Figura 168). 

As trabéculas sofreram um aumento significativo em número e espessura e as 

células reticulares trabeculares também aumentaram em número (Figura 168). 
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Em algumas arteríolas, como em alguns elipsoides, foi possível visualizar 

alguns melanomacrófagos pouco desenvolvidos em comparação com os dos adultos. 

Estes foram encontrados ao lado do tecido conjuntivo que constitui a parede dos 

vasos. 

 

 
 

Figura 168 – Ontogênese de R. quelen, alevino de noventa dias. (A) Aspecto 
geral do baço, (B) detalhe da organização do baço próximo a cápsula e (C, 
D, E, F) detalhes das estruturas e células esplênicas. cap – cápsula, elp - 
elipsoide, fib – fibroblasto, hem – hemácias, mac – macrófago, mes – 
mesotélio, pe – polpa esplênica, retb – célula reticular trabecular, sbnl – série 
branca não lobulada, sin – célula sinusoidal, sr – série vermelha, vse – vaso 
sanguíneo esplênico. Hematoxilina e eosina. 

 

Os elementos da série vermelha foram a população celular predominante. Em 

todo o parênquima do órgão, foi possível visualizar muitas células em mitose. Os 

contatos externos do órgão seguiam os mesmos aparecendo um tecido adiposo 

aparente entre este órgão e o pâncreas exócrino e também em algumas partes do 

limite com a serosa do trato digestório. 

O desenvolvimento do baço aos noventa dias apresentou praticamente a 

mesma estrutura adulta, com compartimentalização visível e aumentada e uma 
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regionalização primária das polpas branca e vermelha observada no adulto. A 

morfologia detalhada deste órgão foi descrita no capítulo sobre morfologia 

microscópica. 

Na truta arco-íris, o esboço do baço começou a ser visualizado no microscópio 

estereoscópico na larva dois (2) dias após a eclosão. Nesta idade consistiu em uma 

dilatação da veia subintestinal e cor rosa-esbranquiçada. Aos sete (7) dias pós-

eclosão o baço foi localizado sobre uma estrutura venosa estando rodeado por uma 

mesotélio que se continuava com o vaso sanguíneo. O interior do baço tinha uma 

aparência compacta e consistia de uma rede de células reticulares de aspecto 

indiferenciado, infiltradas pelo desenvolvimento de elementos vasculares que 

pareciam derivar de divertículos da luz da veia sobre a qual o órgão estava disposto. 

Entre os elementos vasculares em desenvolvimento, assim como em seu interior, 

havia um elevado número de células pertencentes às séries granulocítica e 

eritrocitária, além dos macrófagos. Nessa idade, os sinusoides sanguíneos eram 

muito escassos e tinham um endotélio mal definido. Quatorze (14) dias pós-eclosão, 

o baço adotou uma forma de rim, observando um hilo bem definido. Os elementos 

vasculares apresentaram maior grau de desenvolvimento, aumentando o número de 

gemas vasculares e vasos sinusoidais. Estes últimos foram delimitados por células 

endoteliais alongadas, mas relativamente altas, com citoplasma escasso. O 

parênquima mostrou morfologia da polpa vermelha. A área subcapsular apresentou 

sinusoides mais abundantes e desenvolvidos que a área central do órgão. Nessa 

idade foi possível detectar os primeiros linfócitos esplênicos e melanomacrófagos, 

embora em número muito pequeno. Aos vinte e um (21) - trinta (30) dias, foram 

observadas arteríolas em desenvolvimento, reconhecíveis por apresentarem uma 

bainha completa de células alongadas ao redor de um endotélio plano. Alguns 

sinusoides mostraram células sinusoidais típicas. Aos setenta (70) dias pós-eclosão 

a vascularização esplênica foi semelhante à dos adultos. Numerosos sinusoides 

sanguíneos, arteríolas em vários graus de desenvolvimento, vênulas e vasos 

elipsoidais foram observados. As arteríolas terminais e os vasos elipsoidais 

localizavam-se em áreas que se destacavam à luz dos sinusoides. Os elipsoides 

apareceram envolvidos por células reticulares e macrofágicas. Nessa idade, o 

desenvolvimento da polpa branca, consistindo de pequenas acumulações linfoides 

dispostas entre as células reticulares, era visível. (CASTILLO, 1991) 

Aos quatro (4) meses a um ano de idade observou-se o surgimento das 
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primeiras trabéculas constituídas por células reticulares e substância fundamental. 

Esses elementos originaram-se de certas regiões subcapsulares ricas em células 

reticulares e, geralmente, não forneceram elementos vasculares. A polpa branca 

atingiu um maior desenvolvimento, sendo localizada, por vezes, na proximidade dos 

elipsóides. Os linfócitos foram dispostos entre um pequeno número de células 

reticulares com núcleos poligonais. O desenvolvimento subsequente foi marcado por 

um aumento no volume do órgão, um espessamento das trabéculas não observado 

em todos os casos que começaram em áreas subcapsulares sem tecido linfo-

hematopoiético e um aumento no número de melanomacrófagos. A maior parte do 

parênquima esplênico foi constituída por polpa vermelha, com muita pouca polpa 

branca (CASTILLO, 1991). 

No robalo, Dicentrarchus labrax (QUESADA et al., 1994) o rudimento esplênico 

emergiu dezoito (18) dias após a eclosão do lado direito do corpo junto a parede dorsal 

da porção anterior do intestino e adquiriu a sua posição definitiva na porção ventral 

média entre a parte cecal do estômago e a primeira alça intestinal. Nos primeiros 

quarenta (40) dias, apenas a atividade eritropoiética foi observada, iniciando a 

trombopoiese mais tarde, como as primeiras ocorrências de linfócitos. O aumento da 

matriz extracelular foi acompanhado por uma formação ativa de lipídios por algumas 

células reticulares que pararam quando as larvas atingiram dois (2) meses de idade. 

Tudo isso coincide com a diminuição da eritropoiese e do desenvolvimento vascular 

total, com elipsoides e sinusoides não tendo seu desenvolvimento final presente até 

atingir estágios posteriores. Essas variações estruturais geram condições 

microambientais que favorecem mudanças na atividade do baço. Estas relações entre 

microambiente e mudanças nas funções dos órgãos hematopoiéticos também foram 

descritas para os mamíferos e aves (METCALF, MOORE, 1971; QUESADA et al, 

1985; YASSINE et al., 1989). 

Os dados da embriogênese do jundiá (Rhamdia quelen) apresentados nessa 

descrição e comparados com a truta arco-íris e outras espécies são sintetizados de 

forma comparativa na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Principais eventos do desenvolvimento de alguns teleósteos comparados com o de Rhamdia 
quelen. 
 

Estádio 
Desenvolvime
nto 

Processos Rhamdia. 
quelen 

 TE          TA 

Fundulus. 
heteroclitus 

Rhamdia 
sapo  

O. 
mykiss 

Rhamdia 
hilarii 

Fecundação e 
formação do 
blastodisco 

Formação do 
blastodisco 

E – 
01 – 
02 
0:15 
– 
0:30 

+ E – 1, E - 2 
0:00 a 1:45 

E-1 y  
E - 2 

E – 1 a y 
1b – 
5:00 a 
19:00 

15 
minutos 
depois 
da 
fertilizaç
ão 

S
E

G
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

Primeiro sulco – 2 
blastômeros 

E – 
03 
0:45 

E - 
04 

E – 3 
2:30 

E - 3-  
1:30 

E - 2 
24:00 

A partir 
dos 15 
minutos 
até 
2h30min 

4 blastômeros E – 
04 
1:00 

E - 
05 

E – 4 
3:15 

E – 4  
1:30 a 
2:00 

E - 3 
28:00 

8 blastômeros E – 
05 
E - 
06 
1:15 
a 
1:30 

E – 
07 
E – 
08 
E –
09 

E – 5 
4:15 

E – 5  
2:00 
primeiras 
assincroni
as 

E - 4 
32:00 

16 blastômeros E – 
06 a 
E -
08 
1:30 
2:00 

E – 
09 
E –
10  

E – 6 
5:00 

E – 6  
2:00 a 
2:30 

E - 5 
36:00 

32 blastômeros 
Bicapa  

E –
07 a 
E -
09 
1:45 
A 
2:15 

E –
11 a 
E - 
13 

E – 7 
6:00 

Perda 
gradual de 
sincronía 
nas 
divisões  
E – 7 2:30 
a 3 horas 

E - 6 
42:00 

De 2:30 
até 6:00 

Mórula E – 
09 a 
10 
2:15 
a 
2:30 

E – 
11 a 
E - 
16 

---- ---- E - 7 y 8 
2 – 2,5 
dias 

Multicelular E – 
05 a 
10 
1:15 
a 
2:30 

E – 
12 a 
E - 
19 

E – 8 a 10 
7:30 a 10:00 

E – 8  
2:30 a 
3:30 

E - 9 
3 dias 

Redução do 
tamanho dos 
blastômeros a 
metade 

E – 
11 a  
E – 
12 
2:45 
a 
3:00 

E – 
14 a 
E – 
20  

E – 8 a 10 
7:30 a 10:00 
 

E –9  
3:30 a 
5:00 

E - 9 
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Morfogênese e organogênese média 

 

 Blastodisco recobre 
1/3 do vitelo 

E – 
11 a 
E – 
15 
2:45 
a 
3:45 

E – 
15 a 
E - 
22 

E - 11 a 17 
11:00 a 33:00 
(gástrula 
recobre) 

E – 10 
4:00 a 
6:00 

E - 9 até 

G
A

S
T

R
U

L
A

Ç
Ã

O
 

Blastodisco equador 
ou pouco mais  

E – 
15 a 
E – 
20 
2:45 
a 
5:00 

E – 
19 - 
30 

E – 17 
33:00 
(gástrula 
ecuador9 

E – 11 
6:00 a 
10:00 

E - 9 

Blastodisco mais de 
2/3 com tampão 
vitelino curto 

E – 
21 a 
E –
39  
5:15 
a 
9:45 

+ E – 18 
37:00 
ectoderma 
extraembrioná
rio 

E – 12 
7:30 a 
15:00 

E - 9 

Blastodisco recobre 
praticamente todo o 
vitelo – tampão 
vitelino pequeno 

31 – 
44 
7:45 
a  
11:0
0 

+ E – 19 
40:00 
(blastóporo 
reduzido) 

E – 13 
11:30 a 
15:00 

E - 9 a 10 6:00 

Formação Blástula 21 a 
44 
5:15 
a  
11:0
0 

+ E – 13 
20:00 

--- E - 10 6:00 

Escudo embrionário  E – 
21 a 
39 
5:15 
a 
9:45 

+ E – 15 
27:00 

E -12 E - 12  
5 dias 
 

6:00 

N
E

U
R

U
L
A

Ç
Ã

O
 

Espessamento 
celular banda curta 
meridional e sulco 
longitudinal (sulco 
neural) 

E – 
44 a 
45 
11:0
0 
a 
11:1
5 

+ E – 17 
33:00 

E –14 
12:00 a 
16:30 
 

E - 11  
4 dias 

7:30 

Tampão vitelino 
somente rastro do 
fechamento 

46 a 
48 
ou 
mais 
11:3
0 
a 
12:0
0 

+ E – 20 
46:00 
(blastoporo 
fechado) 

E –15 
14:30 a 
18:00 

E - 13 
6 dias 

----- 
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Vesícula de Kupffer 46 a 
48 

53 E – 20 E -15 ----- ----- 

NEURULA + + E – 17 - 20 
33:00 – 46:00 

----- E - 11 a 
14 -   
 

7:30 

Forma corporal 
elíptica, 
diferenciación 
cabeza y cola 

+ + E – 20 adiante 
46:00 

----- E - 28 
31 dias 

7:30 

 
Organogênese média (Crescimento) 

 

P
E

R
ÍO

D
O

 S
O

M
IT

IC
O

 

2 somitos + + E – 20 
46:00 

E-16 – 
15:30 a 
18:30 

E - 14 
7 dias 

A partir 
de 7:30 

Esboços Vesículas 
ópticas área neural 

+ + E – 19 
40:00 

E- 17 
16:00 a 
19:00 

E - 15 
7,5 dias 

9:00 

5 somitos + + E - 20 
46:00 

E-17   E -14 7:30 a 
9:00 

Cauda associada ao 
vitelo 

+ 53 E – 19 – 22 
40:00 – 56:00 

E – 17 E - 32 a 
37  
42 a 65 
dias 

7:30 a 
9:00 

Prega cefálica + + E – 23 
66:00 

E – 17 E - 16 
8 dias 

7:30 a 
9:00 

Notocorda vista 
lateral 

+ + E – 17 
33:00 

E – 18  
18 a 24  

--- 7:30 a 
9:00 

8 – 10 somitos região 
média  

+ + E – 21 
52:00 

E – 18 E - 15 7:30 a 
9:00 

Área neural  
alargada e com sulco 
longitudinal 

+ + E – 18 
37:00 

E – 18 E - 13 a 
14 

7:30 a 
9:00 

Vesículas ópticas 
bem desenvolvidas 

+ + E – 20 
46:00 

E – 18 E - 17 
9 dias 

7:30 a 
9:00 

Prega caudal + + E – 21 
52:00 

E – 19 E - 18 y 
19 
10 y 11 
dias 

7:30 a 
9:00 

13 somitos + + E – 22 
56:00 

E – 19 E - 15 7:30 a 
9:00 

14 somitos + + E – 22 
56:00 

 E - 15 9:00 

Notocorda elevada 
sobre o saco vitelino 

+ + E – 17 
33:00 

E – 19 E - 17 7:30 a 
9:00 

Pregas impares das 
nadadeiras 

+ + E – 33 
216:00 

E- 20  
19 a 25 
horas 

E - 21 ----- 

Esboço vesículas 
auditivas 

+ + E – 23 
66:00 

E – 20 E - 16 9:00 

18 somitos 
fragmentação em 
direção região 
posterior 

+ + E – 22 
56:00 

E – 20 E - 16 ----- 

Cauda rudimentária + + E – 22 
56:00 

E – 20 E - 18 9:00 

Vesícula Kupffer 
extremo cauda 

+ 53 
13:3
0 

E -22 
56:00 

E - 20 ----- ----- 
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MESODERMO 
anterior 3 pacotes 

+ + E – 22 
56:00 

E - 21 E - 16 a 
20 
8 a 12 
dias 

----- 

Sulco neural 
estendido para atrás 

+ + E – 18 
37:00 

E - 21 E - 13 ----- 

20 somitos + + E – 25 
84:00 

E – 21 E - 16 ----- 

Cauda cresce 
longitudinal  

+ + E – 26 adiante 
92:00 

E – 21 E - 18 
adiante 
10 dias 

----- 

Vesícula Kupffer 
reduzida 

+ + ----- E – 21 ----- ----- 

Prega impar das 
nadadeiras 
estendida 

+ + E – 24 
228:00 

E - 21 E - 22 
16 dias 

----- 

Resposta muscular + + E – 25 
84:00 

E – 22  
20:00 a 
28:00 

----- ----- 

Vesícula Kupffer 
desapareceu 

+ + ----- E – 22 -----  

Cauda mais 
desenvolvida sem 
somitos 

+ + E – 23 
66:00 

E –22 E - 20 
12 dias 

 

Cauda com 
movimentos livre do 
saco vitelino 

+ + E – 27 
112:00 

 E -21 
adiante 
14 dias 

20:00 

Pliegue impar de las 
aletas por toda cola 
ventral y 
dorsalmente  

+ + E – 35 – 36 
252:00 –
288:00 

E –22 E - 22 
16 dias 

 

Saco vitelino 
adelgaçado região 
posterior seguindo o 
crescimento da 
cauda 

+ + E – 36 – 37 
288:00 – 
336:00 

E – 22 E - 36 
70 dias 

----- 

31 somitos + + E – 25 
84:00 

E – 23 
24 a 28 

Estádio 
18 
10 dias 

---- 

Forma larval + + E – 28 adiante 
128:00 

E – 22 E - 22 
adiante 
16 dias 

27:00 

Organogênese tardia 
 

L
A

R
V

A
S

 

Cauda duplica 
tamanho 

+ + E – 26 adiante 
92:00 

E – 23  
24 a 28 

E - 21 
14 dias 
 

----- 

Rudimento do 
coração e cavidade 
pericárdica 

+ + E –20  
46:00 (esboço 
cavidade) 
E – 23 
(rudimento 
cardíaco) 
66:00 

E – 23 E - 19 
11 dias 

----- 

Batimentos 
cardíacos 

+ + E – 24 
74:00 

 E - 20 
12 dias 

25:00 

Circulação visível 
sangue sem cor 

+ + E – 25 
84:00 

 E - 21 
14 dias 

25:00 
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Prega ímpar de 
nadadeiras se 
estende até o 
terceiro pacote 
mesodérmico 

+ + ----- E – 23 E - 24 
18 dias 

----- 

Movimentos do 
embrião acelerados 

+ + E – 27 
112:00 

----- ----- 25:00 

Esboço do tubo 
digestório 

+ + E – 27 
112:00 

E – 23 E - 18 
10 dias 

32:00 

Cordão celular do 
tubo digestório 
posterior 

+ + E – 28 
128:00 

E – 23 E - 20/21 
12 a 14 
dias 

32:00 

Esboço do ânus + + E – 35 
252:00 

E – 23 E - 21 
14 dias 

----- 

Placóides olfatórios + + E – 23 
66:00 

E – 23 E -19 
11 dias 

----- 

Saco vitelino quase 
retraído por 
completo 

+ + E – 37 
336:00 

E – 24  
26 a 30  

E - 36 
70 dias 

51:00 

Primeiras eclosões 72 - 
93 
18:0
0 
23:1
5 

+ E – 34 
228:00 

E – 24 E - 30 35 
dias 

27:00 

Embrião postura 
larval 

+ + E – 25 adiante 
84:00 

E – 24 E - 17 
em 
diante 
9 dias 

27:00 

Flexura cranial 
primária 

+ + E – 35 
252 

E – 24 Estádio 
19 
 

27:00 

Telencéfalo 
(placóides 
olfatórios), 
diencéfalo(vesículas 
ópticas), 
mesencéfalo(pregue
ado flexura cranial), 
rombencéfalo (4 
ventrículo 
desenvolvimento)-
rudimento do  
metencéfalo 

  E – 23 
66:00 

E – 24 E - 19 
11 dias 

25:00 a 
27:00 

Vesícula auditivas 
com dois otólitos 

+ + E – 26 
92:00 

E – 24 E - 18 
10 dias 

25:00 a 
27:00 

Capa endodérmica 
bilaminar região 
anterior 

+ + E – e – 15 
27:00 

E – 24 E - 21  
14 dias 

----- 

Esboço fechado da 
boca 

+ + E – 33 
216:00 

E – 24 Estádio 
26 a 22 
dias 

----- 

Par de aberturas 
formador do 
opérculo e fendas 
branquiais 

+ + E –32 
192:00 

E – 24 E - 15 
para 16 
7,5 a 8 
dias 

----- 

Coração tubo em U 
pulsátil 

+ + E – 24 - 25 
74:00 - 84:00 

E – 24 E - 20 
12 dias 

----- 

Elementos em 
circulação 

+ + E – 25 
84:00 

E – 24 E - 21 
14 dias 

----- 
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Aorta curta com 
ramos cefálicos e 
corporais 

+ + ----- E – 24 E - 20 ----- 

Eclosões tardias + + ------ E – 25  
30 a 45 

----- ----- 

Epífise + + ------- E – 25 ----- ----- 

Olho pigmentado e 
sangue rosado 

+ + E – 28 128:00 
olho 
E – 25  
84:00 
sangue 

----- E - 21 
adiante 
 

32:00 

Ectoderma sobre 
cálices ópticos, 
diferenciação do 
cristalino 

+ + E – 22 – 23 
56:00 – 66:00 

E – 25 E - 17 
9 dias 

----- 

Região opercular 
cobrindo o 
mesoderma dos 
futuros arcos 
branquiais 

+ + E – 32 
192:00 

E – 25 E -30 
35 dias 
arcos 
recobert
os 

----- 

Circulação 
sanguíneo primeiro 
arco aórtico 

+ + E – 26 
92:00? 

E – 25 E - 24 
18 dias 

----- 

Boca aberta em 
alguns embriões 

+ + E – 34 
228:00 

E – 25 E - 30 ----- 

Porção anterior do 
tubo anterior aberta 
em alguns embriões 

+ + E – 35 
252:00 
 

E – 25 E - 25 
adiante 
2º dias 

----- 

Fluxo de água pela 
primeira abertura 
branquial 

+ + E – 34 – 35 
228:00 – 
252:00 

E – 25 E - 30 
35 dias 

----- 

Pigmentação zonas 
ventral e posterior do 
saco vitelino 

+ + E – 27 
112:00 

E – 25 E - 29 
31 dias 

51:00 

Zona supraocular e 
posterior da 
cavidade pericárdica 
pigmentados 

+ + E – 28 
128:00 

E – 25 E - 29 
31 dias 

51:00 

Esboços dos 
barbilhões 
mentonianos sobre o 
arco mandibular 

+ + ------- E – 25 ------ 51:00 

Fluxo pulsátil 
circulação arterial 

+ + E – 26 
92:00 

E – 25 E - 20 
adiante 
12 dias 

32:00 

Primeiro arco aórtico 
com ramos cefálico e 
caudal 

+ + E – 25 
84:00? 

E – 25 E - 24 
18 dias 

----- 

Veias cardinal 
anterior drenando 
região cefálica e 
ramificada por sobre 
o saco vitelino como 
a cardinal posterior 

+ + E – 26 
92:00 

E – 25 E- 22 
16 dias 

----- 

Ductos de Cuvier 
sobre o saco vitelino 
(cardinais) 

+ + E – 26 
92:00 

E – 25 ----- ----- 

Esboço fígado + + ---- ----- E - 22  
16 dias 

----- 
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Fígado com 
arquitetura similar à 
do adulto 

+ + E – 31 
adiante168:00 

----- ----- ----- 

Gemação ductos 
arquinéfricos 

+ + ----- ----- E - 21 
Canal de 
Wolff 

----- 

Deslocamento 
vertical das larvas 

+ + E – 35 
252:00 
ondulatórios e 
transitórios 

----- ----- 51:00 

Ductos arquinéfricos 
- nefrotoma 

+ + E – 27 
112:00 
prônefros 
funcional 

E – 25 ----- ----- 

Túbulos renais e 
glomérulo 

+ + ----- ----- ----- ----- 

Esboço timo + + ------ ----- ----- ----- 

Esboço pâncreas + + ------ ----- ----- ----- 

Esboço baço + + ------- ----- ----- ----- 

Movimentos 
mandibular e 
opercular 

+ + E – 34 – 35 
228:00 – 
252:00 

----- ----- 51:00 

Raio hipural na 
cauda 

+ + E – 33 
216:00 

----- E - 27 a 
29 
25 a 31 
dias 

75:00 

Arcos branquiais na 
câmara branquial 

+ + E – 32 
192:00 

----- E - 26 
adiante 
22 dias 
 

75:00 

3 pares de 
barbilhões 

+ + ----- ----- ----- 75:00 

Pigmentação em 
todo corpo 

+ + E – 28 adiante 
128:00 

----- E - 31 
39 dias 

75:00 

Total reabsorção do 
saco vitelino 

+ + E – 37 
336:00 

----- E - 37 
85 dias 

4 dias 
pós-
eclosão 
(a partir 
de 99 
horas) 

Barbilhões bem 
desenvolvidos 

+ + ------ ----- ----- 5 dias 
pós-
eclosão 
(a partir 
de 127 
horas) 

Dentículos nas 
maxilas 

+ + ----- ----- ----- 5 dias 
pós-
eclosão 
(a partir 
de 127 
horas) 
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Nadadeiras 
peitorais, anais, 
dorsal e caudal 

+ + E –27 112:00 
peitorais 

E – 34 a 35 
dorsal y 
caudal  
228:00 – 
288:00 

----- E – 21 
(Peitorai
s) 
E - 25 
(anais) 
E – 26 
(dorsal)  
E – 21 
(caudal) 

5 dias 
pós-
eclosão 
(a partir 
de 127 
horas)) 

Indivíduos 
semelhantes aos 
adultos 

+ + E – 37 
336:00 

----- E - 37 
85 dias 

5 dias 
pós-
eclosão 
(a partir 
de 127 
horas) 

Mesonefros e 
prônefros com 
arquitetura similar ao 
adulto 

+ + ------ ----- ----- ------ 

Pâncreas arquitetura 
semelhantes aos 
adultos 

+ + ------- ----- ----- ------ 

Baço arquitetura 
semelhante aos 
adultos 

+ + -------- ----- ----- ------ 

Fontes: Rhamdia hilarii – GODINHO et al. (1978) Rhamdia sapo - MATKOVIC et al. (1985) e CUSSAC 
et al.(1985); Salmo gairdneri (VERNIER, 1969); Fundulus heteroclitus (NEW, 1966) Legenda: E – 
Estádios; TE – iniciais, TA – tardios. + Em construção, será apresentada no e-book. 

 

Os dados apresentados na Tabela anterior oriundos dos estudos realizados 

na UNILEON/ES e apresentados na presente tese, são similares aos dados obtidos 

por PEREIRA et al., 2006 (Tabela 10) e RODRIGUES-GALDINO et al., 2009 (Tabela 

11) no estudo da ontogênese do jundiá em distintas temperaturas, sendo que, os 

tempos apresentados correspondem ao desenvolvimento na temperatura da água de 

24° C e a ambiental em torno de 30ºC. 

 

 

Tabela 10 - Descrição dos estágios de desenvolvimento embrionário e larval de acordo com o 
tempo antes e após a fertilização e às características macroscópicas encontradas em Rhamdia 
quelen a temperatura 24± 1° C. 

 

Estagio Fase Tempo após desova Características observadas 

 1 Imediatamente depois. Ovócito apenas desovado; coloração 
amarelo claro e diâmetro de 1.0mm. 

  Tempo após a fertilização 
ovocitária. 

 

Embrionário 2 50 minutos: óvulo 
imediatamente após 
fertilização. 

Formação do blastodisco (830 μm) no 
polo animal.  Coloração amarelo 
escuro; formação do espaço 
perivitelino (73 μm). 
 

 3 1h 15min Estagio de clivagem: primeira 
segmentação visível; estagio de 2-
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células. 

 4 1h 30min Estagio de clivagem: estagio 4-células 

 5 1h 40min Estagio de clivagem: bem definido o 
estágio de 4-células. 

 6 1h 45min Estagio de clivagem: estagio de 8-
células. 

 7 2h 15min Um par de divisões, um de cada lado 
da segunda linha de clivagem; estagio 
de 16-células. 

 8 2h 27min Estagio de clivagem: estagio de 32-
celulas. 

 9 3h 35min Estagio de clivagem: estagio de 64-
celulas. 

 10 4h Estagio de 128-celulas. Tamanho do 
blastômero diminuído. O blastoderma 
começa a cobrir o vitelo na direção do 
polo vegetativo. 

 11 8h 5min Blastoderme cobre 2/3 do vitelo; inicia 
a formação do blastóporo. 

 12 9h 6 min Aumentando a densidade do vitelo. 

 13 10h 5min Blastóporo fechando formando anel 
germinativo. 

 14 11h 50min Alongamento do vitelo; crescimento 
da cabeça e cauda. 

 15 12h 50min Desenvolvimento do eixo vertebral. 

 16 13h 50min Organização e diferenciação cefálica. 

 17 15h 22min Crescimento da área caudal. 

 18 16h 30min Começa o desenvolvimento da cauda. 

 19 17h 50min Desenvolvimento da cauda. 

 20 19h 20min Maior desenvolvimento da cauda. 

 21 21h O embrião inicia o movimento por 
repetidas contrações da cauda; vitelo 
arredondado. 

 22 24h 50min Mobilidade espontânea 

 23 25h 10min Mobilidade espontânea. 

 24 26h 20min Mobilidade espontânea. Batidas do 
coração; circulação sanguínea visível, 
embora o sangue seja incolor. 

Larval 25 30h 30min Eclodindo. Batimentos cardíacos; 
circulação sanguínea visível. A 
pigmentação do olho e da gema 
começa. 

    

 26 54h 50min Larva com boca aberta e 
apresentando um par de barbilhões; 
circulação sanguínea visível; redução 
volumétrica do vitelo apresentando 
maior pigmentação. 

 27 81h 50min Larva apresentando os três pares de 
barbilhões; pigmentação começando 
na região anterior. 

 28 104h 25min Corpo inteiro pigmentado 

 29 123h 15min Anatomia do corpo similar à de um 
peixe adulto. 

 
Fonte: adaptado de Pereira et al.,2006. 

 

 



381 
 

Tabela 11 Períodos e estágios de desenvolvimento de Rhamdia quelen incubados às 
temperaturas de 21, 24, 27 e 30◦C. 

 

 Horas após fertilização (hpf)  

Período Estagio 21ºC 24ºC 27º 30º Descrição 

Embrião       

Zigoto 1 0:00 0:00 0:00 0:00 1 célula - o citoplasma flui em 
direção ao polo animal para 
formar o blastodisco 

Clivagem 2 0:40 0:40 na na 2 células- clivagem parcial 

 3 1:00 1:00 1:00 na 4 células- 2x2 matriz de 
blastômeros 

 4 1:30 1:15 1:10 1:00 8 células- 2x4 matriz de 
blastômeros 

 5 2:00 1:30 1:20 1:10 16 células-4x4 matriz de 
blastômeros 

 6 2:20 1:40 1:30 1:20 32 células-4x8 matriz de 
blastômeros, células começam 
a compactar. 

 7 2:40 1:50 1:45 1:30 64 células- 2 camadas de 32 
blastômeros, forma a camada 
sincicial de gema 

Blástula 8 3:00 2:00 2:00 1:45 Blástula inicial - 128 a 256 
blastômeros, formando a meia 
esfera. 

 9 4:00 3:00 2:30 2:00 Blástula média- 512 
blastômeros ou mais. 

 10 5:00 4:00 3:00 2:30 Blástula tardia- aplainamento 
blastodisco 

 11 5:30 5:00 4:45 4:00 30% epibolia- blastoderma 
altamente achatado com 
espessura uniforme; margem 
atinge 30% de distância entre os 
polos animal e vegetal 

Gástrula 12 6:00 6:00 5:15 5:00 50% epibolia- as margens do 
blastoderma atingem 50% de 
distância entre os polos animal e 
vegetal; anel germinativo e 
depois, o escudo embrionário é 
visível 
75% epibolia- o blastoderma 
cobre 75% a 80% do embrião; 
lado dorsal é mais espesso 

 13 9:30 6:30 6:00 5:30 Tampão vitelino - tampão do 
vitelo no polo vegetal 

 14 10:00 7:30 7:00 6:00 Nêurula- o blastoderma cobre 
completamente o tampão 
vitelino sulco neural visível; 
embrião torna-se elíptico 

 15 11:00 9:00 8:00 7:00  

Segmentação 16 11:30 9:30 8:30 7:30 2 a 3 somitos- os primeiros 
pares de somitos e primórdios 
ópticos são visíveis. 

 
 

17 15:00 11:15 9:00 8:00 6 somitos- neurômeros 
cerebrais, vesículas ópticas, 
narinas (órgão olfatório 
primordial) e notocorda visíveis 
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 18 15:30 12:00 10:00 8:30 10 Somitos – formação da 
vesícula de Kupffer e do 
placóide ótico. Vesícula óptica 
mais evidente 
14 Somitos - mesencéfalo 
ligeiramente proeminente, lente 
óptica, extensão do saco vitelino 
malformado 

 19 16:30 13:00 11:00 9:00 18 Somitos - vesícula ótica, pelo 
menos 3 neurômeros do cérebro 
posterior, broto da cauda 
começa a se projetar, primeiras 
contrações musculares 

 20 17:30 14:00 11:30 10:30 25 Somitos - somitos de tronco 
em forma de V, flexões lado-a-
lado, cauda e extensão do saco 
vitelino bem estendidos, otólitos 
na vesícula ótica, aorta dorsal 
visível, vesícula de Kupffer 
desaparecida 

 21 20:30 15:30 15:00 12:30  

Faríngula 22 26:00 17:00 16:00 14:30 Faríngula inicial: ∼30 miômeros, 
motilidade intensa (embrião gira 
dentro do córion), 
desenvolvimento do tubo 
digestório (mas a boca e o ânus 
permanecem fechados), visível 
a cavidade pericárdica, o 
mesencéfalo dividido em dois 
hemisférios 

 23 40:00 19:00 18:00 16:00 Faríngula média - batimento 
cardíaco (65-69 bpm), 
circulação fraca, intestino médio 
visível, desaparecimento da 
extensão do saco vitelino, 
barbatana embrionária (dorsal 
contínua com caudal e anal). 

 24 41:00 21:00 19:00 18:00 Faríngula final - circulação 
aferente e eferente forte (~80 
bpm), ~40 miômeros, embriões 
dobrados (1/2 tronco) dentro do 
córion; o córion deforma com os 
movimentos do embrião, as 
lacunas correspondentes à boca 
e o opérculo são visíveis, o 
intestino médio visível 

Eclosão 25 43:00 26:00 20:00 19:00 Eclosão- baixa motilidade 
imediatamente antes da 
eclosão, ~100bpm, sem 
pigmentação 

Larva 26 na 36:00 na na Larva inicial - olho fica 
pigmentado, a boca é uma 
lacuna elíptica, brotos 
barbilhões (3 pares), poro anal e 
opérculo abertos, bolsas 
faríngeas começam a se 
desenvolver, neuromastos 
presentes no tronco e na região 
cefálica 
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 27 na 66:00 na na Larva média - o corpo torna-se 
pigmentado, barbilhões mais 
longos com protuberâncias 
pequenas e numerosas (papilas 
gustativas primordiais), 
barbilhões superiores maiores 
que os mentonianos, lábios 
inferiores e superiores são 
definidos 

       

 28 na 90:00 na na Larvas finais - barbilhões bem 
desenvolvidos, papilas 
gustativas nos barbilhões e 
lábios, mandíbulas salientes, 
narinas profundas com células 
ciliadas, saco vitelino muito 
reduzido, bexiga natatória 
inflada e início de alimentação 
exógena 

Pós- larva 29 na 7 dpf na na Saco vitelino ausente, 
nadadeiras e barbilhões bem 
desenvolvidos 

Juvenil 30 na 21 dpf na na Dentição bucal e faríngea, 
presença do timo grande, poros 
da linha lateral 

 
Hpf – horas pós fertilização, dpf – dias pós-fertilização, na – não analisado, bpm – 
batimentos por minuto. Fonte: adaptado de Rodrigues-Galdino et al., 2009 
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5 Organografia e bem-estar  
 

Neste capítulo será abordada a possibilidade da utilização de dados da 

anatomia microscópica para a análise do bem-estar animal. Quando surgiu a ideia da 

construção de um protocolo para avaliar ou dar subsídios a compreensão do bem-

estar sob o ponto de vista da morfologia pareceu algo simples de ser desenvolvido. 

Vislumbrando a criação de uma linha de aplicação da morfologia associada ao bem-

estar foi proposto o projeto da presente tese.  

Considerando que havia sido desenvolvido uma série de estudos da 

morfologia, histoimunoenzimática e ontogênese do jundiá (Rhamdia quelen) no início 

do ano 2000 na Universidade de León, Espanha (UNILEÓN/ES)  e que esses 

resultados não foram publicados, foi tomada a decisão de atualizar esses dados, 

refazer algumas análises e procurar caminhos para a elaboração de protocolo(s) de 

utilização desses dados para uso no bem-estar animal em peixes. A ideia foi 

consubstanciada com o início de estudos similares em bovinos, onde foi proposto o 

estudo da orelha desses animais, pela colega Sheila Moreira, buscando relacionar 

dados anatômicos com fisiológicos sobre a sensibilidade auditiva em zebuínos e raças 

europeias. Desse modo, a possibilidade de criar uma nova alternativa de estudos 

dentro da linha de pesquisa em bem-estar animal foi inserida no grupo ZOOPREC 

(Zootecnia de Precisão) da FAEM (Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel) sob 

coordenação da professora Dra. Isabela Dias Barbosa Silveira não só para animais 

de grande porte, mas, também para os peixes. 

A princípio a ideia pareceu simples, sendo que, ao ter início as atividades a 

visão de que o conhecimento da morfologia microscópica poderia auxiliar na 

observação do bem-estar animal como uma nova ferramenta mostrou-se promissora. 

Ao buscar aplicar o conceito de bem-estar animal aplicado a mamíferos e 

outras espécies de animais (ALLEN, 1998; CURTIS, STRICKLIN, 1991; DUNCAN, 

PETHERICK, 1991; BLOKHUIS, 2008; FAWC, 2009), de imediato, foram constatadas 

as dificuldades de registro de alterações dessa condição em peixes (SNEDDON, 

2009; BRAITHWAITE; HUNTINGFORD, 2004; CHANDROO et al., 2004; 

PEDRAZZANI, 2007a; PEDRAZZANI et al., 2007b; TURNBULL; KADRI, 2007), como 

por exemplo, a ausência de expressão facial diante das reações de relação adversa 

com o meio ambiente, como o semblante de dor ou a simples expressão de susto 

(TURNBULL, KADRI, 2007),. Nesse sentido essa dificuldade pode ser sanada ou 
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amenizada pela observação de outros fenômenos, como por exemplo, 

comportamentos de fuga ou parâmetros fisiológicos, como a perda de massa corporal 

(PEDRAZZANI, 2007ª; HUY, 2012), ausência de atividade reprodutiva, entre outros. 

Em geral alguns desses parâmetros necessitam de observações em intervalos de 

tempo distintos (curto a longo prazo), pois, há necessidade constatar o início da 

adversidade e sua evolução para uma adaptação buscando a homeostasia e atingindo 

ou não alostasia, ou ainda, evolução a uma patologia e, mesmo, morte.  

Não obstante, a necessidade de adaptação dos princípios conceituais de 

bem-estar para a espécie também há necessidade de adaptação de alguns dos 

parâmetros considerados como essenciais ao bem-estar em animais como, por 

exemplo, a questão da oferta de água potável “ad libitum” aos animais. Nesse caso, 

os peixes sucumbiriam a  essa oferta, pois, o tratamento da água levaria a alterações 

osmóticas e de outras naturezas causando ruptura da homeostasia e conduzindo a 

necessidade de adaptações que, além de gerar dispêndio energético e dos sistemas 

límbicos e de defesa, entre outros, poderia não conduzir a um sucesso alostático e 

consequentemente levar a um estado patológico podendo ser seguido de morte. 

Nesse cenário foi necessário considerar para a construção de um itinerário de 

associação da morfologia microscópica ao bem-estar animal em peixes: 

 

1) Distintos padrões de morfologia microscópica individual -  

 

Os animais apresentam morfologias microscópicas diferentes nos seus 

órgãos desde sua ontogênese e essas diferenças tendem a se especializar mais ainda 

quando consideradas as experiências ambientais próprias a que os mesmos estão 

sujeitos, como por exemplo, respostas de salinização da água, poluição por 

hidrocarbonetos e outras situações de risco ambiental comentadas no presente 

estudo. Mesmo durante os estágios da ontogênese, por exemplo, mudanças de 

temperatura da água podem causar alterações no desenvolvimento desses animais. 

Assim as variações individuais podem constituir uma dificuldade na determinação da 

anatomia microscópica da espécie, mas, de modo geral, os padrões tendem a ser 

conservadores, podendo ser estabelecida uma classificação de padrões morfológicos 

microscópicos para a espécie, a exemplo de escalas de ranqueamento das patologias 

ou mesmo de resposta a poluição ambiental que apresentam dados do grau da 
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patologia nos indivíduos, seu impacto na espécie como um todo e nos demais animais 

inseridos no ecossistema alterado pela ação antrópica.  

Visando atingir esse grau de conhecimento para a espécie será necessário 

descrever esses padrões em todos sistemas orgânicos da espécie, como por 

exemplo, é feito em espécies de interesse zootécnico, como o próprio jundiá ou 

científico, como o peixe zebra (Danio rerio) (MACIRELLA, BRUNELLI, 2017). No caso 

do jundiá embora já realizados muitos estudos sobre a sua morfologia, esses 

abordaram o sistema sensorial, neuroendócrino (ARAÚJO 2011), gonadal 

(BALDISSEROTTO, RADÜNZ-NETO, 2004) e, no presente estudo, de defesa. 

Restam sistemas a descoberto, embora não sejam esperados achados morfológicos 

distintos aos padrões viscerais e corporais microscópicos descritos para uma ou outra 

espécie tida como representativa do seu taxa. No entanto, diferenças na anatomia 

topográfica, quantidade, combinação e disposição dos tecidos são observadas dentre 

os membros de um mesmo taxa (ROMER, 1973), como por exemplo, nos silurídeos 

onde o jundiá está inserido e os estudos realizados até o presente momento foram 

centrados no peixe gato do canal – Ictalurus punctatus devido ao seu interesse 

zootécnico (PETRIE-HANSON, AINSWORTH, 2001). Assim os estudos da morfologia 

microscópica dos órgãos do jundiá realizados e em andamento ajudarão a preencher 

essas lacunas, enquanto que, suscitarão uma série de dúvidas que deverão ser 

resolvidas através de estudos em microscopia eletrônica. Superada ainda que em 

parte a questão dos padrões morfológicos individuais e estabelecida um padrão para 

cada um dos órgãos do jundiá surge a necessidade de compreensão desses padrões, 

o que pode ser também explicado em parte pela ontogenia da espécie. 

 

2) Relações dos padrões morfológicos com a funcionalidade animal – 

 

Essa situação numa abordagem inicial parece algo fácil de ser visualizada 

através de padrões estabelecidos para cada sistema. Assim, por exemplo, o coração 

bicavitário com seu átrio e ventrículo (tetracavitário se considerado seio venoso e 

ducto arterial) bombeará o sangue pelo organismo sob controle do sistema nervoso, 

podendo apresentar alterações na sua crono, dromo e ionotropia em função de 

situações de ausência de estresse, para valores mais baixos e elevando os mesmo 

em situações adversas de acordo com seu respectivo grau. Essa situação similar 
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entre peixes e demais cordados, quando levada a sua compreensão na anatomia 

microscópica torna-se mais complexa, pois, a parede cardíaca além de apresentar 

arranjos vasculares distintos em disposição, calibre e ramificação, também apresenta 

distintas quantidade de musculatura cardíaca e elementos do esqueleto cardíaco. Em 

geral o coração é um órgão diretamente afetado quando há alterações nas condições 

ambientais, pois, uma alteração na espessura de uma lamela branquial, irá alterar a 

membrana de trocas gasosas e exigirá um maior esforço cardíaco, sendo que, o órgão 

poderá responder com respostas fisiológicas homeostáticas, alostáticas e mesmo 

patológicas. No entanto, nesse percurso de resposta a adversidade ambiental poderá 

haver quebra no bem-estar para o a animal sujeito ao fator estressante, mas, em se 

tratando de respostas homeostáticas e alostáticas em algum grau, não há como 

mensurar isso, exceto em condições experimentais controladas. Por outro lado, 

quando o quadro evolui para uma patologia essa mensuração passa a ser possível e, 

no caso de espécies com valor zootécnico e financeiro, a situação é avaliada para que 

seja possível introduzir cuidados que possam evitar a situação que conduz a esses 

quadros patológicos evitando perdas financeiras. 

As brânquias, assim como o coração, estão sujeitas a essas alterações, e 

também a ação de parasitas do jundiá (por exemplo Diginea, Hirudinea). Em geral o 

estabelecimento do quadro patológico permite de forma indireta estabelecer o quadro 

tido como normal para a anatomia microscópica dessa e de outras vísceras, pois, ao 

estabelecer quali e quantitativamente as alterações é necessário conhecer a 

composição e arquitetura microscópica padrão do órgão. Sendo conhecidas as 

alterações nos órgãos e as situações que as causaram será possível traçar 

correlações da arquitetura microscópica do órgão e suas respostas adaptativas 

(homeostáticas /alostáticas) conduzindo ou não a patologias, mas ainda, salvo de 

forma empírica, não será possível atribuir ausência ou presença de bem-estar na 

espécie. Assim, reconhecidos os valores ditos homeostáticos para a espécie, como 

por exemplo, valores normais de hematócrito, será possível associar os mesmos à 

morfologia microscópica da espécie.  

Nesse sentido a própria histologia deve ser entendida na sua funcionalidade 

(Histofisiologia), o que pode ser feito em determinado grau por ensaios 

imunoistoenzimáticos, como os realizados nos principais órgãos do sistema imune do 

jundiá no presente estudo, ou mesmo por identificação do perfil genético dessas 
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estruturas. Quanto maior o número de dados disponíveis nesse sentido, mais 

segurança existirá entre a associação da morfologia microscópica e a sua respectiva 

funcionalidade.  Resta, dentre outras variáveis, realizar a associação entre a 

histofisiologia e o bem-estar na espécie. 

 

3) Respostas comportamentais individuais/coletivas – 

 

Cada jundiá responde de maneira diferente a um dado fator ambiental, 

dependendo de sua adaptação ao meio e mesmo da hierarquia em muitas situações. 

Como o jundiá na sua reprodução necessita nadar contra a corrente (CASSINI, 1998), 

como já foi citado no presente trabalho, o conhecimento desse fato é de interesse 

zootécnico, pois, em reprodução assistida (ALMEIDA, 2013), esse conhecimento é 

aplicado para obter maior sucesso na desova e ejaculação. Assim como também é de 

conhecimento dos criadores a existência de competição entre larvas de uma mesma 

eclosão, quando há muita diferença de massa corporal entre elas. Outro padrão de 

resposta a alterações de densidade (GOMES et al, 2000; BARCELLOS et al., 2001a, 

b) ou dominância podem ser a alteração da pigmentação dos indivíduos dominantes 

(BEECHING, 1995; O’CONNOR et al., 2000; BARONE, 2006; DAVISON, 

GOLDSPINK, 1977; WOODWARD, SMITH, 1985; TOTLAND et al., 1987; DAVISON, 

1997). Esses comportamentos são conhecidos e descritos nas espécies como o 

jundiá, devido as perdas de biomassa que podem ocasionar durante o processo 

produtivo, havendo protocolos nos criadouros para evita-los ou suprimi-los, até 

mesmo sendo gerados indivíduos triploides (WEISS, 2007)  para diminuir a 

competição, evitar o amadurecimento sexual precoce e resultar em maior ganho de 

biomassa gerando mais lucro aos produtores.  

Até recentemente o foco dos criadores esteve centrado na produtividade, sem 

levar em conta aspectos relacionados ao bem-estar animal, pois, por exemplo nos 

triploides a reprodução é inibida. Essa manipulação para fins produtivos, sem a 

avaliação do bem-estar tem sido, aos poucos, questionada pelos consumidores de 

pescado (VOLPATO,2007, 2007a; VOLPATO, et al., 2007) e tem gerado nos criatórios 

mudanças comportamentais. Nesse sentido há um movimento lento, mas, gradual 

para estabelecer padrões de bem-estar para os peixes em geral, desde que a 

senciência (VOLPATO et al., 2007a) passou a ser discutida e aceita nesses animais, 
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mesmo que, com questionamentos sobre a mesma. Assim, se forem estabelecidos a 

partir de etogramas e outros instrumentos de avaliação comportamental, parâmetros 

para a avaliação do bem-estar em peixes, recordando que alguns já estão sendo 

estudados e desenvolvidos, como por exemplo, a questão da cor dos tanques de 

contenção, controle da quantidade de amônia na água (uso de bioflocos. LIMA et al., 

2015), entre outros, será possível buscar a construção da associação dos mesmos 

aos dados histofisiológicos. 

Esses são os pontos a serem superados para construir um referencial ou 

protocolo de avaliação, mesmo que de forma complementar, para a avaliação do bem-

estar animal de forma técnica e com embasamento científico. A seguir serão feitas 

outras observações sobre esse caminho a ser percorrido. 

Os neuromastos são órgãos mecanorreceptores distribuídos na cabeça e no 

corpo (linha lateral), em manchas de células ciliadas mecanorreceptivas que permitem 

ao peixe a capacidade de orientação em relação a corrente de água (reotaxia) 

(COOMBS et al., 2001). Organismos com deformidades adquiridas durante o 

desenvolvimento podem ter seu desempenho comprometido quando alevinos ou 

mesmo na vida adulta podendo interferir negativamente com a sobrevivência destes 

indivíduos. Alterações encontradas nos neuromastos de R. quelen podem afetar a sua 

reotaxia. Isto os torna susceptíveis a predadores e afeta também as funções 

mecanorreceptoras que servem de compensação devido ao sistema visual limitado 

ou pouco desenvolvido (FROEHLICHER et al., 2009). Tais aspectos são essenciais 

para a procura de alimento considerando que a espécie apresenta hábitos forrageiros 

principalmente noturnos e se alimenta de presas bentônicas (BALDISERTTO e 

RADÜNZ- NETO, 2010). Esse exemplo, com certeza mostra que, por mais que o 

indivíduo busque superar a adversidade da alteração de sua arquitetura microscópica 

sensorial, o mesmo pelos padrões conceituais de bem-estar estará enquadrado como 

fora deles. Esse registro sozinho parece sem sentido, mas, na natureza a constatação 

dessa situação, associada a sua causa geradora, pode imputar no caso de crime 

ambiental mais uma variável a ser apreciada, pois, no tempo que esse animal resistiu 

à morte tentando se adaptar a situação adversa e estando fora do seu bem-estar 

podem ser considerados como agravante, sendo a prova da histologia usada para 

essa comprovação científica em conjunto com as demais. 

O estudo de Baglioli, (2008) serve para exemplificar a busca das relações dos 
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componentes dos tecidos e suas respostas moleculares onde foi utilizada vitamina C 

para fazer resposta frente ao protozoário Ictio. Neste estudo, a utilização de vitamina 

C não se mostrou eficaz em aumentar a resistência ao ictio, nem mesmo em reduzir 

os efeitos fisiológicos do estresse. Algumas análises se mostraram ineficazes para 

indicar o estado de estresse causado por ictio em peixes e outras podem não ter 

indicado diferenças significativas devido à heterogeneidade entre os indivíduos, o que 

sugere a utilização de número maior de peixes em experimentos que se pretende 

mensurar respostas de estresse. A não eficiência da vitamina C em prevenir o ictio 

neste experimento não desestimula a pesquisa com produtos imunoestimulantes, que 

além da possibilidade de auxiliar na prevenção de doenças, contribui para a redução 

de poluentes no meio ambiente. (BAGLIOLI, 2008). Esse experimento é um dos 

percursos que podem levar a disponibilidade de dados para a correlação em 

discussão. 

A título de exemplo dessas associações, o estudo de Baglioli, (2008) pode ser 

complementado pelo trabalho de Baldissera et al. (2018).  Em animais naturalmente 

infectados com Ichthyophthirius multifiliis foi observado que as atividades do citosolica 

e mitocondrial da creatina quinase diminuíram nos animais infectados quando 

comparados com os não infectados, sendo o mesmo contestado para a atividade 

piruvato quinase e os níveis de ATP esplênicos. Em contraste a atividade adenilato 

quinase incrementou nos animais infectados em relação aos sadios. Baseado nessa 

evidência, a ausência e a de comunicação eficiente entre as isoenzimas da creatino 

quinase causam o comprometimento da bioenergética esplênica, que é, por sua vez, 

compensada pelo aumento da atividade da adenilato quinase esplênica na tentativa 

de restaurar a homeostase energética. A inibição da atividade da piruvato quinase 

esplênica prejudica a comunicação entre os sítios de geração de ATP e a utilização 

de ATP, como corroborado pela depleção de ATP esplênico. Em resumo, essas 

alterações contribuem para a patogênese da doença associada ao tecido esplênico 

em animais infectados com doença da mancha branca (BALDISSERA et al., 2018). 

De modo geral, há na literatura uma série de exemplos disponíveis de estudos 

já realizados e uma gama significativa de projetos buscando elucidar as respostas 

orgânicas dos peixes frente as situações apresentadas no seu habitat estressantes 

ou não (ELSAESSER et al, 1988; CHILMONCZYK, 1992; BARTON, IWAMA, 1991; 

PATIÑO et al., 1987; RANZANI-PAIVA et at., 1997; RODRIGUES et al., 1997; SOSO, 
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2006).).  e, em especial em condições de cativeiro. A título de exemplo pode ser citada 

a realização de estudo com células “club” , sua hipertrofia e sua ativação como 

sinalização diante do estresse para a dispersão e fuga (WHITEAR, 1981; YANO, 

1996, WISENDEN, THIEL, 2002); relações entre o tecido linfoide e parasitismo por 

endo e ectoparasitas(MORAIS, 2005, DIAS et al., 2016); células de cloreto e estresse 

osmótico (MACIRELLA, BRUNELLI, 2017), entre outros. Esse incremento de 

informações permitirá através de análises estatísticas (por exemplo, uso da 

metanálise) agrupar e filtrar essas informações e as correlacionar, produzindo dessa 

forma informações que possam ser ordenadas, de modo que, protocolo(s) seja(m) 

proposto(s) para o uso da morfologia microscópica como uma ferramenta 

complementar aos estudos de bem-estar animal. O caminho é promissor, mas, ainda 

está sendo gestado e, como qualquer proposta nova necessita ser explorada 

gradativamente, discutida, posta em avaliação até que protocolos possam ser 

estabelecidos, oferecendo mais uma ferramenta a compreensão e/ou avaliação do 

bem-estar animal em peixes.  

Essa é a proposta inicial para discussão e, mesmo, sem a apresentação de 

um modelo concreto (protocolo) no presente estudo, pois, há muito a ser superado 

para suas práxis acontecer, iniciando pela superação das dificuldades citadas; deve-

se levar em consideração sua aceitação como mais uma possibilidade como 

ferramenta aos estudos sobre de bem-estar animal em peixes. Os estudos iniciais 

poderão ser focados nos sistemas imune, gonadal e neurócrino em função dos dados 

da anatomia microscópica estarem mais disponíveis na literatura. 

 

6 Conclusões 

 

A anatomia microscópica da arquitetura do baço, timo, rins pro e mesonéfrico, 

ovário, testículos e brânquias, dentre os órgãos estudados foi similar a dos silurídeos 

em geral aportando novas informações e corroborando outras sobre Rhamdia quelen, 

de modo que, os dados apresentados contribuirão na evolução do conhecimento da 

morfologia da espécie, auxiliando estudos da fisiologia, patologia e bem-estar animal 

da espécie. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wisenden+BD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Thiel+TA%22%5BAuthor%5D
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Os estudos sobre a embriogênese de Rhamdia quelen foram coincidentes 

com dados recentes da ontogênese geral da espécie disponíveis na literatura. Em 

contribuição ao avanço desse conhecimento, foram disponibilizadas informações 

específicas para a gênese e desenvolvimento dos órgãos linfoides propiciando 

dados que poderão ser utilizados em estudos da biologia geral da espécie e de 

correlação entre o estabelecimento da arquitetura definitiva desses órgãos e sua 

efetiva funcionalidade. O anticorpo anti-IgM de jundiá revelou que as primeiras 

células ativas foram encontradas em larvas de cinco (5) dias no prônefro e 

mesonefro. 

 

A disponibilidade das informações morfológicas microscópicas, do seu 

funcionamento, gênese, adaptações ao modo de vida do Rhamdia quelen e as 

correlações aos respectivos comportamentos apresentados em situações de bem-

estar poderão ser utilizados para a elaboração de protocolos de análise da anatomia 

microscópica como ferramenta acessória para sua compreensão. Nesse sentido, a 

biópsia ou necropsia dos órgãos do jundiá poderá ser utilizada como ferramenta 

para correlacionar os parâmetros histológicos com o bem-estar, como diagnóstico 

complementar em R. quelen. 

 

Por fim, a utilização da histologia como ferramenta para avaliação do bem-

estar animal, sua correlação com a fisiologia, etologia, patologia e outras áreas do 

conhecimento, é um campo promissor a ser explorado com mais uma aplicação 

dessa ciência. Por outro lado, os conceitos de bem-estar em peixes ainda devem 

evoluir, como o próprio consenso de aceitação da questão de sua senciência, de 

modo que possam ser estabelecidos padrões ouro para sua aplicação e possível 

correlação. 

  



393 
 

Referências 

 

ABDEL-BAKI, A. S.; DKHIL, M. A.; AL-QURAISHY, S. Bioaccumulation of some heavy metals 

in tilapia fish relevant to their concentration in water and sediment of Wadi Hanifah, Saudi 

Arabia. African Journal of Biotechnology, v. 10, n. 13, p. 2541 - 2547, 2011. 

 
ABELLI, L., BALDASSINI, M. R., MESCHINI, R., MASTROLIA, L.  Apoptosis of thymocytes in 

developing sea bass Dicentrarchus labrax. Fish & Shellfish Immunology, v. 8, p. 13 – 24. 

1998. 

 

ABELLI, L.; COSCIA, M.R.; DE SANTIS, A.; CRISTINA ZENI, C.; ORESTE, U.   Evidence for 

hepato-biliary transport of immunoglobulin in the antarctic teleost fish Trematomus bernacchii.   

Developmental & Comparative Immunology, v. 29, n. 5, p. 431 - 442, 2005. 

 

ABELLI, L.; PICCHIETTI, S.; ROMANO, N.; MASTROLIA, L.; SCAPIAGLIATI, G. 

Immunocytochemical detection of thymocyte antigenic determinants in developing lymphoid 

organs of sea bass Dicentrarchus labrax (L.). Fish & Shellfish Immunology, v. 6, p. 493–505, 

1996.  
 

ABELLI, L.; PICCHIETTI, S.; ROMANO, N.; MASTROLIA, L.; SCAPIAGLIATI, G. Ontogeny of 

thymocytes in sea bass Dicentrarchus labrax: studies with monoclonal antibodies, Italian 

Journal of Zoology, v. 63, p. 329-331. 1996ª 

 

ABREU, J. S.; URBINATI, E. C. Physiological responses of matrinxã (Brycon amazonicus) fed 

different levels of vitamin C and submitted to air exposure. Acta Amazonica. v. 36, p. 519-524, 

2006. 

 

ADEREM, A.; ULEVITCH, R. J. Toll-like receptors in the induction of the innate immune 

response. Nature, v. 406, p. 782-787, 2000.  

 

AGIUS, C. Phylogenetic development of melanomacrophage centres in fish.  Journal Zoology 

London, v. 191, p. 11-31, 1980. 

 

AGIUS, C. The effects of splenectomy and subsequent starvation on the storage of 

haemosiderin by the melanomacrophages of rainbow trout Salmo gairdneri Richardson. 

Journal of Fish Biology, v. 18, p. 41-44, 1981. 
 

AGIUS, C. The melano-macrophage centres of fish: A review. In: MANNING, M. J.; M.F. Fish 

Immunology. London, UK: Academic Press, p. 85–105. 1985. 
 

AGIUS, C. The role of melano macrophage centres in iron storage in normal and disease fish.  

Journal Fish Disease, v. 2, p. 337-343, 1979. 

 
AGIUS, C.; AGBEDE, S. A. An electron microscopical study on the genesis of lipofucsin, 

melanin and haemosiderin in the haemopoietic tissues of fish. Journal Fish Biology, v. 24, p. 

471–488, 1983. 

AGIUS, C.; AGBEDE, S. A. An electron microscopical study on the genesis of lipofucsin, 

melanin and haemosiderin in the haemopoietic tissues of fish. Journal Fish Biology, v. 24, p. 

471–488, 1984. 

 

AGIUS, C.; ROBERTS, R. J. Melano-macrophage centres and their role in fish pathology.  



394 
 

Journal of fish diseases, v. 26, n. 9, p. 499-509, 2003. 

 

AHMAD, M. F.; ALIM, A.; SEN, N. S.; LAKRA, G.; MISHRA, K. P.; RAZA, B.; CHAKARBORTY, 

B.; RAO, N. V. A.; WENDELAAR BONGA, S.E. Electron microscopic studies of the corpuscles 

of Stannius of an airbreathing teleost (Heteropneustes Fossilis). Journal of Biosciences, v. 

27, n. 5, p. 509–513, 2002. 

 

AHNE, W. Presence of interleukins (IL-1, IL-3, IL-6) and tumor necrosis factor (TNF alpha) in 

fish sera. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists, v. 13, p. 106–107, 

1993. 

 

AINIS, L.; TAGLIAFIERRO, G.; MAUCERI, A.; LICATA, A.; RICCA, M. B., FASULO, S.  

Cytokeratin type distribution in the skin and gill epithelia of the Indian freshwater catfish, 

Heteropneustes fossilis as detected by immunohistochemistry.  Folia histochemica et 

cytobiologica., v. 33, n. 2, p. 77–81, 1995.   

 

AINSWORTH, A. J. Fish granulocytes: morphology, distribution and function. In: FAISAL, M.; 

HETRICK, F.M.  Annual Reviews of Fish Diseases. Vol. 2. New York, USA: Pergamon 

Press, 1992, p. 123–148. 

 

ALEXANDER, J. B.; INGRAM, G.A. Noncellular nonspecific defense mechanisms of fish. 

Annual Review of Fish Diseases, v. 2, p.249–279, 1992.    

 

ALEXANDER, J. Non-immunoglobulin humoral defense mechanisms in fish. In: MANNING, M. 

J.; TATNER, M. F. Fish immunology. London:  Academic Press, 1985. p.133-144.  

ALEXANDRINO, A. C.; PINHEIRO, E. F. G.  Contribuição ao estudo topográfico e histológico 

das glândulas: Corpúsculos de stannius e tireóide de pacu, Colossoma mitrei, BERG. 1295 

(CYPRINI FORMES, CHARACIDAE). Revista da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, v. 22, n. 2, p. 107-13, 1985. 

 

AL-HASSAN, J. M.; THOMSON, M.; SUMMERS, B.; CRIDDLE, R. S. Protein composition of 

the threat induced epidermal secretion from the Arabian Gulf catfish, Arius thalassinus 

(Ruppel). Comparative Biochemistry and Physiology, v. 88, n. 3, p. 813–822, 1987. 

 

AL-HUSEINI, A. H.; RIZKALIA, W. The thymus gland of the cichlid fish Tilapia nilotica (Boul.). 

Ain Shams science bulletin., v. 2, p. 107–139, 1957.   

 

ALLEN, C. Assessing animal cognition: ethological and philosophical perspectives. Journal of 

Animal Science, v. 76, p. 42-47. 1998. 

ALLEN, T. D., DEXTER, T. M. The essential cells of the hemopoietic microenvironment. 

Experimental hematology, v. 12, p. 517-530, 1984. 

 

ALMEIDA, F.L. Endocrinologia aplicada na reprodução de peixes: Applied endocrinology for 

fish reproduction. Revista Brasileira Reprodução Animinal, Belo Horizonte, v. 37, n. 2, 

p.174-180, abr./jun, 2013. Disponível em:  www.cbra.org.br Acesso em: 10.12.2017 

 

ALMEIDA-VAL, V. M.; FARIAS, I. P.; SILVIA, M. N.; DUNCAN, W. P.; VAL, A. L.  Biochemical 

adjustments to hypoxia by Amazon cichlids. Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research, v. 28, n. 11–12, p. 1257–1263, 1995. 

 

ALVAREZ, F.; FLAÑO, E.; CASTILLO, A.; LÓPEZ-FIERRO, P.; RAZQUIN, B.; VILLENA, A.  



395 
 

Tissue distribution and structure of barrier cells in the hematopoietic and lymphoid organs of 

salmonids.  The Anatomical Record, v. 245, n. 1), p. 17 – 24. 1996. 

ALVAREZ, F.; RAZQUIN, B. E.; VILLENA, A. J.; ZAPATA, A. G. Seasonal changes in the 

lymphoid organs of wild brown trout, Salmo trutta L: morphometrical study. Veterinary 

immunology and immunopathology, v. 64, p. 267–278, 1988. 

 

ALVES, L.F.S.; SANTOS, S.S.; CAVICHIOLO, F.; SARAVY, T.M.; ALTEMIO, A.D.C.; 

BIAZOLLI, M.; NUNES, M.A.; FERREIRA, I.O. Piscicultura: Atividade nutritiva e sustentável ao 

alcance de todos. IN.: Resumos do FENACAM & LACQUA (WAS), LATIN AMERICAN & 

CARIBBEAN AQUCULTURE 2015, XII INTERNACIONAL SHRIMP FARMING SYMPOSIUM, 

XII INTERNACIONAL AQUACULTURE TRADE SHOW, XII INTERNACIONAL 

AQUACULTURE SYMPOSIUM, 3rd TILAPIA ECONOMIC FORUM, 16 a 19 Novembro, 

Fortaleza, Ceará. p. 157. 2015. 

 

AMBROSIUS, H.; FIEBIG, H.; SCHERBAUM, I. Phylogenetic aspects of fish immunoglobulins 

and lymphocytes receptors. Developmental and comparative immunology, v. 2 suppl., p. 3–

13, 1982. 

 

AMIN, A. B.; MORTENSEN, T. P. Histology Atlas.Normal Estructure of Salmonids. A 

Colour Atlas –English, German, French and Spanish Legends. Norway: Akvapatologisk 

Laboratorium AS – BODO, 1992, 222 p. 

 

ANDERSON, A. A.; FLETCHER, T. C.; SMITH, G. M. The release of prostaglandin E2 from the 

skin of the plaice. Pleuronectes platessa L. British Journal of Pharmacology, v. 66, p.547–

552, 1979. 

 

ANDERSON, B. G.; LOEWEN, R. D. Renal morphology of freshwater fish. American Journal 

of Anatomy, v. 143, n. 1, p. 93-114, 1975. 

 

ANDERSON, B. G.; MITCHUM, D. L.  Atlas of Trout Histology.  USA: Wyoming Game and 

Fish Commission Bulletin, 110p. 1974.  

   

ANDERSON, D. P. Environmental factors in fish health: Immunological Aspects. In: IWAMA, 

G., NAKANISHI, T. The Fish Immune System. Organism, Pathogen, and Environment. San 

Diego: Academic Press., 1996, p. 289-310. 

 

ANDERSON, D. P. Immunological Indicator: Effects of Environmental Stress on Immune 

Protection and Disease Outbreaks. American Fisheries Society Symposium, v. 8, p. 38-46, 

1990. 

 
ANDREATTA, E.R.  (1978) Influência de diferentes dosagens e intervalos entre aplicações de 

gonadotrofina coriônica humana (HCG) sobre a reprodução de jundiá Rhandia sapo 

Valenciennes, 1840.  Santa Maria: UFSM, 1978.  51p.  Dissertação de Mestrado em Zootecnia 

– Universidade Federal de Santa Maria, 1978.  

 

ANIDO, R. J. V.  Substituição do óleo de peixe por óleos vegetais em dietas para jundiá 

Rhamdia quelen; efeito no desempenho e no perfil de ácidos graxos da composição 

corporal. 2006. 116 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Agronomia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

 

APPLEBY, M. What should we do about animal welfare? Oxford: Blackwell Science, 1999. 



396 
 

p. 36–7. 

 

ARAÚJO, A. A. de. Desenvolvimento do sistema sensorial do jundiá Rhamdia quelen 

(SILURIFORMES, HEPTAPTERIDAE). 2011. 83 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular 

e Molecular) - Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular, Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 

 

ARAÚJO, E. J. A. Efeito do mercúrio acima do limite permitido pela OMS no epitélio branquial 

e intestinal de guarus (Poecilia vivipara) em 1998. In: 4° CONGRESSO DE ECOLOGIA DO 

BRASIL, 10, 1998, Belém. Anais. Belém: Sociedade Brasileira de Ecologia, 1998. p. 28. 

 

ARDAVIN, C. F.; ZAPATA, A. The pharyngeal lymphoid tissue of lampreys. A morpho-

functional equivalent of the vertebrate thymus?  Thymus, v. 11, p. 59–65, 1988. 

   

ARGENTA, A. Estudo da salmonização do filé de jundiá (Rhamdia quelen), através da 

adição de corantes naturais à ração. 2007. 32 f. Trabalho de conclusão de curso 

(Graduação em Engenharia de Aquicultura) - Departamento de Aquicultura, Centro de 

Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.  

 

ARKOOSH, M. R.; CASILLAS, E.; CLEMONS, E.; KAGLEY, A. N.; OLSON, R.; RENO, P.; 

STEIN, J. E. Effect of pollution on fish diseases: Potential impacts on salmonid populations. 

Journal of aquatic animal health, v. 10, p. 182–190, 1998. 

 

ARMSTRONG, P. B.; CHILD, J. S. Stages in the normal development of the Fundulus 

heteroclitus. The Biological Bulletin, v. 128, n. 2, p. 143–168, 1965. 

 

ASCHOFF, L. Das reticulo-endotheliale system. Ergbnisse der Inneren Medicine und 

Kinderheilkinde, v. 26, p. 1–118, 1924. 

 

ASHLEY, H.  Comparative fish histology.  In.: RIBELINY, W. E., MIGAKI, G. The Pathology of 

Fishes.  Madison, Wisconsin, USA:  University Wisconsin Press.1975.  p. 3–30.  

 

AUPERIN, B.; BAROILLER, J. F.; RICORDEL, M. J.; FOSTIER, A.; PRUNET, P. Effect of 

social interactions and confinement stress on circulating level of cortisol, growth hormone, and 

two prolactins in freshwater-adapetd tilapia. In: FITZSIMMONS, K. Proceedings of the Fourth 

Internacional Symposium on Tilapia Aquaculture. Vol. 2 Orlando, USA: NRAES, p. 653–

661, 1997. 

 

AUSTIN, B. The bacterial microflora of fish, revised. The Scientific World Journal., v. 6, p.93–

945, 2006. 

 

AUSTIN, B. The effects of pollution on fish health. Journal Applied Microbiology 

Symposium Supplement, v. 85, p. 234S–242S, 1999. 

 

AVTALION, R. R.; WEISS, E.; MOALEM, T.; MILGROM, L.  Proceedings: Evidence for 

cooperation of T and B cells in fish. Israel journal of medical sciences, v. 11, n. 12, p. 1385, 

1975. 

 

BABIOR, J. A.; KIPNES, R. S.; CURNETTE, J. T. Biological defense mechanisms. The 

production by leukocytes of superoxide, a potencial bactericidal afent. Journal of Clinical 

Investigation, v. 52, p. 741–744, 1973. 



397 
 

 

BAGLIOLI, B. Vitamina C na dieta e influência nas respostas de estresse e resistência de 

juvenis de jundiá expostos ao Ictio. 2008. 48f. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Veterinárias) - Curso de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias: Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2008. 

 

BAKIREL, T.; KELEŞ, O.; KARATAŞ, S.; ÖZCAN, M.; TÜRKMEN, G.; CANDAN, A. Effect of 

linear alkylbenzene sulphonate (LAS) on non-specific defence mechanisms in rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss). Aquatic Toxicology, v. 71, n. 2, p. 175–181, 2005. 

  

BALDISSERA, A. Estructura de los órganos linfoides y linfomieloides de peces. 1977. 

s/n f. Tesis (Doctoral) – Facultad de Biologia, Universidad Complutense de Madrid, España, 

1977. 

 

BALDISSERA, M. D.; SOUZA, C. F.; BALDISSEROTTO, B. Ichthyophthirius multifiliis impairs 

splenic enzymes of the phosphoryl transfer network in naturally infected Rhamdia quelen: 

effects on energetic homeostasis. Parasitology research, Berlin, v. 117, n. 2, p. 413-418, 

2018. 

 

BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de Peixes aplicada à Piscicultura. Santa Maria: Editora 

UFSM, 2002, 212 p. 

   

BALDISSEROTTO, B. Piscicultura continental no Rio Grande do Sul: situação atual, 

problemas e perspectivas para o futuro. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 1, p. 291-299, 

2009. 

 

BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C.   Espécies nativas para a piscicultura no Brasil. 

Santa Maria: Editora UFSM, 2005, p. 257-281. 

 

BALDISSEROTTO, B.; MARCHIORO, M. I. Survival of fingerlings of the jundiá (Rhamdia 

quelen Quoy & Gaimard, 1824) to changes on water salinity. Ciência Rural, Santa Maria, v. 

29, n. 2, p. 315–318, 1999. 

 

BALDISSEROTTO, B.; RADÜNZ NETO, J. Criação de jundiá. Santa Maria: Editora UF SM, 

2004. 232 p. 

 

 BALDWIN, D. S.; WILSON, J.; GIGNEY, H.; BOUDING, A.  Influence of extreme drawdown on 

water quality downstream of a large water storage reservoir. River Research and 

Applications, v. 26, p. 194–206, 2010. 

 

BALM, P. H. M.; PEPELS, P.; HELFRICH, S.; HOVENS, M. L. M.; WENDELAAR BONGA, S. 

E. Adrenocorticotropic hormone in relation to interregnal function during stress in tilapia 

(Oreochromis mossambicus). General and Comparative Endocrinology, v. 96, p. 347-360, 

1994. 

 
BALMENT, R. J.; HENDERSON, I. W. Secretion of Endocrine Glandas and Their Relationship 

to Osmoregulation. In: CHESTER-JONES, I., INGLETON, P.M.; PHILIPS J.G. Fundamentals 

of Comparative Vertebrate Endocrinology. New York: Plenum Press, p. 413-508, 1987. 

 

BANKS, W.  Histolgia Veterinária Apliocada. 2 ed. São Paulo: Manole, 1992. 629 p. 

BARCELLOS, L. J. G.; KREUTZ, L. C.; DE SOUZA, C.; RODRIGUES, L. B.; FIOREZE, I.; 



398 
 

QUEVEDO, R. M.; CERICATO, L.; SOSO, A. B.; FAGUNDES, M.; CONRAD, J.; LACERDA, L. 

D. A; TERRA, S.  Hematological changes in jundia (Rhamdia quelen Quoy and Gaimard 

Pimelodidae) after acute and chronic stress caused by usual aquacultural management, with 

emphasis on immunosuppressive effects. Aquaculture, v. 237, p.229 - 36. 2004a. 

 

BARCELLOS, L. J. G.; KREUTZ, L. C.; QUEVEDO, R. M.; FIOREZE, I.; CERICATO, L.; 

SOSO, A. B.; FAGUNDES, M.; CONRAD, J.; BALDISSERA, R. K.; BRUSCHI, A.; RITTER, F. 

Nursery rearing of jundia, Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard) in cages: cage type, stocking 

density and stress response to confinement. Aquaculture, v. 232, p. 383-94, 2004b. 

 

BARCELLOS, L. J. G.; WOEHL, V. M.; WASSERMANN, G. F.; QUEVEDO, R. M.; ITTZÉS, I.; 

KRIEGER, M. H. Plasma levels of cortisol and glucose in response to capture and tank 

transference in Rhamdia quelen (Qouy & Gaimardi), a South American catfish. Aquaculture 

Research, v. 32, p. 121– 23, 2001a.   

 

BARCELLOS, L. J. G; WASSERMANN, G. F.; SCOTT, A. P.; WOEHL, V. M.; QUEVEDO, R. 

M.; ITTZÉS, I.; KRIEGER, M. H.; LULHIER, F. Steroid profiles in cultured female jundiá, the 

Siluridae Rhamdia quelen (Quoy & Gaimardi, Pisces Teleostei), during the first reproductive 

circle. Comparative Endocrinology, v. 121, p. 325–332, 2001b.  

 

BARKA, T.; ANDERSON, P. J. Histochemical methods for acid phosphatase using hexazonium 

pararosanilin as coupler. Journal of Histochemistry & Cytochemistry. v. 10, p. 741-753, 

1962. 

 
BARNETT, R. R.; AKINDELE, T.; ORTE, C.; SHEPHARD, K. L. Eosinophilic granulocytes in 

the epidermis of Oreochromis mossambicus gill filaments studied in situ. Journal of fish 

biology, v. 49, p.148–156, 1996. 

 

BARONE, A. A. C. Efeito do maracujá (Passiflora incarnata L. 1753) sobre o bem-estar da 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus L. 1759). 2005. 72f. Dissertação (Mestrado em 

zootecnia) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2006. 

 

BARRAMEDA.  Peces del Paraná – Bagres.  – Consulted for more biologycal details about 

Pimelodidos – Bagres. Disponível em: <http://www.barrameda.com.ar/pecespar/bagres.html>. 

Acesso em: 10 mai. 2002. 

   

BARTON, B.A.; IWANA, G.K. Physiology changes in fish from stress in aquaculture with 

emphasis on the response and effects of corticosteroids. Annual Reviews of Fish Diseases, 

v. 10, p. 3–26, 1991. 

 

BATLOUNI, S. R. ROMAGOSA, E.; BORELLA, M. I. The reproductive cycle of male catfish 

Pseudoplatystoma fasciatum (Teleostei, Pimelodidae) revealed by changes of the germinal 

epithelium: An approach addressed to aquaculture. Animal Reproduction Science, v. 96, n. 

1-2, p. 116-132, 2006. 

 

BATTEN, T. F. C.; INGLETON, P. M. The Hypothalamus and Pituitary Gland. The structure 

and function of the hypothalamus and pituitary gland. In CHESTER-JONE, I.; INLGLETON, 

P.M.; PHILLIPS, J.G. Fundamentals of Comparative Vertebrate Endocrinology. New York: 

Plenum Press, p. 285-409, 1998. 

BATTLE, H.I.  The embryology and larval development of the old fish (Carassius auratus L.) 

http://www.barrameda.com.ar/pecespar/bagres.html


399 
 

from Lake Erie, Ohio. The Ohio Journal of Science, v. 40, p. 82 -93. 1940. 

 

BAYNE, C.J. Cells of the immune system. In: STOLEN, J.S., FLETCHER, T.C. Modulators of 

Immune Responses. Phylogeny of Regulators of Immune Responses and Immunotoxicants. 

Vol. I. NJ, USA: Fair Haven, SOS Publications, 1995, p. 51–53. 

 

BECKMAN, W. C. Freshwater fishes of Syria and their general biology and management. 

FAO: Fisheries biology branch, Technical paper n. 8. 297p. 1962. 

 

BEDJARGI, P. C.; KULKARNI, R. S. Studies on differences in number, location and size of the 

corpuscles of Stannius in freshwater and seawater fishes. International Journal of Pure and 

Applied Zoology, v. 2, n. 2, p. 171–174, 2014. 

 
BEECHING, S.C. Colour pattern and inhibition of aggression in the cichlid fish Astronotus 

ocellatus. Journal of Fish Biology, v. 47, p. 50–58, 1995. 

   

BEHR, E.R.; BALDISSEROTTO, B.; GARCIA-PARRA, W.; BRANDÃO, D.A.; HERKE, Z. 

Extratos urofisiário e hipofisiário para indução da desova em teleósteos. Ciência Rural, v. 30, 

n. 5, p. 897–898, 2000. 

 

BELL, J. G.; ASHTON, I.; SECOMBES, C. J.; WEITZEL, B. R.; DICK, J. R.; SARGENT, J.R. 

Dietary lipid affects phospholipids fatty acid composition, eicosanoid production and immune 

function in Atlantic salmon (Salmo salar). Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty 

Acids, v. 54, n. 3, p. 173-182, 1996.  

 

BELOVA, A. V. Dynamics of aseptic inflammation in the thymus of fishes. Journal of 

ichthyology, v. 16, p. 112–119, 1976. 

 

BENDELE, R. A.; KLONTZ, G. W.  Histpathology of teleost kidney disease.  In.: RIBELIN, 

W.E., MIGAKI, G. The Pathology of Fishes. Madison, Wisconsin, EUA:  University Wisconsin 

Press, 1975. p. 365–382.  

   

BENGTÉN, E.; CLEM, L. W.; MILLER, N. W.; WARR, G. W.; WILSON, M. Channel catfish 

immunoglobulins: Repertoire and expression.   Developmental & Comparative Immunology, 

v. 30, n. 1-2, p. 77–92, 2006. 

 

BENTO, D. M.; BEMVENUTI, M. A. Os peixes de água doce da pesca artesanal no sul da 

lagoa dos patos, RS – Subsídios ao ensino escolar. Cadernos de Ecologia Aquática, v. 3, n. 

2, p.33-41, 2008.   

 

BERCZI. I. The Stress Concept: An Historical Perspective of Hans Seyle’s Contribution. In: 

BUCKINGHAM, J. C.; GILLIES, G. E.; COWELL, A. -M. Stress, Stress Hormones and the 

Immune System. Chichester: John Wyley & Sons, 1997. p.1-6. 

 

BERGHEIM, A.; GAUSEN, M.; NAESS, A.; CRAMPTON, V. A newly developed oxygen 

injection system for cage farms. Aquacultural Engineering, v. 34, n. 1, p. 40-46, 2006. 

 

BERGSSON, G.; AGERBERTH, B.; JORNVALL, H.; GUDMUNDSSON, G. H. Isolation and 

identification of antimicrobial components from the epidermal mucus of Atlantic cod (Gadus 

morhua). FEBS Journal, v. 272, n. 19, p. 4960-9, 2005. 

BERNARD, D.; SIX, A.; RIGOTTIER-GOIS, L.; MESSIAEN, S.; CHILMONCZYK, S.; QUILLET, 



400 
 

E.; BOUDINOT, P.; BENMANSOUR, A. Phenotypic and functional similarity of gut 

intraepithelial and systemic T cells in a teleost fish. Journal of immunology (Baltimore, Md.: 

1950), v. 176, n. 7, p. 3942–9, 2006. 

   

BERNET, D.; SCHMIDT, H.; MEIER, W.; BURKHARDT-HOLM, P.; WAHLL, T.  Histopathology 

in fish proposal for a protocol to assess aquatic poluttion. Journal of Fish Disease, v. 22, p. 

25-34, 1999. 

 

BERNSTEIN, R. M.; SCHLUTER, S. F.; MARCHALONIS, J. J. Immunity. In: EVANS, D.H. The 

Physiology of Fishes. 2 ed., USA: CRC Press, 1998, p. 215–242. 

 

BERTOLETTI, E. Ensaios biológicos com organismos aquáticos e suas aplicações no 

controle da população. São Paulo: CETESB. 1990. s/p. 

 

BERTOLETTI, E.; GHERARDI-GOLDSTEIN, E.; ZAGATTO, P. A. Variabilidade de Testes de 

Toxicidade com Peixes. Revista Ambiente, v. 3, n. 1, p. 52-58, 1990. 

 

BETTEX-GALLAND, M & M HUGHES, G. Contractile filamentous material in pillar cells of fish 

gills. Journal of Cell Science, v. 13. p.359-70, 1973. 

 

BIEBERSTEIN, U.; BERBNER T.; ISLINGER M.; BRAUNBECK T.  Immunohistochemical 

localization of vitellogenin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes using 

immunofluorescence. Science of the Total Environment, v. 233, p. 67 -75, 1999. 

 

BIELEK, E. Developmental stages and localization of peroxidase activity in the leokocytes of 

three teleosts spcies (Cyprinus carpio L., Tinca tinca L., Salmo gairdneri Richardson). Cell and 

Tissue Research, v. 220, 1981, p. 163–180. 

 

BIO RIO - BDT. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da 

zona costeira e marinha. Banhados e áreas úmidas da zona costeira. Base de Dados 

Tropical on line – Fundación BIO – RIO, Rio de Janeiro, Brasil. 2002. Disponível em: 

http://mapas.mma.gov.br/geonetwork/srv/br/metadata.show?id=122. Acesso em: 30 mai. 2017. 

 

BIRD S.; ZOU J.; SECOMBES C. J. Advances in fish cytokine biology give clues to the 

evolution of a complex network. Current pharmaceutical design, v. 12, n. 24, p. 3051-69, 

2006. 

 

BIRD, S.; ZOU, J.; KONO, T.; SAKAI, M.; DIJKSTRA, J. M.; SECOMBES, C. Characterisation 

and expression analysis of interleukin 2 (IL-2) and IL-21 homologues in the Japanese 

pufferfish, Fugu rubripes, following their discovery by synteny.  Immunogenetics, v. 56, n. 12, 

p. 909-23, 2005. 

   

BLACK, P.H. Psychoneuroimmunology, brain and immunity. Scientific American Science 

and Medicine, v. 2, n. 6, p. 16–25, 1995. 

 

BLACK, S. Morphology of the lymphoid organs of channel catfish: ontogeny of the 

thymus, anterior kidney, and spleen histology and fin e structures of the thymus and 

thymic involution. 1994. s/p f. Dissertation (Ph.D. in Veterinary Medicine) - College of 

Veterinary Medicine, Mississipi State University, Mississipi, 1994. 

 

BLACKSTOCK, N.; PICKERING, A. D. Acidophilic granular cells in the epidermis of the brown 



401 
 

trout, Salmo trutta L. Cell and Tissue Research, v. 210, p. 359–369, 1980. 

 

BLAZER, V. S.; ANKLEY, G. T. Dietary influences on disease resistance factors in channel 

catfish. Developmental Comparative Immunology, v. 13, n. 1, p. 43-48, 1989. 

 

BLAZER, V.S. Piscine macrophage function and nutritional influences: A review. Journal of 

Aquatic Animal Health, v. 3, p. 77–86, 1991. 

 

BLOHM, U.; SIEGL, E.; KOLLNER, B. Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) sIgM- leucocytes 

secrete an interleukin-2 like growth factor after mitogenic stimulation in vitro. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 14, n. 5, p. 449-65, 2003. 

 

BLOKHUIS, H. J. International cooperation in animal welfare: The Welfare Quality® project. 

Acta veterinaria Scandinavica, v. 50, (Suppl 1): S10, 2008. 

 

Bly J.E, Quiniou SM, Clem LW. 1997. Environmental effects on fish immune mechanisms. 

Development of Biological Standardization, v. 90, p. 33-43. 1997. 

BLY, J. E. The ontogeny of the immune system in the viviparus teleost Zoarces viviparus L. In: 

MANNING, M. J.; TATNER, M. F. Fish immunology. Londres: Academic Press, p. 327-

341.1985. 

 

BLY, J. E.; CLEM, L. W. Temperature and teleost immune functions. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 2, n. 3, p. 159-171, 1992. 

 

BOCCHETTI, R.; FATTORINI, D.; PISANELLI, B.; MACCHIA, S.; OLIVIERO, L.; PILATO, F.; 

PELLEGRINI, D.; REGOLI, F. Contaminant accumulation and biomarker responses in caged 

mussels, Mytilusgallo provincialis, to evaluate bioavailability and toxicological effects of 

remobilized chemicals during dredging and disposal operations in harbour areas. Aquatic 

Toxicology, v. 89, p. 57-266, 2008. 

   

BODEMER, C. W. Embiologia Moderna. México: Interamericana, 1972, 460p. 

 

BOERE, V. Enriquecimento ambiental para primatas neotropicais em cativeiro. Ciência Rural, 

v. 31, n. 3, p. 543-551, 2001. 

 

BOGNER, K. H., ELLIS, A. E. Properties and function of lymphocytes and lymphoid tissues in 

teleost fish. Fish and Environment, v. 4, p. 59–72, 1977. 

 

BOHUS, B.; KOOLHASS, J. M.; NYAKAS, C.; DE RUITER, A. J. H.; HEIJENE, C. J.  Stress 

and differential alterations in inmune system functions: conclusions from social stress studies in 

animals. Netherlands J. Med., v. 39, p. 306–315, 1991. 

 

BOHUS, B.; KOOLHASS, J. M.; NYAKAS, C.; STEFFENS, A. B.; FOKKEMA, D. S.; 

SCHEURINK, A. J. W. Physiology of stress: a behavioural view. 57-570. In: WIEPKEMA, P. R.; 

VAN ADRICHEM, P. W. M. Biology of stress in farm animals: an integrative approach. 

Boston: Martiuus Nijhoff Publisher. 1987. 

 

BOIJINK, C. L.; BRANDÃO, D. A. Alterações histológicas e comportamentais provocadas pela 

inoculação de suspensão bacteriana (Aeromonas hydrophila) em juvenis de jundiá (Rhamdia 

quelen). Ciência Rural, Santa Maria, v.31, n.4, p.687-690, 2001.  

 



402 
 

BOLTON, L. L. Basophile (mast) cells in the alimentary canal of salmonoid fishes. Journal of 

Morphology, v. 54, p. 549–560, 1933.  

 

BONGA, S. E. W.; VANDERMEU, J. C. A.; PANG, P. K.T. Evidence for two secretory cell types 

in the Stannius bodies of the teleosts Fundulus heteroclitus and Carassius auratus. Cell and 

Tissue Research, v. 212, p. 295-306, 1980. 

 

BORGES, A. Valores hematológicos e bioquímicos séricos, efeitos de doses subletais 

da cipermetrina e características físico-químicas do sêmem do Jundiá Rhamdia quelen. 

2005. 175 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2005. 

 

BORGES, A.; SCOTTI, L. V.; SIQUEIRA, D. R.; JURINITZ, D. F.; WASSERMAN, G. F. 

Hematologic and serum biochemical values for jundiá (Rhamdia quelen). Fish Physiology and 

Biochemistry, v. 30, p. 21-5, 2004. 

 

BORGES-FILHO, O. F. Caracterização dos estádios de maturação e correlação com 

avaliações histoquímico-enzimáticas e ultra-estruturais das células endócrinas 

testiculares, durante o ciclo reprodutivo do Prochilodus scrofa - Steindachner. 1987. 

234f. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 1987. 

 

BOSE, K. C.; ALIM, A. Histophysiology of the corpuscles of Stannius of a teleost fish, 

Oxygaster bacaila (Ham.). Revista Brasileira de Biologia, v. 41, p. 447-50,1981. 

 

BOSSEMEYER, I. K. Mudanças morfológicas no ovário de Rhamdia sapo (Pimelodidae) 

relacionadas com o ciclo reprodutivo. 1976. 48f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – 

Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1976.  

 

BOTHAM, J. W.; GRACE, M. F.; MANNING, M. J. Ontogeny on first set and second set 

alloimmune reactivity in fishes.  In.: MANNING, M.J. Phylogeny of Immunological Memory.  

Amsterdan: Biomedical Press. 1980. p. 83-92. 

 

BOTHAM, J. W.; MANNING, M. J. The histogenesis of the lymphoid organs in the carp 

Cyprinus carpio L. and the ontogenetic development of allograft reactivity. Journal of Fish 

Biology, v. 19, p. 403–414, 1981. 

 

BOWDEN, T. J.; COOK, P.; ROMBOUT, J. H. Development and function of the thymus in 

teleosts. Fish & Shellfish Immunology, v. 19, n. 5, p. 413–427, 2005. 

 

BOYD, C.E. Water quality management for pond fish culture.  New York: Elsevier Scientific 

Publishing Company, Developments in Aquiculture and Fisheries Science. 317 p. 1981. 

 

BRAET, F.; WISSE, E. Structural and functional aspects of liver sinusoidal endothelial cell 

fenestrae: a review. Comparative hepatology, v. 1, n. 1, p. 1, 2002. 

 

BRAITHWAITE, V. A.; HUNTINGFORD, F. A. Fish and welfare: Do fish have the capacity for 

pain perception and suffering? Animal Welfare, v. 13, Suppl., p. 87-92, 2004. 

 

BRAITHWAITE, V. Do fish feel pain?. New York (USA):  Oxford University Press, 2010. 194p 

BRANDTZAEG, P. Mucosal immunity: induction, dissemination, and effector functions. 



403 
 

Scandinavian journal of immunology, v. 70, p.505–515, 2009. 

 

BRAUN, N.; LIMA, R. L. de; MORAES, B. S.; LORO, V. L.; BALDISSEROTTO, B. Survival, 

growth and biochemical parameters of silver catfish, Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824), 

juveniles exposed to different dissolved oxygen levels. Aquaculture Research, v. 37, p. 1524 - 

1531, 2006. 

 

BRAUN, R.; ARNESEN, J. A.; RINNE, A.; HJELMELAND, K. Immunohistological localization of 

trypsin in mucus-secretory cell layers of Atlantic salmon. Salmo salar L. Journal of Fish 

Disease, v. 13, p. 233–238, 1990. 

 

BRAUNER, C. L.; VAL, A. L. Oxygen tranfer. In.: VAL, A. L.; ALMEIDA E VAL, V. M. F.; 

RANDALL, D. The Fish Physiology: The Physiology of Tropical Fishes, v. 21. The 

Netherlands, Amsterdan: Elsevier Science Publishers, 2006. p. 277–306. 

  
BRAUN-NESJE, R. Rainbow trout macrophages in vitro: Morphology and phagocytic activity. 

Developmental Comparative Immunology, v.6, n.2, p. 281 – 291. 1982. 

 

BRAUN‐NESJE, R.; BERTHEUSSEN, K.;   KAPLAN, G.;   SELJELID, R.  Salmonid 

macrophages: separation, in vitro culture and characterization. Journal of Fish Disease,  v. 4, 

n. 2, p. 141-151, 1981. 

 
BREUIL, G.; VASSILOGLOU, B.; PEPIN, J. F.; ROMESTAND, B. Ontogeny of the IgM-bearing 

cells and in the immunoglobulin M-like protein level (IgM) during larval stages in sea bass 

(Dicentrarchus labrax). Fish & Shellfish Immunology, v. 7, p. 29–43, 1997. 

 

BRIDGES, A. F.; MANNING, M. J. The effects of priming immersions in various human gamma 

globulin (HGG) vaccines on humoral and cell-mediated immune responses after intraperitoneal 

HGG challenge in the carp, Cyprinus carpio L. Fish & Shellfish Immunology, v. 1, p. 119–

129, 1991. 
 

BROOM, D. M.; MOLENTO, C. F. M. Bem-estar animal: conceito e questões relacionadas - 

revisão. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, p. 1-11, 2004. 

 

BRUBACHER, J. L.; SECOMBES, C. J.; ZOU, J.; BOLS, N. Constitutive and LPS. induced 

gene expression in a macrophage-like cell line from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 

Developmental and comparative immunology, v. 24, p. 565–574, 2000. 

 

BSHARY, R.; WICKLER, W.; FRICKE, H. Fish cognition: a primate eye view. Animal 

Cognition, v. 5, p. 1-13, 2002. 

 

BUCHER, F.; HOFER, R. Histological and enzime histochemical changes in the kidney of male 

bullhead (Cottus gabio) during the spawing period. Journal of fish biology, v. 42, p. 403–409, 

1993a. 

   

BUCHER, F.; HOFER, R. The effects of treated domestic sewage in three organs (gills, kidney, 

liver) of brown trout (Salmo trutta). Water Research., v. 27, p. 255–261, 1993b. 

   

BUCHMANN, K. Immune mechanisms in fish skin against monogeneans-a model.  Folia 

parasitologica, v. 46, n. 1, p. 1-9, 1999. 

BUCKE, D. The anatomy and histology of the alimentary tract of the carnivorous fish pike, Exos 



404 
 

lucius L. Journal of Fish Biology, v. 3, p. 421–431, 1971. 

 

BULLOCK, A. M., ROBERTS, R. J. The dermatology of marine teleost fish. 1. The normal skin. 

Oceanography and Marine Biology, v. 13, p. 383–411, 1975. 

 

BURGER, M. I. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da 

zona costeira e marinha. Banhados e áreas úmidas da zona costeira. Porto Seguro, 

Bahia: BDT - BIO RIO, 20p. 1999. 

 

BURSTONE, M. S. A method of freeze-drying and its use in histochemistry and pathology. 

Journal of the National Cancer Institute, v. 17, n. 1, p. 49–63, 1956. 

 

BURSTONE, M. S. Enzyme Histochemistry and Its Application in the Study of 

Neoplasms. New York: Academic Press. 621 p. 1962. 

 

BURSTONE, M. S. Histochemical comparison of naphthol AS-phosphates for the 

demonstration of phosphatases. Journal of the National Cancer Institute, v. 20, n. 3, p. 601–

615, 1958a. 

 

BURSTONE, M. S. The relationship between fixation and techniques for the histochemical 

localization of hydrolytic enzymes. Journal of Histochemistry & Cytochemistry. v. 6, n. 5, p. 

322–339, 1958b. 

 

BUTLER, D.G. Structure and function of the adrend gland of fishes. American Zoologist, v. 

13, p. 839-879, 1973. 

 

BUZOLLO, H.; VERÍSSIMO-SILVEIRA, R.; OLIVEIRA-ALMEIDA, I. R.; ALEXANDRE, J. S.; 

HÉLIO T.; OKUDA, H.T.; NINHAUS-SILVEIRA, A. Structural analysis of the Pimelodus 

maculatus (Lacépède, 1803) embryogenesis (Siluriformes: Pimelodidae). Ichthyology, v. 9, n. 

3, p. 601-616, 2011. 

   

CAL, J. A. Histologia do trato digestório de surubim pintado (Pseudoplatystoma 

coruscans – Agassiz- 1829). 2006. 89f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  

 

ÇALISKAN, M.; ERKMEN, B.; YERLI, S. V. The effects of zeta cypermethrin on the gills of 

common guppy Lebistes reticulates. Elsevier. Environmental Toxicology and 

Pharmacology, n. 14, p. 117-120, 2003. 

 

CALVO, J.; DADONE, L. Fenomenos reproduetivos en el Pejerrey (Basitíchthys bonariensis). I 

- Escala y tabla de madurez. Revista del Museo de La Plata, v. 12, n. 102, p.153-165, 1972. 

 
CAMERON, J. N.; HEISLER, N.  Studies of Ammonia in the Rainbow Trout: Physico-chemical 

Parameters, Acid-Base Behaviour and Respiratory Clearance. Journal of Experimental 

Biology, v. 105, p. 107-125, 1983. 

 

CAMINHAS, A.M. A prática do pesque-e-solte sob a perspectiva dos estudos de bem-estar de 

peixes: perspectivas de um debate ético científico.  Revista Panorâmica On-Line. Barra do 

Garças – MT, v. 19, p. 10–22, 2015. 
 

CAMPBELL, P. M.; POTTINGER, T. G.; SUMPTER, J. P. Preliminary evidence that chronic 



405 
 

confinement stress reduced the quality of gametes produced by brown and rainbow trout. 

Aquaculture, v.120, p.151-169, 1994. 

 

CAMPBELL, P. M.; POTTINGER, T. G.; SUMPTER, J. P. Stress reduces the quality of 

gametes produced by rainbow trout. Biology of Reproduction, v. 47, p.1140-1150, 1992. 

 

CAMPBELL, T.; MURRU, F. An introduction to fish hematology. The Compendium. Small 

Animal, v. 12, p. 525–533, 1990. 

 

CAMPBELL, T.W. Fish cytology an hematology. Veterinary Clinics of North America: Small 

Animal Practice, v. 18, p. 349–364, 1988. 

 

CANNON, M.S.; MOLLENHAUER, H.H.; EURELL, T.E.; LEWIS, D.H.; CANNON, A.M.; 

oMPKINS, C.  An ultrastructural study of the leucocytes of the channel catfish, Ictalurus 

punctatus. Journal of Morphology, v. 164, p. 1-24. 1980. 

 

CANTON, R.; WEINGARTNER, M.; FRACALOSSI, D. M.; ZANIBONI FILHO, E. Influência da 

frequência alimentar no desempenho de juvenis de jundiá. Revista Brasileira de Zootecnia, 

v. 36 n. 4, p. 749–53, 2007. 

 

CARDOSO, A. P.; MEDEIROS, T. S.; RADÜNZ NETO.  J. Alimentaçâo de larvas de jundiá 

(Rhamdia quelen) com dietas semipurificadas e fontes lipídicas. Boletim Instituto de Pesca, 

v. 33, n. 1, p. 9–17, 2007. 

   

CARDOSO, A. P.; RADÜNZ NETO, J.; MEDEIROS, T. S.; KNÖPKER, M. A.; LAZZARI, R. 

Criação de larvas de jundiá (Rhamdia quelen) alimentadas com rações granuladas contendo 

fígados ou hidrolisados. Acta Scientiarum, Maringá, v. 26, n. 4, p. 457-62, 2004. 

 

CARNEIRO, P. C. F.; MIKOS, J. D.; BENDHACK, F. Processamento: o jundiá como matéria-

prima. Panorama da Aquicultura, v.13, n.78, p.17-21, 2003. 

 

CARNEIRO, P.C.F.; BENDHACK, F.; MIKOS, J. SCHORES, M.; FILHO, P. O.; 

BALDISSEROTTO, B.; GOLOMBIESKI, J. I. SILVA, L.V.F.; MIRON, D.; ESQUIVEL, B. M.; 

GARCIA, J. R. Jundiá: um grande peixe para a região Sul. Panorama da Aquicultura, v.12, 

p.41-6, 2002. 

 

CARPENTER, S. J.; HEYL, H. Z. Fine structure of the corpuscles of Stannius of Atlantic 

salmon during the freshwater spawning journey. General and Comparative Endocrinology, 

v. 23, p. 212-23, 1974. 

 

CARRAGHER, J. F.; SUMPTER, J. P.; POTTINGER, T. G.; PICKERING, A. D. The deleterious 

effects of cortisol implantation on reproductive function in two species of trout. Salmo trutta L. 

and Salmo gairdneri Richardson. General and Comparative Endocrinology, v.76, p.310-321, 

1989. 

 

CARRASSON, M.; GRAU, A.; DOPAZO, L. R.; CRESPO, S. A histological, histochemical and 

ultrastructural study of the digestive tract of Dentex dentex (Pisces, Sparidae). Histology and 

histopathology, v. 21, n. 6, p. 579–593, 2006. 

 

 

CARRATO, A.; FERNÁNDEZ, B. Organografía Microscópica Animal. Madrid: Editoral 



406 
 

Alhambra S.A., 1987, 253p. 

 

CARUZO, D.; LAZARD, J. Brief Comunications – Subordination stress in Nile tilapia and its 

effect on plasma lysozyme activity. Journal of Fish Biology, v. 55, p. 451–454, 1999. 

 

CARVALHO, R. A. A. de; CUNHA, F. E. A.; MONTEZUMA, A. M. N.; ARAÚJO, M. E. Captura 

e processamento de peixes recifais no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Acta of 

Fisheries and Aquatic Resources., v. 1, n. 1, p. 91-103, 2013. 

 

CASPI, R. R.; AVTALION, R. R. Evidence for the existence of an IL-2 like lymphocyte growth 

promoting factor in a bony fish, Cyprinus carpio. Develoipmental and Comparative 

Immunology, v. 8, p. 51–60, 1984.  

 

CASSINI, C. A. Estrutura da população e distribuição espacial de Pimelodus maculatus 

Lacépede, 1803 (Siluriformes, Pimelodidae), Rhamdia quelen Quoy & Gaimard, 1824 

(Siluriformes, Pimelodidae) e Schizodon aff. nasutus Kner, 1859 (Characiformes, 

Anostomidae), no Alto rio Uruguai, Brasil. 1998. 75 f.. Dissertação (Mestrado em 

Aquicultura) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998. 

 
CASTILLO, A. M. L. Ontogenia del Sistema Inmunitario de la Trucha Arco Iris, 

Oncorhynchus mykiss. Análisis Estructural, Inmunocitoquimico y Funcional. 1991. 186 f. 

Tesis (Doctoral en Ciencias) - ULE, Universidad de León, León, 1991. 

 

CASTILLO, A.; LÓPEZ-FIERRO, ZAPATA, A. G.; VILLENA, A. J.; RAZQUIN, B. Post-hatching 

development of the thymic epithelial cells in the rainbow trout Salmo gairdneri: an ultrstructural 

study. The American journal of anatomy, v. 190, n. 3, p. 299–307, 1991. 

 

CASTILLO, A.; RAZQUIN, B. E.; LOPEZ-FIERRO P.; ALVAREZ, F.; ZAPATA, A.; VILLENA, A. 

J. Enzyme and immunohistochemical study of the thymic stroma in the raibow trout, Salmo 

gairdneri, Richardson. Thymus, v. 36, p. 159–173, 1990. 

 

CASTILLO, A.; RAZQUIN, B. E.; VILLENA, A. J.; ZAPATA, A.; LÓPEZ-FIERRO, P.  Thymic 

barriers to antigen entry during post-hatching development of the thymus of rainbow trout, 

Oncorhynchus mykiss.  Fish & Shellfish Immunology, v. 8, p. 157–170, 1998. 

 
CASTILLO, A.; SANCHEZ, C.; DOMINGUEZ, J.; KAATTARI, S.L.; VILLENA, A. J. Ontogeny of 

IgM and IgM-bearing cells in rainbow trout.  Developmental and Comparative Immunology, 

v. 17, p. 419–424, 1993. 

 

CATAZANO-TROUTAUD, D.; DESPORT, M.; DESCHAUX, P. Lymphocytotoxicité spontaneé 

chez la carpe (Cyprinus carpio): Effet de la température d’leváge. Comptes rendus de 

l'Académie des Sciences. Série III, v. 310, p. 615-618, 1990. 
 

CAVICHIOLO, F.; VARGAS, L.; RIBEIRO, R. P.; MARQUES MOREIRA, H. L.; LEONARDO, J. 

M. Níveis de suplementação de vitamina C na ração sobre a ocorrência de ectoparasitas, 

sobrevivência e biomassa em alevinos de tilápia do Nilo (Oreschromis niloticus L.). Acta 

Scientiarum, v. 24, p. 957-964, 2002. 

 

 

 

CEBEA/CFMV, Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal / Conselho Federal de 



407 
 

Medicina Veterinária. Guia Brasileiro de Boas Práticas em Eutanásia em Animais - 

Conceitos e Procedimentos Recomendados. Brasília, 2012. Disponível em: 

http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/Guia%20de%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%20para%20E

utanasia.pdf.pdf. Acesso em: 23 mai. 2018. 

 

CHABOT, D.; DUTIL, J. D. Reduced growth of Atlantic cod in non‐lethal hypoxic conditions. 

Journal of Fish Biology, v. 55, n. 3, p. 472-491, 1999. 

 
CHANDROO, K. P.; DUNCAN, I. J. H.; MOCCIA, R. D.  Can fish suffer?: perspectives on 

sentience, pain, fear and stress. Applied Animal Behaviour Science, v. 86, p.  225–0, 2004. 

 

CHANTANACHOOKHIN, C.; SEIKAI, T.; TANAKA, M. Comparative study on the ontogeny of 

the lymphoid organs in three species of marine fish. Aquaculture, v. 99, p. 143–155, 1991. 

 

CHARMI, A.; BAHMANI, M.; SAJJADI, M. M.; KAZEMI, R. Morpho-Histological study of kidney 

in Farmed Juvenile Beluga, Huso huso (Linnaeus, 1758). Pakistan Journal of Biological 

Sciences, v. 12, n. 1, p. 11-18, 2009. 

 

CHARMI, A.; PARTO, P.; BAHMANI, M.; KAZEMI, R. Morphological and Histological Study of 

Kidney in Juvenile Great Sturgeon (Huso huso) and Persian Sturgeon (Acipenser persicus). 

American-Eurasian Journal Agricultural & Environmental Sciencies, v. 7, n. 5, p. 505-511, 

2010. 

 

CHAVES, I. S.; LUVIZZOTTO-SANTOS, R.; SAMPAIO, L. A.; BIANCHINI, A.; MARTINEZ, P. 

E. Immune adaptive response induced by Bicotylophora trachinoti (Monogenea: 

Diclidophoridae) infestation in pompano Trachinotus marginatus (Perciformes: Carangidae).  

Fish & Shellfish Immunology, v. 21, n. 3, p. 242–250, 2006. 

 

CHESTER-JONES, I. Structure of the Adrenal and Interrenal Glands. In: CHESTER-JONES, I.; 

INGLETON, P. M.; PHILLIPS, J. G. Fundamentals of Comparative Vertebrate 

Endocrinology. New York: Plenum Press, p. 95-121, 1987. 

 

CHESTER-JONES, I.; HENDERSON I. W.; CHAN, D. K. O.; RÜNKIN, J. C. Pressor activity in 

extracts of the corpuscles of Stannius from the European eel (Anguilla anguilla L.). Journal 

Endocrinology, v. 34, p. 393-408, 1966. 

 

CHESTER-JONES, I.; MOSLEY, W.; HENDERSON, I. W.; GARLAND, H.O. The interrenal 

gland in pisces. In: CHESTER JONES, I.; HENDERSON, I. W. General, Comparative and 

Clinical Endocrinology of de Adrenal Cortex. Vol. III. London: Academic Press, p. 396–523, 

1980. 

 

CHIAPARI-GOMES, A. R.; GOMES, L. V.; BALDISSEROTTO, B. Temperaturas letais de 

larvas de Rhamdia quelen (Pimelodidae). Ciência Rural, v. 30, n. 6, p. 1069–1071, 2000. 

   

CHIAPPELLI, F.; FRANCESCHI, C.; OTTAVIANI, E.; FARNÈ, M.; FAISAL, M. Phylogeny of the 

neuroendocrine-immune system: Fish and shellfish as model systems for social interaction 

stress research in humans. Annual Review of Fish Diseases, v. 3, p. 327-346, 1993. 

 

CHILMONCZYK, S. Evolution of the thymus in rainbow trout. In.: MANNING, M. J.; TATNER, 

M. F. Fish Immunology, London, UK: Academic Press, p. 285–292, 1985.  

CHILMONCZYK, S. The thymus in fish: development and posible function in the immune 

http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/Guia%20de%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%20para%20Eutanasia.pdf.pdf
http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/Guia%20de%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%20para%20Eutanasia.pdf.pdf


408 
 

responses. Annual Reviews of Fish Diseases, v. 2, p. 181–200, 1992. 

 

CHILMONCZYK, S. The thymus of the rainbow trout (Salmo gairdneri). Light and electron 

microscopic study. Developmental & Comparative Immunology., v. 7, p. 59–68, 1983. 

   

CLAIBORNE, J. B.; EDWARDS, S. L.; MORRISON-SHETLAR, A. I. Acid-base regulation in 

fishes: cellular and molecular mechanisms.  Journal Expermental Zoology., v. 293, n. 3, p. 

302-19, 2002. 

 

CLEM, L. W.; BLY, J. E.; ELLSAESSER, C. F.; LOBB, C. J.; MILLER, N. W. Channel cattfish 

as an unconventional model for immunological studies.  Journal Expermental Zoology, 

Suppl. 4, p. 123–125, 1990. 

 

CLEM, L. W.; SIZEMORE, E. C.; ELLSSAECER, C. F.; MILLER, N. W. Monocyte as accessory 

cells in fish immune responses. Developmental and Comparative Immunology, v. 9, p. 803-

809, 1985. 

 

COLDEBELLA, I.; RADÜNZ NETO, J. Farelo de soja na alimentação de alevinos de jundiá 

(Rhamdia quelen). Ciência Rural, v. 32, n. 3, p. 499-503, 2002. 

 

COLLET, B.; SECOMBES, C. J. Type I-interferon signalling in fish. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 12, p. 389-397, 2002. 

 

COLLINS, M.T.; DAWE, D. C.; GRATZEK, J. B. Immune response of channel cattfish under 

different environmental conditions. Journal of the American Veterinary Medical 

Association, v. 169, n. 9, p. 991-994, 1976. 

 

COLT, J. E.; ARMSTRONG, D. A. Nitrogen toxicity to crustaceans, fish, and molluscs. In.: 

ALLEN, L. J.; KINNEY, E. C. Proceedings of the Bioengeneering Symposium for Fish 

Culture Section. Bethesda: Americam Fisheries Society. 1998. p. 34-47. 

  
CONNAUGHTON, M. A.; AIDA, K. Female Reproductive System, Fish. Encyclopedia of 

Reproduction, v. 2, p. 193-204, 1999. 

 

CONTE, F.S. Stress and the welfare of cultured fish. Applied Animal Behaviour Science, v. 

86, p. 205-223, 2004. 

 

COOMBS, S.; BRAUN, S.B.; DONOVAN, B. The orienting response of Lake Michigan mottled 

sculpin is mediated by canal neuromasts. Journal of Experimental Biology, v. 204, p. 337- 

348. 2001. 

COOPER, E. L.   Comparative Immunology. Integrative and Comparative Biology, v. 43, p. 

278–280, 2003. 

 

COOPER, E. L. The thymus and lymphomyeloid system in poikilothermic vertebrates.  In.: 

DAVIES, A. J. S.; CARTER, R. L. Contemporary Topics in Immunobiology, Vol. 2. Thymus 

Dependance.  New York, USA: Plenun Press; p. 13–38. 1973. 

  

COOPER, E. L.; ZAPATA, A.; GARCIA BARRUTIA, M.; RAMIREZ, J. A. Aging changes in 

lymphopoietic and myelopoietic organs of the annual Cyprinodont fish, Notobranchius 

guentheri. Experimental gerontology, v. 18, p. 29–38, 1983. 

COPELAND, D. E. The anatomy and fine structure of the eye in fish. VI ciliary type tissue in 



409 
 

nine species of teleosts. Biology Bulletin, v. 163, p. 131-143. 1982. 

 

COPPER, R. L.; KAVLOCK, R. J.  Endocrine disruptors and reproductive development: a 

weight-of-evidence overview.  Journal Endocrinology, v. 152, p. 159–166, 1997. 

 
CORREIA, M. A.; MACIEL, C. M. R. R.; NASCIMENTO, L. da S.; MACIEL JÚNIOR, A.  

Ontogenia da pigmentação das larvas de três espécies de Characiformes, criadas em 

incubatório. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.11; p. 

1–14, 2010a. 

 

CORREIA, V.; RADÜNZ NETO, J.; ROSSATO, S.; MASCHIO, D.; MARTINELLI, S. G. Efeito 

da densidade de estocagem e a resposta de Estresse no policultivo de jundiá (Rhamdia 

quelen) e carpa húngara (Cyprinus carpio). Revista da FZVA, v. 17, n. 2, p. 170-185, 2010b. 

 

COSTA FILHO, A. N. Análise dos impactos ambientais das atividades potencialmente 

poluidoras na bacia hidrográfica do arroio Chasqueiro. 2016. 110 f. Dissertação (Mestrado 

em Manejo e Conservação do Solo e da Água) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. 

 

COSTA, A. P. R.; ANDRADE, D. R.; VIDAL JUNIOR, M. V.; SOUZA, G. Indicadores 

quantitativos da biologia reprodutiva de fêmeas de piau-vermelho no Rio Paraíba do Sul. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 40, n. 8, p. 789-795, 2005. 

 

COSTA, D. D. M. Caracterização da vitelogênese em Rhamdia quelen e sua aplicação no 

monitoramento de desreguladores endócrinos. 2012. 149 f. Dissertação (Mestrado em 

Biologia Celular e Molecular) - Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular, 

Departamento de Biologia Celular Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e 

Molecular, Departamento de Biologia Celular, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 

 

COSTA, G. M. Estudo histomorfológico e análise dos perfis celulares do rim cefálico, 

fígado, baço e timo do Piaractus mesopotamiucus (Holmberg, 1887, Telósteo, 

Characidae), pacu. 2007. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

COSTA, G. M.; LIMA, A. R.; LIMA, M. G.; KFOURY, J. R. JR. Histologia e ultraestrutura do rim 

e rim cefálico do pacu. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 32, n. 5, p. 453-458, 2012. 

 

CRUZ-LANDIM, C.; CRUZ-HOFLLNG, M. A. Diferenças ultra-estruturais entre bexigas 

natatórias de peixes teleósteos de respiração aquática e respiração aérea facultativa. Acta 

Amazonica, v. 9, n. 2, p. 317–323, 1979. 

 
CUESTA, A.; ESTEBAN, M. A.; MESEGUER, J. Natural cytotoxic cells of gilthead seabream: 

maximum percentage of lysis. Fish and Shellfish Immunology, v. 12, p. 111–118, 2002. 

 

CUESTA, A.; SALINAS, I.; RODRIGUEZ, A.; ESTEBAN, M. A.; MESEGUER, J. Injection of 

xenogeneic cells into teleost fish elicits systemic and local cellular innate immune responses. 

Cell and tissue research, v. 326, n. 1, p. 93-9, 2006. 

 

CUNHA, L. P. R. Efeitos da poluição em peixes. Revista do Ministério Público, Porto Alegre, 

v. 32, p. 218-229, 1994.   

CURTIS, S. E.; STRICKLIN, W. R. The importance of animal cognition in agricultural animal 



410 
 

production systems: An overview. Journal of Animal Science, v. 69, p. 5001-5007, 1991. 

 

CUSSAC, V. E.; MATKOVIC, M.; MAGGESE, M. C. Desarrollo Embrionario de Rhamdia sapo 

(Valenciennes, 1840) Eigenmann & Eigenmann, 1888 (Pisces, Pimelodidae). II. 

Organogénesis Media, Organogénesis Tardía y Eclosión. Revista Brasileira de Biologia., v. 

45, n. 1/2, p. 149-160, 1985. 

 

CUSSAC, V.E. Estudio de la anatomía microscópica del desarrollo embrionario de 

Rhamdia sapo (Pisces, Pimelodidae). Seminario de Licenciatura. Dirección: Dra. M. C. 

Maggese. Depto. Cs. Biológicas, FCEN, UBA. 1982. 

 

DABROWSKI, K.; GLOGOWSKI, J. Studies on the role of exogenous proteolytic enzymes in 

digestion in fish. Hydrobiologia, v. 54, p. 129–134, 1977. 

 

DALMO, R. A.; BØGWALD, J. Distribution of intravenously and perorally administered 

Aeromonas salmonicida lipopolysaccharide in Atlantic salmon, Salmo salar L. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 6, p. 427–441, 1996. 

 

DALMO, R. A.; INGEBRIEGTSEN, K.; BOGWALD, J.; HORSBERG, T.E.; SELJLID, R. 

Accumulation if immunomodulatory laminaran [β(1,3)-D-Gulcan] in the spleen and kidney of 

Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish diseases, v. 18, p. 545–553, 1995. 

 

DALMO, R. A.; INGEBRIGTSEN, K.; BØGWALD, J. Nonspecific defense mechanisms in fish, 

with particular reference to the reticuloendothelial system (RES). Journal of Fish Disease, v. 

20, p. 243–273, 1997.  

 

DALMO, R. A.; INGEBRIGTSEN, K.; SVEINBJORNSSON, B.; SELJELID, R. Accumulation of 

immunomodulatory laminaran [ß (1,3)-D-glucan] in the heart, spleen and kidney of Atlantic cod, 

Gadus morhua L. Journal of Fish Diseases, v. 19, p. 129–136, 1996. 

 

DAMODHARAN, U.; REDDY, M. V. Heavy metal bioaccumulation in edible fish species from 

an industrially polluted river and human health risk assessment. The Archives of Polish 

Fisheries, v. 21, p. 19-27, 2013. 

 
DANILOVA, N.; HOHMAN, V. S.; SACHER, F.; OTA, T.; WILLETT, C. E.; STEINER, L. A. T 

cells and the thymus in developing zebrafish.   Developmental and comparative 

immunology, v. 28, n 7-8, p. 755–767, 2004. 

 

DANNEVIG, B. H.; BERG, T. Isolation of pronephros cells which endocytose chemically 

modified proteins in the rainbow trout. Developmental & Comparative Immunology, v. 10, n. 1, 

p. 25-34. 1986. 

 

DANNEVIG, B. H.; BERG, T. Uptake and proteolysis of denature human serum albumin by 

kidneys in chars (Salmo alpinus L.). Comparative Biochemistry and Physiology, v. 82B, p. 

683–688, 1978. 

 

DARDENNE, M., SAVINO, W. Interdependence of the endocrine and inmune systems. 

Advances in neuroimmunology, v. 6, n. 4, p. 297–307, 1996. 

 

 

DASH, K.; SAHA, K.; PANDEY, A. K.; JAIN, A. K.; MUKHERJEE, A. Ultra-structural 



411 
 

observations on the lymphoid organs of the freshwater catfish, Clarias batrachus (Linnaeus). 

Journal of environmental biology, v. 24, n. 3, p. 265-9, 2003. 

 

DAVIDSON, G. A.; ELLIS, A. E., SECOMBES, C. J. Cellular response of leucocytes isolated 

from the gut of rainbow trout, Oncorhynchus mykiis. Journal of Fish Diseases, v. 14, p. 651–

659, 1991. 

 

DAVIDSON, G. A.; LIN, S. H.; SECOMBES, C. J.; ELLIS, A. E. Detection of specific and 

‘constitutive’ antibody secreting cells in the gills, head kidney and peripheral blood leucocytes 

of dab (Limanda limanda). Veterinary immunology and immunopathology, v. 58, p.363–

374, 1997. 

 

DAVIE, P. S.; FARRELL, A. P. The coronary and luminal circulations of the myocardium of 

fishes. Cannadian Journal of Zoology, v. 2, n. 4, p. 158-164, 1991. 

 

DAVINA, J. H. M.; RIJKERS, G. T.; ROMBOUT, J. H. W. M., TMMERMANS, L. P. M., VAN 

MUISWINKEL, W. B. Lymphoid and non-lymphoid cells in the intestine of cyprinid fish. In: 

HORTON, J. D. Development and Differentiation of Vertebrate Lymphocytes. Proceedings 

of the Symposium on Development and Differentiation of Vertebrate Lymphocytes. British 

Society for Develpmental Biology, Durhan, England, 6 – 7 september: Elsevier/Norh Holland 

Biomedical Press, Amsterdam, p. 129–140, 1979.  

 

DAVISON, W. The effects of exercise training on teleost fish, a review of recent literature. 

Comparative Biochemistry and Physiology, v. 117A, p. 67-75, 1997. 

 

DAVISON, W.; GOLDSPINK, G. The effect of prolonged exercise on the lateral musculature of 

the brown trout (Salmo trutta). Jounal of Experimental Biology., 70, p.1-12, 1977. 

 

DE LUCA, D.; WILSON, M.; WARR, G.W. Lymphocyte heterogeneity in trout, Salmo gairdneri, 

defined with monoclonal antibodies to IgM. European journal of immunology, v. 13, p. 546–

551, 1983. 

 

DE PABLO, M. A.; ANGELES PUERTOLLANO, M.; GALVEZ, A.; ORTEGA, E.; GAFORIO, J. 

J.; ALVAREZ DE CIENFUEGOS, G. Determination of natural resistance of mice fed dietary 

lipids to experimental infection induced by Listeria monocytogenes. FEMS Immunology and 

Medical Microbiology, v. 27, n. 2, p. 127-133, 2000. 

   

De SMET, D. Considentions on the Stannius corpuscles and interrenal tissues of bony fishes, 

especialy based on researches into Amia. Acta Zoologica, Stockholm, v. 43, p. 201-219, 

1962. 

 

DEANESLY, R. The structure and development of the thymus in fish with especial reference to 

Salmo fario.The Quarterly Journal of Microscopical Science., v. 71, p. 113–145, 1927. 

   

DELAMARE, T. O.; SIMON, A. L. H. Colônia de pescadores Z3, Pelotas-RS: Análise das 

alterações ocorridas na linha de costa decorrentes do processo de ocupação. Revista 

Geonorte, Edição Especial 4, v.10, n.1, p.262-267, 2014. 

 

 

 

 



412 
 

DELUCA, D.; WILSON, M.; WARR, G. W. Lymphocyte heterogeneity in trout, Salmo gairdneri, 

defined with monoclonal antibodies to IgM. European Journal of Immunology, v. 13, p. 546–

551, 1983. 

 

DEMERS, N. E.; BAYNE, C. J. Plasma protein of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): 

immediate response to acute stress. In: STOLEN, J. S.; FLETCHER, T. C. Models for 

Environmental Toxicology Biomarkers Immunostimulants, v. 1. NJ, USA: Fair Haven, 

1994, p. 1–9.  

 

DESCHAMPS, J. C.; SAMPAIO, L. A. S.; PIEDRAS, S. R. N; VIDOR, T. Programa de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura – Sistemas Integrados de 

Producción en la Zona Sur del Estado del Río Grande del Sur. Pelotas: Brasil, Editora de la 

Universidad Federal de Pelotas, 1999, 17p. 

 

DEVEAUX, F.X., CHARLEMAGNE, J.  The goldfish immune response. II. Thymic influence on 

allograft rejection.  Developmental & Comparative Immunology, 7, p. 563 – 567. 1983. 

DI MARCO P.; PRIORI A.; FINOIA M. G.; MASSARI A.; MANDICH A.; MARINO G.  

Physiological responses of European sea bass Dicentrarchus labrax to different stocking 

densities and acute stress challenge. Aquaculture, Amsterdam, v. 275, n. 1-4, p. 319-328, 

2008. 

 

DIAGO, M. L.; LÓPEZ-FIERRO, M. P.; RAZQUIN, B.; VILLENA. A. Long-term myelopoietic 

cultures from the renal hemopoietic tissue of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss W.: 

Phenotypical characterization of the stromal cells. Exp. Hematol. v.  21, p. 1277-1287, 1993. 

 

DIAS, J. S.; MORAIS, N.C.; RODRIGUES, A.; MULLER, G.; BERNE, M.E.A. Diversidade 

parasitária em Rhamdia spp. (Jundiá) comercializados em Pelotas, RS. In: XIV Congresso de 

Iniciação Científica, 2006, Pelotas. XIV Congresso de Iniciação Científica, 2006. 4p. 

DIAS, J. S.; POZZA, A.; PESENTI, T. C.; PEREIRA JUNIOR., J.; BERNE, M. E. A. Helmintos 

parasitos de Rhamdia quelen (QUOY & GAIMARD, 1824) no sul do Brasil. Sience and Animal 

Health, v. 4, n.1, p. 02-20, 2016. 

 

DIEGUES, A. C. Ensaios 94 - Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. São 

Paulo: Ática. 1983. 287 p. 

 

DIEMER, O.; BOSCOLO, W. R.; SIGNOR, A. A.; SARY, C.; NEU, D. H.; FEIDEN, A. Níveis de 

fósforo total na alimentação de juvenis de jundiá criados em Tanques-rede. Pesquisa 

Agropecuária Tropical., Goiânia, v. 41, n. 4, p. 559-63, 2011. 

 

DIEMER, O.; NEU, D. H.; SARY, C.; FINKLER, J. K.; BOSCOLO, W. R.; FEIDEN, A. Artemia 

sp. na alimentação de larvas de jundiá (Rhamdia quelen). Ciência Animal Brasileira., 

Goiânia, v.13, n.2, p. 175 - 79, 2012. 

 

DIETERLEN-LIEVRE, F.; GODIN, I.; PARDANAUD, L. Ontogeny of hematopoiesis in the avian 

embryo: a general paradigm. Current topics in microbiology and immunology, v. 212, 

p.119, 1996. 

 

DOMITROVIC, H. A. El empleo de peces autóctonos para la realización de ensayos de 

toxicidad: evaluación de la especie Aequidens portoalegrensis (Hensen, 1870).  Revista de 

Ictiología, v. 5, n. 1–2, p. 37–42, 1997. 

   



413 
 

DOMITROVIC, H.A. Histología de los órganos sensoriales de Ciclosoma dimerus (Piesces, 

Cichlidae): I. Ojo, órgano olfatorio y corpúsculos gustativos. Comunicaciones Cientificas y 

Tecnológicas, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. 2000. 4 p. 

    

DORIN, D.; MARTIN, P.; SIRE, M. F.; SMAL, J.; VERNIER, J. M. Protein uptake by intestinal 

macrophages and eosinophilic granulocytes in trout: an in vivo study. Biology of the Cell, v. 

79, p. 37–44, 1993. 

 

DOS SANTOS, N. M.; ROMANO, N.; DE SOUSA, M.; ELLIS, A. E.; ROMBOUT, J. H. 

Ontogeny of B and T cells in sea bass (Dicentrarchus labrax, L.). Fish & Shellfish 

Immunology, v. 10, n. 7, p. 583–596, 2000. 

 

DOS SANTOS, N. M.; TAVERNE-THIELE, J. J.; BARNES, A. C.; VAN MUISWINKEL, W. B.; 

ELLIS, A. E.; ROMBOUT, J. H. The gill is a major organ for antibody secreting cell production 

following direct immersion of sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) in a Photobacterium damselae 

ssp. piscicida bacterin: an ontogenetic study. Fish & Shellfish Immunology, v. 11, p.65–74, 

2001a. 

 

DOSDAT, A.; SERVAIS, F.; MÉTAILLER, R.; HUELVAN C.; DESBRUYÈRES, E. Comparison 

of nitrogenous losses in five teleost fish species. Aquaculture, v. 141, n. 1-2, p. 107–127, 

1996. 

 
DOWNING, J. E. G.; KENDALL, M. D. Autonomic Regulation of Immune Function: Anatomical, 

Biochemical and Functional Studies. In: BUCKINGHAM, J. C.; GILLIES, G. E.; COWELL, A.-M. 

Stress, Stress Hormones and the Immune System. Chichester: John Wyley & Sons, 1997, 

p. 309-356. 

 

DOYLE, W. L.; GORECKI, D. The so-called chloride cell of the fish gill. Physiol. Zool., v. 34, p. 

81–85, 1961. 

   

DUBOIS, E. A.; ZANDBERGEN M. A.; PEUTE J.; GOOS, H. J. T. Evolutionary development of 

three gonadotropin-releasing hormone (GnRH) systems in vertebrates. Brain research 

bulletin, v.57, p.413-418, 2002. 

 

DUCHA, J. La parainmunidad en medicina veterinaria: Utilización práctica actual. Med. Vet., v. 

12, n. 4, p. 217-222, 1995.  

 

DUKE-ELDER, S. The eye in evolution, system of ophthalmology. London: Klimpton, p. 

293-302. 1958. 

 

DUNCAN, I. J. H.; PETHERICK, J. C. The implications of cognitive processes for animal 

welfare. Journal of Animal Science, v. 69, p. 5017-5022, 1991. 

 

DUPASQUIER, L. Antibody diversity in lower vertebrates – why is it so restricted? Nature, v. 

296, p. 311–313, 1982. 

 

EDAGAWA, T.; MURATA, M.; HATTORI, M.; ONUMA, M.; KODAMA, H. Cell surface C-

reactive protein of rainbow trout lymphocytes. Developmental and Comparative 

Immunology, v. 17, p. 119–127, 1993. 

 

 



414 
 

EIKELENBOOM, P.  Characterization of non-lymphoid cells in the white pulp of the mouse 

spleen: An in vivo and in vitro study. Cell and tissue research, 195, p. 445 – 460, 1978. 

   
EL-BAB, M. R. F. Fundamentals of the HISTOLOGY OF FISH PART I HISTOLOGY OF 

TELEOSTS An Introductory Text for Veterinary Students. 2 ed. – EGYPT, ASSIUT: Assiut 

University. 2004. 139p. 

  

ELGELSMA, M. Y.; STET, R. J. M.; SCHIPPER, H.; VERNURG-VAN KEMENADE, B. M. L. 

Regulation of interleukin 1 beta RNA expression in the commun carp, Cyprinus carpio L. 

Developmental and Comparative Immunology, v.  25, p. 195–203, 2001. 
 

ELLIS, A. E. Antigen-trapping in the spleen and kidney of the plaice, Pleuronectes platessa L. 

Journal of Fish Diseases, v. 3, p. 413, 1980. 

 

ELLIS, A. E. Imunity to bacteria in fish. Fish & Shellfish Immunol., v. 9, p. 291–308, 1999. 

 

ELLIS, A. E. Leucocytes and related cells in the plaice, Pleuronectes platessa.  Journal of fish 

biology, v. 8, p. 143–156, 1976b.  

 

ELLIS, A. E. Ontogeny of the immune response in Salmo salar: histogenesis of the lymphoid 

organs and appearance of membrane immunoglobulin and mixed leucocyte reactivity. In: 

SOLOMON, J. B. Developmental immunobiology, Amsterdam: Elsevier/North Holland 

Biomedical Press. 1977a, p. 225–231. 

 

ELLIS, A. E. Ontogeny of the immune system in teleost fish. In: Ellis, A. E. Fish Vaccination, 

London: Acad. Press London, 1988, p. 20-31. 

   

ELLIS, A. E. Stress and the Modulation of Defence Mechanisms in Fish. In: PICKERING, A.D. 

Stress and Fish, New York: Academic Press, 1991a, p. 147–170. 

   

ELLIS, A. E. The leukocytes of fish: A Review. Journal of Fish Biology, v. 11, p. 453–491, 

1977b. 

 

ELLIS, A. E. The ultrastructure of plaice (Pleirinectes platessa). Journal of Fish Biology, v. 8, 

p. 139–142, 1976a. 

 

ELLIS, A. E.; DE SOUZA, M. Phylogeny of the lymphoid system. I.  A study of the fate of 

circuling lymphocytes in plaice. European journal of immunology, v. 4, p. 338– 343, 1974. 

   

ELLIS, A. E.; MUNROE, A. L.; ROBERTS, R. J. Defence mechanisms in fish. I. A study of the 

phagocytic system and the fate of intraperitoneally injected particulate material in the plaice 

(Pleuronectes platessa). Journal of fish biology, v. 8, p. 67-78, 1976. 

 

ELLIS, A.E. An appraisal of the extracellular toxins of Aeromonas salmonicida ssp. Journal of 

Fish Diseases, v. 14, p. 266–277, 1991b. 

 

ELLIS, A.E. Innate host defense mechanisms of fish against viruses and bacteria. 

Developmental & Comparative Immunology, v. 25, n. 8-9, p. 827–839, 2001. 

 

ELLIS, B. J.; JACKSON, J. J.; BOYCE, W. T. The stress response systems: Universality and 

adaptive individual difences. Developmental Review, v. 26, n. 2, p. 175-212, 2006. 



415 
 

ELLIS, T. NORTH, B. SCOTT, A. P. BROMAGE, N. R. PORTER, M. GADD, D. The 

relationships between stocking density and welfare in farmed rainbow trout. Journal of Fish 

Biology, v. 61, n. 3, p. 493–531, 2002. 

 

ELLSAESSER, C. F., CLEM, L.W. Haematological and immunological changes in channel 

catfish stressed by handling and transportation. Journal of Fish Biology, v.  28, p. 511–521, 

1986. 

 

ELLSAESSER, C. F.; BLY, J. E.; CLEM, L. W. Phylogeny of lymphocyte heterogeneity: the 

thymus of the channel catfish. Developmental and comparative immunology, v. 12, p. 787–

799, 1988. 

 

ELLSAESSER, C. L.; MILLER, N. W.; LOBB, C. J.; CLEM, L. W. A new method for the 

cytochemical staining of cells immobilized in agarose. Histochemestry, v. 80, p. 559-562, 

1984. 

   

ELLSAESSER, C.F., CLEM, L.W. Haematological and immunological changes in channel 

catfish stressed by handling and transportation. Journal of Fish Biology, 28, p. 511 – 521. 

1986. 

El-MOSELHY, K. M.; OTHMAN, A. I.; El-AZEM, H. A.; El-METWALLY, M. E. A. 

Bioaccumulation of heavy metals in some tissues of fish in the Red Sea, Egypt. Egyptian 

Journal of Basic and Applied Sciences, v. 1, p. 97 e 105, 2014. 

 

ELNABRIS, K. J.; MUZYED, S. K.; EL-ASHGAR, N. M. Heavy metal concentrations in some 

commercially important fishes and their contribution to heavy metals exposure in Palestinian 

people of Gaza Strip (Palestine). Journal of the Association of Arab Universities for Basic 

and Applied Sciences, v. 13, n. 1, p. 44–51, 2013. 

 

ELOY, A. M. X. Estresse na produção animal. Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2007. 

Comunicado Técnico 87. 7p. 

 

ELSAESSER, C. F.; BLY, J. E.; CLEM, L. W. Phylogeny of lymphocyte heterogeneity: the 

thymus of the channel catfish. Developmental & Comparative Immunology, v. 12, p. 787–

799, 1988. 

 

EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO. Dados de conjuntura da produção de arroz (Oryza sativa 

L.) no Brasil (1985-2013). Local, 2014. Disponível em: 

http://www.cnpaf.embrapa.br/socioeconomia/index.htm. Acesso em: 02 dez. 2016. 
 

ENANE, N. A.; FRENKEL, K.; O’CONNOR, J. M.; SQUIBB, K.S.; ZELIKOFF, J. T. Biological 

markers of macrophage activation: applications for fish phagocytes. Immunology, v. 80, p. 68–

72, 1993. 

 

ENDO, M.; KIMURA, M. Structures and functions of segments in some teleostean nephrons. 

Japanese Jounal of Ichthyology, v. 31, p. 71–78, 1984. 

   

ENGELSMA, M. Y.; HUISING, M. O.; VAN MUISWINKEL, W. B.; FLIK, G.; KWANG, J.; 

SAVELKOUL, H. F. J.; VERBURG-VAN KEMENADE, B. M. L. Neuroendocrine-immune 

interactions in fish: a role for interleukin-1. Veterinary Immunology and Immunopathology, 

v. 87, p. 467–479, 2002. 

  



416 
 

ENGSTAD, R. E.; ROBERTSEN, B.; FRIVOLD, E. Yeast glucan induces increase in lysozyme 

and complement-mediated haemolytic activity in Atlantic salmon blood. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 2, p. 287–297, 1992.  

 

ESPENES, A.; PRESS, C. M.; DANNEVIG, B. H.; LANDSVERK, T. Immune-complex trapping 

in the splenic ellipsoids of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Cell and Tissue Research, v. 

282, n. 1, p. 41–48, 1995. 

 

ESQUIVEL, B.M. Produção do jundiá (Rhamdia quelen) em áreas de entorno do parque 

estadual da Serra do Tabuleiro em Paulo Lopes – SC. 2005, 102 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) - Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 

 

ESTEBAN, M. A; CUESTA, A.; RODRIGUEZ, A.; MESEGUER, J. Effect of photoperiod on the 

fish innate immune system: a link between fish pineal gland and the immune system. Journal 

of Pineal Research, v. 41, n. 3, p. 261–6, 2006. 

   

ESTEPA, A.; ALVAREZ, F.; EZQUERRA, A.; COLL, J.M. Viral-antigen dependence and T-cell 

receptor expression in leucocytes from rhabdovirus immunized trout. Veterinary immunology 

and immunopathology, v. 68, p.73-89, 1999. 

 

EVANS, D. H.; CLAIBORNE, J. B.; CURRIE, S. The Physiology of Fishes. 4 ed., Boca Raton, 

Flórida, EUA: CRC Press/Taylor & Francis Group. 2013. 491p. 

 

EVANS, D. H.; CLAIBORNE, J. B.; FARMER, L.; MALLERY, C.; KRASNY, E. J. Fish gill ionic 

transport methods and models. The Biological bulletin, v. 163, p. 108-130, 1982. 

 

EVANS, D. H.; PIERMARINI, P. M.; POTTS, W. T. W.  Ionic transport in the fish gill epithelium. 

Journal of Experimental Zoology, v. 283, n. 7, p. 641-652, 1999. 

 

EVANS, D. L.; GRATZEK, J. B. Immune Defense Mechanisms in Fish to Protozoan and 

Helminth Infections.  American Zoologist, 29, p. 409-418, 1989. 

 

EVANS, D.I.; JASO-FRIEDMANN, L.  Nonspecific cytotoxic cells as effectors of immunity in 

fish. Annual Review of Fish Diseases, v. 2, p. 109 – 121. 1992. 

EVELYN, T. P. T. A historical review of fish vaccinology. In: GUDDING, R.; LILLEHAUG, A.; 

MIDTLYNG, P.J.; BROWN, F. Fish Vaccinology. Basel, Karger. Developments in biological 

standardization v. 90, p. 3-12, 1998. 

 

EVELYN, T. P. T. Infection and disease. In: IWAMA, G.; NAKANISHI, T. The Fish Immune 

System. Organism, Pathogen, and Environment, San Diego: Academic Press. 1996, p. 339-

366. 

 

EZEASOR, D. N.; STOKOE, W. M. A cytochemical, light and electron microscopic study of the 

eosinophilic granule cells in the gut of the rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Journal 

of fish biology, 17, p. 619–634, 1980. 

 

FAGAN, M. S.; O'BYRNE-RING, N.; RYAN, R.; COTTER, D.; K. WHELAN, K.; MAC EVILLY, 

U. A biochemical study of mucus lysozyme, proteins and plasma thyroxine of Atlantic salmon 

(Salmo salar) during smoltification. Aquaculture, v. 222, n. 1-4, p. 287–300, 2003. 

 



417 
 

FAISAL, M.; RUTAN, B.J.; SAMI-DEMMERLE, S. Development of continuous liver cell cultures 

from the marine teleost species (Leiostomus xanthurus, Pisces: Sciaenidae). Aquaculture, v. 

132, p. 59–72, 1995.  

 

FALANGHE CARNEIRO, P.C.; MIKOS, J.D. Freqüência alimentar e crescimento de alevinos de 

jundiá, Rhamdia quelen. Ciência Rural, v. 35, n. 1, p. 187-191, 2005.    

 

FALK, K.; PRESS, C. M.; LANDSVERK, T.; DANNEVIG, B. H. Spleen and kidney of Atlantic 

salmon (Salmo salar L.) show histochemical changes early in the course of experimentally 

induced infectious salmon anaemia (ISA). Veterinary Immunology and Immunopathology, v. 

49, n. 1-2, p. 115–126, 1995.  

 

FÄNGE, R. A comparative study of lymphomyeloid tissue in fish.  Developmental and 

comparative immunology, suppl. 2, p. 23–33, 1982. 

   

FÄNGE, R. Lymphomyeloid tissues in fish. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk 

Naturhistorisk Forening, v. 145, p. 143–162, 1984. 

 

FÄNGE, R., NILSSON, S. The fish spleen: structure and function. Experientia, v. 41, p. 152-

158, 1985. 

 

FÄNGE, R.; LUNDBLAD, G.; LIND, J. Lysozyme and chitinase in blood and lymphomyeloid 

tissues of marine fish. Marine Biology, v. 36, p. 277 – 282, 1976.  

 

FÄNGE, R.; LUNDBLAD, G.; LIND, J. Lysozyme and chitinase in blood and lymphomyeloid 

tissues of marine fish. Marine Biology, v. 36, p. 277–282, 1976. 

 

FÄNGE, R.; PULSFORD, A. L. The thymus of the angler fish Lophius piscatorius: An 

ultrastructural study. In: MANNING, M. J.; TATNER, M. F. Fish Immunology, London, UK: 

Academic Press, 1985, p.293–311.  

 

FARIAS, E. C.; PINHEIRO, E. F. G.; ALEXANDRINO, A. C.  Modificações histológicas do 

corpúsculo de Stannius durante o ciclo reprodutivo de machos e fêmeas de curimbatá, 

Prochilodus scrofa (Steinhachner, 1881) (Pisces, Cipriniformes), Revista da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, v. 24, n. 2, p. 149-

156,1987. 

 

FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL - FAWC. Farm animal welfare in great britain: past, 

present and future. London: FAWC. 2009. p. 1-59. 

 

FARRELL, A. P.; FARRELL, N. D.; JORDAN, H.; COX, G. K. A. Perspective on the evolution of 

the coronary circulation in fishes and the transition to terrestrial life. In: SEDMERA, D.; WANG, 

T. Ontogeny and phylogeny of the vertebrate heart. New York: Springer, p. 75-102. 2012. 

 

FAST, M. D.; SIMS, D. E.; BURKA, J. F.; MUSTAFA, A.; ROSS, N. W. Skin morphology and 

humoral non-specific defence parameters of mucus and plasma in rainbow trout, coho and 

Atlantic salmon. Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & 

integrative physiology, v. 132, n. 3, p. 645-657, 2002. 

 

 

 



418 
 

FENERICH, N. A.; GODINHO, H. M.; BRAMLEY BARKER, J. M. Consideraciones sobre la 

determinacion de dosis hormonales eficaces para la reproduccion en peces fluviales de valor 

comercial. FAO CARPAS, v. 6, p. 74, 1974.  

 

FERANTI, J. P. S.; GUIMARÃES, L. D.; OLIVEIRA, M.T.; HARTMANN, H. F.;   DE SOUZA, F. 

W.; CORRÊA, L. F. D.; MARCO A. M.; SILVA, M. A. M.; BRUN, M. V.  Biópsia hepática 

celioscópica em jundiás (Rhamdia quelen). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 35, n. 1, p. 16-

22, 2015. 

 

FERGUSON, H. W. Systemic Pathology of Fish - A text and Atlas Comparative tissue 

response response in disease of teleosts. Iowa, USA: Iowa University Press, p. 5–103, 

1989. 

 

FERGUSON, H. W. Systemic pathology of fish. Iowa, USA: Iowa University Press. 1992.  

263 p. 

   

FERGUSON, H. W. The relationship between ellipsoids and melanomacrophage centres in the 

spleen of turbot (Scopthalmus maximus). Journal of Comparative Pathology, v. 86, p. 377–

380, 1976.  

 

FERGUSON, H.W. Phagocytosis by the endocardial lining cells of the atrium of plaice 

(Pleuronectes platessa). Journal of Comparative Pathology, v. 85N, p. 561–569, 1975. 

 

FERGUSSON, H. W. Systemic pathology of fish. A text and atlas of comparative tissue 

responses in diseases of Teleosts. Iowa State: Univ Press/Ames, 1989, p. 64-103. 

 

FERNANDES, M. N.; PERNA-MARTINS, S. A. Epithelial gill cells in the armored catfish, 

Hypostomus cf. plecostomus (Loricariidae). Revista Brasileira de Biologia; v. 61, n.1, p. 69-

78, 2001. 

 

FERNANDES, M. O.; VOLPATO, G. L. Estresse social e crescimento heterogêneo em peixes. 

Anais de Etologia, v. 11, p. 129-141, 1993. 

   

FERNÁNDEZ, A. B.; DE BLAS, I.; RUIZ, I. El sistema inmune de los teleósteos (I): Células y 

órganos. Revista Aquatic, v. 16, p. 1-15, 2002. 

 

FERRAZ DE LIMA, C. L. B.; REIS, N. S.; CECCARELLI, P. S.  Estudo topográfico e histológico 

do rim de pacu Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 (Teleostei, Serrasalminae). Boletim 

Técnico CEPTA, v.6, n.2, p. 41 – 52, 1993. 

 

FERRI, S. Electron microscopic study of lymphocytes in a freshwater teleost (Pimelodus 

maculatus) epidermis. Anatomischer Anzeiger, v. 154, n. 2, p. 161–168, 1983. 

   

FIJAN, N. Morphogenesis of blood cell lineages in channel catfish. Journal of Fish Biology, v.  

60, p. 999–1014, 2002. 

 

FINCO-KENTE, D.; THENE, R. L. Phagocytosis by catfish neutrophils. Journal of Fish 

Biology, v. 31, suppl. A, p. 41–49, 1987. 

 

 

 



419 
 

FINDLAY, C.; TATNER, M.F. A comparative study of T and B lymphocytes in rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) following their separation by nylon wool adherence and lectin 

agglutination techniques. Comparative Haematology International, v. 4, p. 55–60, 1994. 

 

FISCHER, U.; UTKE, K.; SOMAMOTO, T.; KÖLLNER, B.; MITSURU OTOTAKE, M.; 

NAKANISHI, T. Cytotoxic activities of fish leucocytes. Fish & Shellfish Immunology, v. 20, n. 

2, p. 209-226, 2006. 

 

FISHELSON, L. Cytological and morphological ontogenesis and involution of the thymus in 

Cichlid fishes (Cichlidae, Teleostei).  Journal of Morphogy, v. 223, p. 175–190, 1995. 

   

FIUZA, T. S.; SILVA, P. C.; PAULA, J. R.; TRESVENZOL, L. M. F.; FERREIRA, H. D.; 

SABÓIA-MORAIS, S. M. T.  Efeito do extrato etanólico bruto e das frações da Hyptidendron 

canum (Pohl ex Benth.) Harley em brânquias de Oreochromis niloticus L. Revista Brasileira 

de Plantas Medicinais, v.17, n.1, p.1-8, 2015. 

 

FLAJNIK, N.; OHTA, Y.; NAMIKAMA-YAMADA, C.; NONAKA, M. Insight into the primordial 

MHC from studies in ectothermic vertebrates. Immunological reviews, v. 167, p. 59–67, 1999. 

 

FLAÑO, E.; ÁLVAREZ, F.; LÓPEZ-FIERRO, P.; RAZQUIN, B. E.; VILLENA, A. J.; ZAPATA, A. 

G. In vitro and in situ characterization of fish thymic nurse cells. Developmental immunology, 

v. 5, p. 17-24, 1996. 

 

FLETCHER, T. C.; WHITE, A. Lysozyme activity in the plaice (Pleuronectes platessa L.). 

Experientia, v. 29, n. 10, p. 1283–1285, 1973.  

 

FORD, P. Some observations on the corpuscles of Stannius. In.: GORBMAN, A. Comparative 

Endocrinology, EUA, New York:, Wiley. 1959.  p. 728-734. 

 

FOSTER, R. P.; GOLDSTEIN, L. Formation of excretory products. In.: HOAR, W. S.; 

RANDALL, D. J. Fish Physiology, Vol. I, New York: Academic Press, p. 313–350, 1969. 

 

FOURNIER-BETZ, V.; QUENTEL, C.; LAMOUR, F.; LEVEN, A. Immunocytochemical detection 

of Ig-positive cells in blood, lymphoid organs and the gut associated lymphoid tissue of the 

turbot (Scophthalmus maximus). Fish & Shellfish Immunology, v. 10, n. 2, p. 187–202, 2000. 

 

FRACALOSSI, D. M.  Effects of dietary lipids and temperature on growth, liver fatty acid 

composition and immune response in channel catfish. 1993. 109f. Tese (Doutorado em 

Filosofia) – Universidade de Auburn, Alabama, 1993. 

 

FRACALOSSI, D. M.; MEYER, G.; SANTAMARIA, F. M.; WEINGARTNER, M.; 

WEINGARTNER, M.; ZANIBONI FILHO, E. Desempenho do jundiá, Rhamdia quelen, e 

dourado, Salminus brasiliensis em viveiros de terra na região Sul do Brasil. Acta Scientiarum, 

Maringá, v. 26, n. 3, p. 345-352, 2004. 

 

FRACALOSSI, D. M.; ZANIBONI FILHO, E.; MEURER, S. No rastro das espécies nativas. 

Panorama da Aquicultura, v. 12, p. 43-49, 2002.  

 

FRANCIS, C. H.; ELLIS, A. E. Production of a lymphokine (macrophage activating factor) by 

salmon (Salmo salar) leukocytes stimulated with outer membrane protein antigens of 

Aeromonas salmonicida. Fish & Shellfish Immunology, v. 4, p. 489–497, 1994. 



420 
 

FRASER, D.; DUNCAN, I. J. H. ‘Pleasures’, ‘pains’ and animal welfare: toward a natural history 

of affect. Animal Welfare, v. 7, p. 383–396, 1998. 

 

FREIRE, C. E. C., GONÇALVES, A. A. Diferentes métodos de abate do pescado produzido em 

aquicultura, qualidade da carne e bem-estar do animal. HOLOS, v. 6, n. 29, p. 33–44, 2013. 

 

FREITAS, J. M. A.; SARY, C.; LUCHESI, J. D.; FEIDEN, A.; BOSCOLO, W. R. Proteína e 

energia na dieta de jundiás criados em tanques-rede. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, 

p. 2628-633, 2011. 

 

FROEHLICHER, M.; LIEDTKE, A.; GROH, K.J.; NEUHAUSS, S.C.F.; SEGNER, H.; EGGEN, 

R.I.L. Zebrafish (Danio rerio) neuromast: Promising biological endpoint linking developmental 

and toxicological studies. Aquatic Toxicology, v. 95, n.4, p. 307-319. 2009. 

FSBI. Fish Welfare (Briefing Paper 2). Fisheries Society of the British Isles. Cambrigde: 

Granta Informations Systems, 2002. Disponível em: <http://www.fsbi.org.uk/assets/brief-

welfare-refs.pdf>.  Acesso em: 20 abr 2018. 

 

FUJITA, H.; TAMARU, T.; MIYAGAWA, J. Fine structural characteristics of the hepatic 

sinusoidal walls of the goldfish (Carassius auratus). Archivum histologicum Japonicum, v. 

43, p.265-273, 1980. 

 

FULOP, G.M.I.; McMILLAN, D.B. Phagocytosis in the spleen of the sunfish Lepomis spp. 

Journal of Morphology, v. 179, n. 2, p.175-95. 1984. 

 

GABAUDAN, J. La acuicultura en Estados Unidos. In: BERNABÉ, G. Acuicultura. Vol. II. 

Castellón, España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto de Acuicultura 

de Torre de la Sal, 1991, p. 977–996.   

 

GALHARDO, L.; OLIVEIRA, R.   Bem-estar Animal: um Conceito Legítimo para Peixes? 

Revista de Etologia, v. 8, n.1, p. 51-61, 2006. 

 

GAPP, D.A. Endocrine and related factors in the control of metabolism in nonmammalian 

vertebrates. In: CHESTER-JONES, I., INGLETON, P.M., PHILLIPS, J.G. Fundamentals of 

Comparative Vertebrate Endocrinology, New York: Plenum Press, 1987, p. 511-660. 

 

GARCEZ, D. S.; MUEHE, D. Aspectos fisiográficos e sociais na ocupação de ambientes 

costeiros por comunidades de pesca artesanal no estado do Rio Grande Do Sul, Brasil. In: II 

Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão 

Portuguesa, IX Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, II Congresso 

do Quaternário dos Países de Língua Ibéricas, 2003, Recife. Anais. Recife: 2003. p. 1-5. 

 

GARCÍA-CASTILLO, J.; PELEGRIN, P.; MULERO, V.; MESEGUER, J. Molecular cloning and 

expression analysis of tumor necrosis factor alpha from a marine fish reveal its constitutive 

expression and ubiquitous nature. Immunogenetics, v. 54, p. 200-207, 2002. 

 

GARCIA-SANTOS, S.; MONTEIRO, S.M.; CARROLA, J.; FONTAINHAS-FERNANDES, A. 

Alterações histológicas em brânquias de tilápia nilotica Oreochromis niloticus causadas pelo 

cádmio. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia., v. 59, n. 2, p.376-81, 

2007. 

 

 



421 
 

GARDINAL, M. V. B. Aspectos morfofuncionais da mioarquitetura cardíaca e angiologia do 

ventrículo de Arapaima gigas (Osteoglossiformes, Arapaimidae) associados a alteração do 

modo de respiração. 2018. 48f. Dissertação (Mestrado em Biologia Aquática/Aquicultura) - 

Centro de Aquicultura, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2018.  (2018)  Mario Vitor 

Buzete GARDINAL, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Aquicultura 

do Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Biologia Aquática/Aquicultura. UNESP Jaboticabal, 

Jaboticabal-Centro de Aquicultura da UNESP 2018.  48 p. 

GARRETT, F. S. The development and phylogeny of the corpuscles of Stannius in ganoid and 

teleostean fishes. Journal of Morphology, v. 70, p. 41-67, 1942. 

 

GENTEN, F.; TERWINGHE, E.; DANGUY, A. Atlas of fish histology. Flórida: Science 

publishers, 2009. 224 p. 

 

GEORGOPOULOU, U.; VERNIER, J. M. Local immunological response in the posterior 

intestinal segment of the rainbow trout after oral administration of macromolecules. 

Developmental and Comparative Immunology, v. 10, p. 529–537, 1986. 

 

GHANMI, Z.; ROUABHIA, M.; DESCHAUX, P. Zinc [Zn super (2 +)] and fish immune response 

effect on carp IL 2-like production and activity. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 

25, p. 236–243, 1993. 

 

GHIRALDELLI, L., MACHADO, C., FRACALOSSI, D. M., ZANIBONI FILHO, E. 

Desenvolvimento gonadal do jundiá, Rhamdia quelen (Teleostei, Siluriformes), em viveiros de 

terra, na região sul do Brasil.  Acta Scientiarum Biological Science, Maringá, v. 29, n. 4, p. 

349-56, 2007.  

 

GHONEUM, M. M. H., EGAMI, N. Age related changes in morphology of the thymus of the fish 

Oryzias latipes. Experimental Gerontology, v. 17, p. 33–40, 1982. 

   

GIACOMINI, E. Sulla disposizione del sistema interrenale e del sistema feocromo nelle 

Anguille adult, nelle cieche et nei Leptocefali. Rendiconto delle Sessioni Ordinarie 

dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, v. 11, p. 17- 175, 1933. 

 

GILBERT, S. F. Developmental Biology. 3.ed. Sunderlands, Massachusetts: Sinauer 

Associates Publishers Inc., 1991, 891 p. 

 

GILBERT, S.F. Developmental Biology. 5 ed., Sunderlands, Massachusetts: Sinauer 

Associates Publishers Inc., 2000, 695p. 

 

GILL, T. S.; PUNETHA, J. C. Corpuscles of Stannius in a hill-stream teleost, Gliptothorax 

pectinopterus. Zeitschrift fur mikroskopisch-anatomische Forschung, v. 92., p. 312-6, 

1978. 

 

GILL, T. S.; PUNETHA, J. C. Studies on a hill-stream fish, Pseudoecheneis sulcatus 

(McClelland). II. Histocytology of the corpuscles of Stannius. Zeitschrift fur mikroskopisch-

anatomische Forschung, v. 90, p. 651-656, 1977. 

 

GODIN, I.; DIETERLEN-LIEVRE, F.; CUMANO, A. Emergence of multipotent hemopoietic cells 

in the yolk sac and paraaortic splanchnopleura in mouse embryos, beginning at 8.5 days 

postcoitus. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 92, p. 773-777, 1995. 



422 
 

GODINHO, H. M. Contribuição ao estudo do ciclo reprodutivo de Pimelodus maculatus 

Lacépède, 1803. (Pisces, Siluroidei) associado a variações morfológicas de ovário e a 

fatores abióticos. 1972. 94 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Departamento de Histologia e 

Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1972. 

 
GODINHO, H. M.; FENERICH, C. H.; NARAHARA, M. J. Desenvolvimento embrionário e larval 

de Rhamdia hilarii (Valenciennes, 1840 – Siluriformes, Pimelodidae).  Revista Brasileira de 

Biologia, Rio de Janeiro, v. 38, n.1, p. 151–6, 1978. 

 

GODINHO, H.; FENERICH, N. A.; BASILE-MARTINS, M. A.; BARKER, J. M. B. Maturation 

curve of the ovary of Pimelodus maculatus Lac. (Siluroidei, Teleostei). Boletim do Instituto de 

Pesca, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 1-20, 1974. 

 

GOES, Marcio Douglas. Estratégias de acasalamento com sêmen fresco e criopreservado 

na reprodução artificial de Rhamdia quelen: parâmetros reprodutivos e variabilidade 

genética dos parentais e das proles. 2016. 63f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura e 

Desenvolvimento Sustentável) - Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e 

Desenvolvimento Sustentável do Setor Palotina, Universidade Federal do Paraná, Palotina, 

2016. 

 

GOLDES, S. A.; FERGUSON, H. W.; DAOUST, P. Y.; MOCCIA, R. D. Phagocytosis of the 

inert suspended clay kaolin by the gills of rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Journal 

of Fish Diseases, v. 9, p. 147–151, 1986. 

 

GOLOMBIESKI, J. I.; SILVA, L. V. F.; BALDISSEROTTO, B.; DA SILVA, J. H. S. Transport of 

silver catfish (Rhamdia quelen) fingerlings at different times, load densities, and temperatures. 

Aquaculture, v. 216, p. 95–102, 2003. 

 

GOMES, A. R. C. Temperaturas letais de larvas e alevinos de jundiá, Rhamdia quelen 

(Quoy & Gaimardi, 1824 – Pisces – Pimelodidae). 1998. 70f. Dissertação (Mestrado em 

Zootecnia) – Faculdade de Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 

1998.  

 

GOMES, A.; TRICART, J.L.F.; J. TRAUTMANN, J. Estudo ecodinâmico da Estação 

Ecológica do Taim e seus arredores. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1987. 

 

GOMES, L. C.; GOLOMBIESKI, J. I.; GOMES, A. R. C.; BALDISSEROTTO, B.  Biologia do 

jundiá Rhamdia quelen (Teleostei, Pimelodidae) - Revisão bibliográfica. Ciência Rural, Santa 

Maria, v.30, n.1, p. 179-185, 2000. 

 

GONZALEZ, S. F.; BUCHMANN, K.; NIELSEN, M. E. Complement expression in common carp 

(Cyprinus carpio L.) during infection with Ichthyophthirius multifiliis. Developmental & 

Comparative Immunology. V. 31, n. 6, 2007a. 

 

GONZALEZ, S. F.; BUCHMANN, K.; NIELSEN, M. E. Ichthyophthirius multifiliis infection 

induces massive up-regulation of serum amyloid A in carp (Cyprinus carpio). Veterinary 

immunology and immunopathology. v. 115, n. 1-2, p. 172-178, 2006. 

  

 

 



423 
 

GONZALEZ, S. F.; CHATZIANDREOU, N.; NIELSEN, M. E.; LI, W.; ROGERS, J.; TAYLOR, 

R.; SANTOS, Y.; COSSINS, A. Cutaneous immune responses in the common carp detected 

using transcript analysis. Molecular immunology, v. 44, n. 7, p. 1675–1690, 2007b.  

  

GONZÁLEZ-ARENAS, A.; REYNA-NEYRA, A.; GÓMEZ, M.DE J.; MÉNDEZ, I.; LARRIETA-

CARRASCO, M.E.; HACES, M. L.; JIMÉNEZ, B.; CAMACHO-ARROYO, I. Los mensajeros 

químicos del sistema neuroinmunoendócrino. Educavión Química, v. 12, n. 3, p. 158–162, 

2001. 

 

GOOD, R. A.; FINSTAD, J.; POLLARA, J.; GABRIELSON, A. E. Morphologic studies on the 

evolution of the lymphoid tissues among the lower vertebrates.  In.: SMITH, R.T.; MIESCHER, 

P. A.; GOOD, R. A. Phylogeny of immunity. Gainesville, Florida, USA: University of Florida 

Press, p. 149 – 168, 1966. 

   

GORDON, S.; KESHAV, S.; CHUNG, L.P. Mononuclear phagocytes: tissue distribution and 

functional heterogeneity. Current Opinion in Immunology, v. 1, p. 26–35, 1988.  

 

GORGOLLON, P. Fine structure of the thymus in the adult cling fish Sicyases sanguineus 

(Pisces: Gobiesocidae). Journal of morphology, v. 177, p. 25–40, 1983. 

 

GOSS, G. G.; PERRY, S. F.; FRYER, J. N.; LAURENT, P. Gill morphology and acid-base 

regulation in freshwater fishes. Comparative Biochemistry and Physiology, v. 119 A, n. 1, p. 

107–115, 1998. 

   

GRACE, M. F.; BOTHAM, J. W.; MANNING, M. J. Ontogeny of lymphoid organ function in fish.  

In.: SOLOMON, J. B. Aspects of developmental and comparative immunology, vol. I.  

Oxford, UK: Pergamon Press, p. 467–468, 1981. 

  

GRACE, M. F.; MANNING, M. J. Histogenesis of the lymphoid organs in rainbow trout, Salmo 

gairdneri Rich. 1836. Developmental and Comparative Immunology, v. 4, p. 255–264, 1980. 

   

GRAEFF, A.; PRUNER, E. N. P; TOMAZELLI, A. Desenvolvimento corporal de Jundiás 

(Rhamdia quelen) alimentados com dietas completas contendo diferentes níveis de energia na 

fase de engorda. In: IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura, Comunicación 

Científica - CIVA 2006 p. 56-61. 2006. Disponivel em: < 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040409/040922.pdf>. Acesso em: 10.03.2018. 

 

GRAEFF, A.; PRUNER, E.N.  Variação percentual e freqüencia de alimento fornecido no 

desenvolvimento final de jundiás (Rhamdia quelen) na fase de recria. Archivos 

Latinoamericanos de Producción Animal, v.16, n. 4, p. 210-215. 2008. 

 

GRAEFF, A.; SEGALIN, C. A.; PRUNER, E. N.; AMARAL JUNIOR, H. Jundiá (Rhamdia 

quelen): produção de alevinos. Florianópolis: Epagri, 34 p. 2008. Disponível em: 

<http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4125.pdf> Acesso em: 

02 jun. 2018. 

 

GRAEFF, A.; TOMAZZONI, A.; PRUNER, E. N. Influência da dureza e do pH no 

desenvolvimento do jundiá (Rhamdia quelen) na fase de fertilização até a produção de pós-

larvas.. REDVET – Revista Eletrônica de Veterinária, v. 9, n. 7, p. 1-6, 2007. Disponível em: 

< http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090907/090703.pdf> Acesso em: 10.01.2018 

 



424 
 

GRAF, R.; SCHLÜNS, J. Ultrastructural and histochemical investigations in the terminal 

capillaries in the spleen of the carp (Cyprinus carpio L.). Cell and tissue research, v. 196, p. 

289-306, 1979. 

 

GRAHAM, S.; SECOMBES, C.J. Cellular requirements for lymphokine secretion by rainbow 

trout Salmo gairdneri leucocytes. Developmental and comparative immunology, v.14, p. 59–

68, 1990. 

 

GRAHAM, S.; SECOMBES, C.J. The production of a macrophage-activating factor from 

rainbow trout Salmo gairdneri leukocytes. Immunology, v. 65, p. 293 – 297, 1988.  

 

GRAVELL, M.; MALSBERG, R. S. A permanent cell line from the fathead minnow (Pimephalas 

promelas). Annals of the New York Academy of Sciences, v. 126, p. 555–556, 1965. 

 

GREENE, C.W. Anatomy and histology of the alimentary tract of the king salmon. Bulletin of 

US Fish Commission, v. 32, p. 73–100, 1912. 

 

GREENHALGH, P.; STEINER, L. Recombination activator gene 1 (RAG 1) in zebra fish and 

shark. Immunogen, v. 41, p. 54–55, 1995. 

 

GREENWOOD, M. P.; FLIK, G; WAGNER, G. F.; BALMENT, R. J. The corpuscles of Stannius, 

calcium-sensing receptor, and stanniocalcin: Responses to calcimimetics and physiological 

challenges. Endocrinology, v. 150, n. 7, p. 3002–3010, 2009. 

 

GRESSLER, L. T.; PARODI, T. V.; RIFFEL, A. P. K.; DACOSTA, S. T.; BALDISSEROTO, B. 

Immersion anaesthesia with tricaine methanesulphonate or propofol on different sizes and 

strains of silver catfish Rhamdia quelen. Journal of fish biology, v. 81, p.1436-1445, 2012. 

 

GRIER, H. J. Cellular organization of the testis and spermatogenesis in fishes. American 

Zoologist, v. 21, n. 2, p. 345-357, 1981. 

 

GRIFFIN, B. R. Opsonic effects of rainbow trout (Salmo gairdneri) antibody on phagocytosis of 

Yersinia ruckeri by trout leucocytes. Developmental and comparative immunology, 7, p. 

253–260, 1983.  

 

GRIMES, A. C.; KIRBY, M. L. The outflow tract of the heart in fishes: anatomy, genes and 

evolution. Journal of Fish Biology, Chichester, v. 74, n. 5, p. 983-1036, 2009. 

 

GRINDE, B. Lysozyme from rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson, as an antibacterial 

agent against fish pathogens. Journal of Fish Diseases, v. 12, p. 95–104, 1989.  

 

GRIZZLE, J. M.; ROGERS, R. C. Anatomy and histology of the channel catfish. Auburn, 

USA: Auburn University Agricultural Experiment Station, 1976. 94p. 

 

GROFF, J. M. Cutaneous biology and diseases of fish.  Veterinary Clinics of North America: 

Exotic Animal Practice, v. 4, n. 2, p. v–vi, 2001. 

 

GROMAN, D. B. Histology of the striped bass. American Fisheries Society Monographs 

. 3.  Bethesda, Maryland, USA: 116p. 1982.   

 

 



425 
 

GRONDEL, J. L.; HARMSEN, E. G. M. Phylogeny of interleukins: growth factors produced by 

leukocytes of the cyprinid fish. Cyprinus carpio L. Immunology, v. 52, p. 477–482, 1984. 

 

GROVE, S.; JOHANSEN, R.; REITAN, L. J.; PRESS, C. M. Immune- and enzyme 

histochemical characterisation of leukocyte populations within lymphoid and mucosal tissues of 

Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Fish & Shellfish Immunology, v. 20, n. 5, p. 

693-708, 2006. 

 

GUADAGNIN. D. L.; LAIDNER, C.; MAZZER, A, M.; WIDMER, M. S.; FONSECA. R. C.; 

FALAVIGNA. T. Diagnóstico da situação e ações prioritárias para a conservação da zona 

costeira da região sul - Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porto Alegre, 1999, 91p. 

 Disponível em:< 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round7/arquivos_r7/SISMICA_R7/refere/RegiaoSul.pdf>. 

Acesso em: 26 jan. 2017.  

 

GUEDES, D. S. Contribuição ao estudo da sistemática e alimentação de jundiás 

(Rhamdia sp) na região central do Rio Grande do Sul (Pisces, Pimelodidae). 1980. 100f. 

Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Pós-graduação em Zootecnia, Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, 1980. 

 

GUIMARÃES-CRUZ, R. J.; SANTOS, J. E. Testicular structure of three species of neotropical 

freshwater pimelodids (Pisces, Pimelodidae). Revista Brasileira de Zoologia, v. 21, n. 2, p. 

267-271, 2004. 

 
GUIMARÃES-CRUZ, R. J.; SANTOS, J. E.; SANTOS, G. B. Gonadal structure and 

gametogenesis of Loricaria lentiginosa Isbrücker (Pisces, Teleostei, Siluriformes). Revista 

Brasileira de Zoologia, v. 22, n. 3, p. 556-564, 2005. 

 

GUR, G.; MELAMED, P.; GISSIS, A.; YARON, Z.  The pituitary-gonadal axis during maturation 

of the black carp, Mylopharyngodon piceus.  Journal of Experimental Zoology, v. 286, p. 405 

– 413, 2000. 

 

GURGEL, L.L.; CANAN, B.; NASCIMENTO, W.S.; CHELLAPP, S. Estrutura populacional e 

período reprodutivo do peixe donzela Stegastes fuscus (Cuvier, 1830) das poças de maré da 

praia de Búzios, Rio Grande no Norte, Brasil. Biota Amazonia, v. 3, n. 1, p. 85-93. 2013. 

 

HADDAD, J. J.; SAADE, N. E.; SAFIEH-GARABEDIAN, B. Cytokines and neuro-immune-

endocrine interactions: a role for the hypothalamic-pituitary-adrenal revolving axis. Journal of 

neuroimmunology, v. 133, p. 1-19, 2002. 
 

HAFTER, E.  Histological age changes in the thymus of Astyanax.  Journal of Morphology, v. 

90, p. 555–581, 1952. 

 

HALL, D.; SUBOSKI, M. D. Visual and olfactory stimuli in learned release of alarm reactions by 

zebra danio fish (Brachydanio rerio). Neurobiology of Learning and Memory, v. 63, n. 3, p. 

229-40, 1995. 

 

HAMBY, B. A.; HUGGINS, E. M. JR.; LACHMAN, L. B.; DINARELLO, C. A.; SIGEL, M. M. Fish 

lymphocytes respond to human IL-1. Lymphokine Research, n. 5, p. 157 – 162, 1986.  

 

 



426 
 

HAMERS, M. N.; BOR, A. A. M.; WEENING, R. S.; SIPS, H. J.; ROOS, D. Kinetics and 

mechanism of the bacterial action of human neutrophils against Escherichia coli. Blood, v. 64, 

p. 635–641, 1984. 

 

HAMERS, R. Granulation staining and cytochemistry of peripheral blood leucocytes in healthy 

carp (Cyprinus carpio L,) II. Monocytes. Journal of Applied Ichthyology, v. 11, p. 94–99, 

1995. 

 

HAMPTON, J. A.; KLAUNIG, J. E.; GOLDBLATT, P. J. Resident sinusoidal macrophages in the 

liver of the brown bullhead (Ictalurus nebulosus): an ultrastructural, functional and cytochemical 

study. Anatomical Record, v. 219, p. 338–346, 1987. 

 

HAMPTON, M. B.; VISSERS, M. C. M.; WINTERBOURN, C. C. A single assay for measuring 

the rates of phagocytosis and bacterial killing by neutrophils. Journal of Leukocyte Biology, 

v. 55, p. 147–152, 1994. 

 

HANAZAKI, H. T.; VIEGAS, E. M. M.; BORDIGNON, A. C. Avaliação de diferentes métodos de 

insensibilização e abate em tilápias do Nilo: efeitos sobre a qualidade da carne resfriada. In: 

SIICUSP 2014 – 22º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, 

2014, São Paulo. Anais. São Paulo: USP, 2014. 4p. 

 

HANDY, R. D.; POXTON, M. G. Nitrogen pollution in mariculture: toxicity and excretion of 

nitrogenous compounds by marine fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, v. 3, n. 3, p. 

205-241, 1993. 

 

HANSEN, J. D.; ZAPATA, A. G. Lymphocyte development in fish and amphibians. 

Immunological reviews, v. 166, p. 199-220, 1998. 

 

HARDIE, L. J.; CHAPPELL, L. H.; SECOMBES, C. J. Human tumor necrosis factor a 

influences rainbow trout Oncorhynchus mykiss leukocyte responses. Veterinary Immunology 

and Pathology, v. 40, p. 73–84, 1994. 

 

HARRIS, J.; BIRD, D. J. Modulation of the fish immune system by hormones. Veterinary 

Immunology and Immunopathology, v. 77, p. 163–176, 2000. 

 

HART, L. J.; SMITH, B. J.; ROBERTSON, S. D.; HOLLADAY, S. D. Exposure of tilapian fish to 

the pesticide lindane results in hypocellularity of the primary hematopoietic organ (pronephros) 

and the spleen without altering activity of phagocytic cells in these organs. Toxicology, v. 118, 

p. 211–221, 1997. 

 

HASTEIN, T.; SCARFE, A. D.; LUND, V. L. Science-base dassessment of welfare: aquatic 

animals. Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties, v. 24, n. 2, 

p. 529-547, 2005. 

 

HATTEN, F.; FREDRIKSEN, A.; HORDVIK, I.; ENDRESEN, C. Presence of IgM in cutaneous 

mucus, but not in gut mucus of Atlantic salmon, Salmo salar. Serum IgM is rapidly degraded 

when added to gut mucus. Fish & Shellfish Immunology, v. 11, n. 3, p. 257–268, 2001. 

 

HAUGARVOLL, E.; THORSEN, J.; LAANE, M.; HUANG, Q.; KOPPANG, E. O. Melanogenesis 

and evidence for melanosome transport to the plasma membrane in a CD83 teleost leukocyte 

cell line. Pigment cell research, v. 19, n. 3, p. 214-25, 2006. 



427 
 

HÄVARSTEIN, L. S.; AASJORD, P. M.; NESS, S.; ENDRESEN, C. Purification and partial 

characterization of an IgM-like serum immunoglobulin from Atlantic salmon (Salmo salar). 

Developmental and comparative immunology, v. 12, p. 773–785, 1988. 

 

HAWKINS, A. D. Underwater sound and fish behavior. Behavior of teleost fishes. 2 ed. 

London: Editora Champman & Hall, p. 412, 1993. 

 

HAZON, N.; BALMENT, R. J. Endocrinology. In: EVANS, D. H. The physiology of Fishes. 2 

ed., Boca Raton, FL: EUA, CRC Press, 1998, p. 441–463. 

HEAT, A. G. Water Pollution and Fish Physiology. 2 ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 

1995, 384p.  

 

HÉBERT, P.; AINSWORTH, A. J.; BOYD, B. Histological enzyme and flow cytometric analysis 

of channel catfish intestinal tract immune cells. Developmental and Comparative 

Immunology, v. 26, p. 53–62, 2002. 

 

HERBOMEL, P.; THISSE, B.; THISSE, C. Ontogeny and behaviour of early macrophages in 

the zebrafish embryo. Development, v. 126, p. 3735- 3745, 1999. 

 

HERNAN DA CUÑA, H.; VAZ QUEZ, R. G.; PIOL, N. M.; GUERRERO, V. N.; MAGGESE, M. 

C.; LO NOSTRO, F. L. Assessment of the acute toxicity of the organ ochlorine pesticide 

endosulfan in Cichlasoma dimerus (Teleostei, Perciformes). Ecotoxicology and 

Environmental Safety, v. 74, p. 1065–1073, 2011. 

   

HERNANDEZ, M. P.; ZAPATA, A. G. Structure and function o the melanomacrophage centers 

of the goldfish Carasius auratus. Veterinary Immunology and Immunopathology, v. 12, 

p.117-126, 1986. 

 

HERRADÖN, P. G. Relaciones entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmune durante la 

ontogenia. Efecto de la decapitación temprana sobre el desarrollo de los órganos linfoides del 

embrión de pollo (Gallus gallus). 1987. s/n f.   Tese (Doutorado em Neuroanatomia) - Facultad 

de Veterinaria, Universidad de León. Espanha, León,1987. 

 

HERRÁEZ, M. P. Estructura y función de los centros melanomacrofagicos de Carassius 

auratus. 1988. 250 f. Tesis (Doctoral en Ciencias) - Departamento de Biología Celular y 

Anatomía, Facultad de Biología, Universidad de León, León, 1988. 

 

HERRÁEZ, M. P.; ZAPATA, A. G. Structure and function of the melano-macrophage centre of 

the goldfish Carassius auratus. Veterinary immunology and immunopathology, v. 12, p. 

117–126, 1986. 

 

HEUSERMANNK, U.; ZURBORNL, H.; SCHROEDERH, L.; STUTTE, H.J.  The origin of the 

dendritic reticulum cell. Cell and Tissue Research, v. 209, n. 2, p. 279–294.  1980. 

 

HEYL, H. L. Changes in the the corpuscles of Stannius during the spawning journey of the 

Atlantic salmon (Salmo salar). General and Comparative Endocrinology, v. 14, p. 43-52, 

1970. 

 

HIBIYA, H. An Atlas of Fish Hystology – Normal and Pathological features.  Tokyo, Japon: 

Kodansha Ltd. 1982. 147p. 

   



428 
 

HINE, P. M. The granulocytes of fish. Fish & Shellfish Immunology, v. 2, p. 79–88, 1992.  

 

HINTON, D. E.; BAUMANN, P. C.; GARDNER, G. R.; HAWKINS, W. E.; HENDRICKS, J. D.; 

MURCHELANO, R. A.; OKIHIRO, M. S. Histopathologic Biomarkers. In: HUGGETT, R. J.; 

KIMERLI, R. A.; MEHRLE, P. M.; BERGMAN, H. L. Biomarkers biochemical, physiological 

and histological markers of anthropogenic stress. Boca Raton: Lewis Pubishers, 1992. 

cap. 4, p. 155 –196. 

 

HISAO; F.; YOSHIHARU, H. On the fine structure of corpuscles of Stannius of the eel, Anguilla 

japonica. Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie, v. 77, n. 2, p. 175–

187, 1967. 

 

HJELMELAND, K.; JORGENSEN, T. Evaluation of the radioimmunoassay as a method to 

quantify trypsin and tripsonogen in fish. Transactions of the American Fisheries Society, v. 

114, p. 619–621, 1985.  

 

HOAR, W. S. Reproduction. In: HOAR, W. S.; RANDALL, D. J. Fish physiology. London: 

Academic Press, 1969. v. 3, p. 1-72. 

 

HOAR, W. S.; RANDAL, D. J.; DONALDSON, E. M. Reproduction In: HOAR, W. S.; RANDALL, 

D. J. Fish physiology. London: Academic Press, v. 9 A, 1983. 

 

HOFER, R.; SCHIEMER, F. Proteolytic activity digestive tract of several species of fish with 

different habits. Oecologia, v. 48, p. 342–345, 1981. 

 

HOLLAND, M. C, LAMBRIS, J. D. A functional C5a anaphylatoxin receptor in a teleost species. 

Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), v. 172, n. 1, p. 349–355, 2004. 

 

HOLLAND, M. C. H.; LAMBRIS, J. D. The complement system in teleosts. Fish & shellfish 

immunology, v. 12, n. 5, p. 399-420, 2002. 

 

HONMA, Y.; TAMURA, E. Studies on the Endocrine Glands of a Salmonoid Fish, the Ayu, 

Plecoglossus altivelis Temminck et Schlegel-VIII. Degenerative Changes in the Thymus of 

Koayu exposed to Artificial Photoperiods. Bulletin of the Japanese Society for the Science 

of Fish, v. 38, p. 995–1005, 1972. 

   

HORWITZ; D. A.; ALLISON; A. C.; WARD; P.; KIGHT; N. Identification of human mononuclear 

leucocyte populations by esterase staining. Clinical and Experimental Immunology, v. 30, p. 

289-298, 1977. 

 

HOUT, E.   Preliminaire sur l'origine des capsules surrenales des poissons lophobranches. 

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, v. 126, p. 49-50, 1898. 

 

HUERGO, G. M.; ZANIBONI FILHO, E. Triploidy Induction in Jundiá (Rhamdia quelen, Quoy & 

Gaimard 1824) through hidrostatic pressure shock. Journal of Applied Aquaculture, v. 18, n. 

4, p. 45-57, 2006. 

 

HUTTENHUIS, H. B. T.; MARK O.; HUISING, M. O.; VAN DER MEULEN, T.; VAN 

OOSTERHOUD, C. N.; SÁNCHEZ, N. A.; TAVERNE-THIELE, A. J.; STROBAND, H. W. J.; 

ROMBOUT, J. H. W. M.  Rag expression identifies B and T cell lymphopoietic tissues during 

the development of common carp (Cyprinus carpio). Developmental & Comparative 



429 
 

Immunology, v. 29, n. 12, p. 1033-1047, 2005. 

 

HUY, A.H. Comportamento alimentar do Jundiá Rhamdia quelen: Papel do número de 

indivíduos. 2012. 28p.  Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharel em Zootecnia) – 

Faculdade de Zootecnia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 

 

HWANG, P. P.  Distribution of chloride cells in teleost larvae. Journal of Morphology, v. 200, 

p. 1–8, 1989. 

 

IBAMA-CEPERG, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros Lagunares e Estuarinos.  

Desembarque de pescado no Rio Grande do Sul. Projeto Estatística Pesqueira. Rio 

Grande: IBAMA/CEPERG. 2011. 37 p. 

 

ICARDO, J. M. Conus arteriosus of the teleost heart: dismissed, but not missed. The 

Anatomical Record Part A, Hoboken, v. 288A, n. 8, p. 900-908, 2006. 

 

ICARDO, J. M. Heart morphology and anatomy. Fish Physiology, Maryland Heights, v. 36, 

Part A, p. 1-54, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/bs.fp.2017.05.002>. Acesso em: 

25 abr. 2018. 

 

ICARDO, J. M. The Teleost heart: a morphological approach. In: SEDMERA, D.; WANG, T. 

Ontogeny and phylogeny of the vertebrate heart. New York: Springer, 2012. p. 35-53. 

 

ICARDO, J. M.; COLVEE, E. The atrioventricular region of the teleost heart: a distinct heart 

segment. The Anatomical Record, Hoboken, v. 294, n. 2, p. 236-242, 2011. 

 

IHERING, R. VON, AZEVEDO, P. DE. As piábas dos açúdes nordestinos (Characidae, 

Tetragonopterinae). Arquivo do Instituto Biológico, São Paulo, v. 7, p. 75–106, 1936. 

 

IHERING, R. VON.  A cerca do regime alimentar dos peixes. O Campo, v. 9, n. 105, p. 71–73, 

1938.  

   

IMAGAWA, T.; HASHIMOTO, Y.; KON, Y.; SUGIMURA, M. Vascularization and related 

distribution of leukocytes in carp Cyprinus carpio L., head kidney. Journal of Fish Disease, v. 

37, p. 357–366, 1990. 

 

INGRAM, G. A. Substances involved in the natural resistance of fish to infection: A review. 

Journal of Fish Biology, v. 16, n. 1, p. 23-60, 1980. 

 

IRWIN, M. J.; KAATARI, S. J. Salmonid B lymphocytes demonstrate organ dependent 

functional heterogeneity. Veterinary immunology and immunopathology, v. 12, p. 19–45, 

1986. 

 

ISLA, L. A. S. O uso de peixes em estudos experimentais ecotoxicológicos "in situ", 

avaliando os efeitos da poluição aquática urbana em reservatórios. 2016. 88 f. Tese 

(Doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre) - Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

   

IWAMA G.; NAKANISHI, T. The Fish Immune System. San Diego: Academic Press, 1996, 

380 p. 



430 
 

JADMAN, D. P.; MCCUDDEN, C.; JAMES, K.; NEMETH, E. M.; WAGNER, G. F. Evidence for 

calcium-sensing receptor mediated stanniocalcin secretion in fish. Molecular and Cellular 

Endocrinology, v. 186, n. 1, p. 111–119, 2002. 

 

JANG, I.; HARDIE, J.; SECOMBES, C. Elevation of rainbow trout Oncorhynchus mykiss 

macrophage respiratory burst activity with macrophage-derived supernatants. Journal of 

Leukocyte Biology, v. 57, n. 6, p. 943–947, 1995a. 

 

JANG, I; MULERO, V.; HARDIE, L. J.; SECOMBES, C. J. Inhibition of rainbow trout phagocyte 

responsiveness to human tumor necrosis factor alpha (hTNFα) with monoclonal antibodies to 

the hTNFα 55 kDa receptor. Journal of Leukocyte Biology, v. 57, p. 943–947, 1995b.  

 

JANG, S. I.; HARDIE, L. J.; SECOMBES, C. J. Effects of transforming growth factor β on 

rainbow trout Oncorhynchus mykiss macrophage respiratory burst activity. Developmental 

and Comparative Immunology, v. 18, p. 315–323, 1994. 

 

JANZ, D. M. Endocrine System. Gross Functional Anatomy. In: OSTANDER, G. K. The 

Laboratory Fish. San Diego: Academic Press, p. 189-217. 2000. 

  

JANZ, D. M.; WEBER, L. P. Endocrine System. Microscopic Functional Anatomy. In: 

OSTANDER, G.K. The Laboratory Fish. San Diego: Academic Press, p. 415-439. 2000a. 

 

JASIM, B. M. Structural changes in the kidney of Barbus sharpeyi (cyprinidae) youngs adapted 

to brackishwater. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, v. 8, n. 4, p. 357–

363, 2013. 

 

JASO-FRIEDMANN, L.; RUIZ, J.; BISHOP, G.R.; EVANS, D.L. Regulation of innate immunity 

in tilapia: activation of nonspecific cytotoxic cells by cytokine-like factors. Developmental and 

comparative immunology, v. 24, p. 25-36, 2000. 

 

JAYA KUMARI, P.K.; SAHOO, T.; SWAIN, S. K.; SAHOO, A. K.; SAHU, MOHANTY, B.R. 

Seasonal variation in the innate immune parameters of the Asian catfish Clarias batrachus. 

Aquaculture, v. 252, n. 2-4, p. 121-127. 2005. 

 

JOBLING, M. Environmental biology of fishes. London: Chapman & Hall. 1995.  p. 455. 

 

JOBLING, M. Fish Bioenergetics. London: Chapman & Hall, 1994, 294p. 

 

JOERINK, M.; RIBEIRO, C. M.; STET, R. J.; HERMSEN, T.; SAVELKOUL, H. F.; 

WIEGERTJES, G. F. Head kidney-derived macrophages of common carp (Cyprinus carpio L.) 

show plasticity and functional polarization upon differential stimulation. Journal of 

immunology, Baltimore, v. 177, n. 1, p. 61-9, 2006. 

 

JONES, B. R. Fear and distress, p. 75-87. In: APPLEBY, M.C., HUGHES, B.O. Animal 

Welfare. CAB International: Wallingford. 1997. 316 p. 

 

JONES, F. R. H.; MARSHALL, N .B.  The structure and functions of the teleostean 

swimbladder. Biological Reviews, v. 28, p. 16-83, 1953. 

 
JONES, T. W. On the so-called choroid gland or choroid muscle of the fish’s eye. Medical gas 

research, London, v. 21, p. 650-652, 1838. 



431 
 

JÓSEFSSON, S.; TATNER, M. F. Histogenesis of the lymphoid organs in sea bream (Sparus 

aurata L.). Fish and Shellfish Immunology, v. 3, p. 35–49, 1993. 

 

JOY, K. P.; KIRUBAGARAN, R.  An immunocytochemical study on the pituitary gonadotropic 

and thyrotropic cells in the catfish, Clarias batrachus after mercury treatment. Biological Str. 

Morphology, v. 2, p. 67–70, 1989. 

 

KAATTARI, S. L. Development of a piscine paradigm of immunological memory. Fish & 

Shellfish Immunology, v. 4, p. 447–457, 1994. 

 

KAATTARI, S. L. Fish B lymphocytes: defining their form and function. Annual Review of Fish 

Diseases, v. 2, p. 161–180, 1992. 

 

KAATTARI, S. L., EVANS, D. A., KLEMER, J. V. Varied redox forms of teleost IgM: an 

alternative isotypic diversity?. Immunological reviews, v. 166, p. 133–142, 1998. 

 

KAATTARI, S. L.; IRWIN, M. J. Salmonid spleen and anterior kidney harbor populations of 

lymphocytes with different B cells repertoires. Developmental Comparative Immunology, v. 

9, p. 433–444, 1985. 

 

KAATTARI, S. L.; PIGANELLI, J. D. The specific immune system: Humoral defense. In: 

IWAMA, G.; NAKANISHI, T. The Fish Immune System. Organism, Pathogen, and 

Environment, San Diego: Academic Press, 1996, p. 207-254. 

  

KAATTARI, S.L.; YUI, M.A.  Polyclonal activation of salmonid B lymphocytes.  Developmental 

& Comparative Immunology, v. 11, p. 155 – 165. 1987. 

KAISER, P.; ROTHWELL, L.; AVERY, S.; BALU, S. Evolution of the interleukins.   

Developmental & Comparative Immunology, v. 28, n. 5, p. 375–394, 2004.  

 

KANEKO, T.; FRASER. R. A.; LABEDZ, T.; HARVEY. S.; LAFEBER, F. P.; PANG, P. K. 

Chancterization of antisera raised against hypocalcin (teleocalch) purified from corpuscles of 

Stannius of rainbow trout, Salmo gairdneri. General and Comparative Endocrinology, v. 69, 

p.238-245, 1988. 

 

KANEKO, T.; HASEGAWA, S.; HIRANO, T.  Embryonic origin and development of the 

corpuscles of Stannius in chum salmon (Oncorhynchus kera). Cell and Tissue Research, v.  

268, n. 1, p. 65-70, 1992. 

 

KAPOOR, B. G.; KHANNA, B. Ichthyology Handbook. India: Springer-Verlag. 2004. 964 p. 

  

KARIN, R.; SEKINE, M.; UKITA, M. Simulation of eutrophication and associated accurrence of 

hypoxic and anoxic condition in a coastal bay in Japan. Marine Pollution Bulletin, v. 45, n. 1-

12, p. 280-285, 2002. 

 

KATO, A. DOI, H.; NAKADA, T.; SAKAI, H.; HIROSE, S. Takifugu obscurus is a euryhaline 

fugu species very close to Takifugu rubripes and suitable for studying osmoregulation. BioMed 

Central Physiology, v. 5, n.18. p. 1-11, 2005. 

 

KELENYI, G.; NEMETH, A. Comparative histochemistry and electron microscopy of the 

eosinophil leukocytes of vertebrates I. A study of avian, reptile, amphibian and fish leucocytes. 

Acta Biologica Academia Scientarum Hungaricae, v. 20, p. 405–422, 1969. 



432 
 

KELLEY, D.S. Modulation of human immune and inflammatory responses by dietary fatty 

acids. Nutrition, v. 17, n. 7-8, p. 669-673, 2001. 

 

KESTIN, S. C.; VAN DE VIS, J. W.; ROOB, D. H. F. Protocol for assessing brain function I fish 

and the effectiveness of methods used to stun and kill them. Veterinary Record, v. 150, p. 

302-307, 2002. 
 

KHALAF, K. T. The marine and freshwater fishes of Iraq. Al-Rabitta Press, Baghdad. 1961. 

164 p. 

 

KHORRAMSHAHI, O.; SCHARTAU, J.M., KROGER, R. H. H. A complex system of ligaments 

and a muscle keep the crystalline lens in place in the eye of bony fishes. Vision Research, v. 

48, p. 1503-1508, 2008. 

 

KIERSZENBAUM, A.L.; TRES, L.L.  Histologia e Biologia Celular. Uma introdução à Patologia. 

3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 699p. 2012. 

KITA, J.; ITAZAWA, Y. Scanning electron microscope study of rainbow trout spleen with 

reference to the role of the reticular meshwork in erythrocyte release. Japanase Journal of 

Ichthyology, v. 41, p. 287–293, 1994. 

 

KLOSTERHOFF, M. C.; PEREIRA JÚNIOR, J.; RODRIGUES, R. V.; EMELINE P. GUSMÃO, 

E. P.; SAMPAIO, L. A.; MARCELO B.; TESSER, M. B.; ROMANO L. A. Ontogenic 

development of kidney, thymus and spleen and phenotypic expression of CD3 and CD4 

receptors on the lymphocytes of cobia (Rachycentron canadum). Anais da Academia 

Brasileira de Ciências, v. 87, n. 4, p. 2111- 2121, 2015. 

 

KLOSTERHOFF, M. DA C. Desenvolvimento ontogênico do rim, timo e baço e expressão 

fenotípica dos receptores CD3 e CD4 em linfócitos do bijupirá Rachycentron canadum. 

2012. 65 f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura) - Programa de Pós-Graduação em 

Aquicultura, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2012. 

 

KNIGHT, J.; HOLLAND, J. W.; BOWDEN, L. A.; HALLIDAY, K.; ROWLEY, A. F. Eicoisanoid 

generating capacities of different tissues from the rainbow trout. Oncorhynchus mykiss. Lipids, 

v. 30, p. 451–458, 1995. 

 

KNIGHT, J.; LLOYD-EVANS, P.; ROWLEY, A. F., BARROW, S. E. Effect of lipoxin and other 

eicosanoids on phagocytosis and intracellular calcium mobilisation in rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) leukocytes. Journal of Leukocyte Biology, v. 54, p. 518-522, 1993.  

 

KOBAYASHI, I.; MORITOMO, T.; OTOTAKE, M.; NAKANISHI, T. Isolation of side population 

cells from ginbuna carp (Carassius auratus langsdorfii) kidney hematopoietic tissues.  

Developmental & Comparative Immunology, v. 31, n. 7, p. 696-707, 2006. 

 

KOBAYASHI, I.; SEKIYA, M.; MORITOMO, T.; OTOTAKE, M.; NAKANISHI, T.  Demonstration 

of hematopoietic stem cells in ginbuna carp (Carassius auratus langsdorfii) kidney. 

Developmental & Comparative Immunology, v. 30, n. 11, p. 1034–1046, 2006a. 

 

KOBAYASHI, K.; HARA, A.; TAKANO, K.; HIRAI, H.  Studies on subunit components of 

immunoglobulin M from a bony fish, the chum salmon (Oncorhynchus keta).   Molecular 

Immunology, v. 19, p. 95 – 103. 1982. 

 



433 
 

KODAMA, H.; MATSUOKA, Y.; TANAKA, Y.; LIU, Y.; IWASAKI, T.; WATARAI, S.   Changes of 

C-reactive protein levels in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) sera after exposure to anti-

ectoparasitic chemicals used in aquaculture. Fish & Shellfish Immunology, v. 16, n. 5, p. 

589–597, 2004. 

 

KÖLLNER, B.; WASSERRAB, B.; KOTTERBA, G.; FISCHER, U. Evaluation of immune 

functions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) – how can environmental influences be 

detected? Toxicology Letters, v. 131, n. 1-2, p. 83–95, 2002. 

   

KOPPANG, E. O., BJERKA’S, E. The eye. In.: FERGUSON, H. W. Systemic Pathology of 

Fish., 2 ed., UK, London: Scotian Press. 2006. p. 245–65.  

 

KORTE, S. M.; KOOLHAAS, J. M.; WINGFIELD, J. C.; MCEWEN, B. S. The Darwinian concept 

of stress: Benefits of allostasis and costs of allostatic load and the trade-offs in health and 

disease. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 29, n. 1, p. 3-38, 2005. 

 

KREUTZ, L.C.; CANOVA, R.; NIED, C.O.; MÁRCIA BORTOLUZZI, M.; FRANDOLOSO, R. 

Characterization of an IgM-like immunoglobulin from silver catfish (Rhamdia quelen) serum and 

its use for the production of polyclonal antibodies and development of immunoassays. 

Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 36, n. 9, p.819-825. 2016. 

 

KRISHNAMURTHY, V. G. Cytophysiology of corpuscles of Stannius. International Review 

Cytoogyl, v. 46, p. 177–249, 1976. 

 

KRISHNAMURTHY, V. G.; BERN, H. A. Correlative histologic study of the corpuscles of 

Stannius and the juxtaglomerular cells of teleost fishes. General and Comparative 

Endocrinology, v. 13, p. 313-335, 1969. 

   

KRISTIJANSSON, M. M.; NIELSEN, H. H. Purification and characterization of two 

chymotrypsin-like proteases of the pyloric caeca of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 

Comparative Biochemistry and Physiology, v. 101B, p. 247–2, 1992. 

 

KRISTJANSSON, M. M. Purification and characterization of two chymotrypsin-like proteases 

the pyloric caeca of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Agricultural Food 

Chemistry, v. 39, p. 1742, 1991.  

 

KRUGER, R.  A review of the histological structure of the bodykidney tissue of the silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix Val.). Zoologischer Anzeiger, v. 227, p. 185–197, 1991a. 

   

KRUGER, R. Some histopathological changes in the bodykidney tissue of the silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix Val.).  Zoologischer Anzeiger, 227, p. 245–255. (1991b). 

   

KUDO, H.; KATO, A.; HIROSE, S. Fluorescence Visualization of Branchial Collagen Columns 

Embraced by Pillar Cells. Journal of Histochemistry & Cytochemistry, v. 55, n. 1, p. 57–62, 

2007. 

 

KUDO, S. Enzymes responsible for the bactericidal effect in extracts of vitelline and fertilisation 

envelopes of rainbow trout eggs. Zygote, v. 8, n. 3, p. 257–265, 2000. 

 

 

 



434 
 

KULSKI, J. K.; SHIINA, T.; ANZAI, T.; KOHARA, S.; INOKO, H. Comparative genomic analysis 

of the MHC: the evolution of class I duplication blocks, diversity and complexity from shark to 

man.  Immunological reviews, v. 190, p. 95-122, 2002. 

 

KUMARI, J.; SAHOO, P. K.; SWAIN, T.; SAHOO, S.K; SAHU, A. K.; MOHANTY, B. R. 

Seasonal variation in the innate immune parameters of the Asian catfish Clarias batrachus. 

Aquaculture, v. 252, n 2-4, p. 121-127, 2005. 

  

LAGABRIELLE, J.  Contribution à l’étude anatomique, histologique, et embryologique du 

thymus chez les Téléostéens. France, Bourdeaux: Faculte des Sciences de Bourdeaux, 1938. 

129p Thèse - Faculte des Sciences de Bordeaux, 1938. 

LAGLER, K. F.; BARDACH, J. E.; MILLER, R. R.; PASSINO, D. R. M. Ichthyology. 2ed, New 

York, USA: John Wiley & Sons. 1977.  545 p. 

 

LAIDLEY, C. W.; LEATHERLANDS, J. F. Cohort sampling, anaesthesia and stocking density 

effects on plasma cortisol, thyroid hormone, metabolite and ion levels in rainbow trout, Salmo 

gairdnire R. Journal of Fish Biology, v. 33, p. 73–88, 1988. 

   

LAING, K. J.; ZOU, J. J.; PURCELL, M. K.; PHILLIPS, R.; SECOMBES, C. J.; HANSEN, J. D. 

Evolution of the CD4 family: teleost fish possess two divergent forms of CD4 in addition to 

lymphocyte activation gene-3. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), v. 177, n. 6, 

p. 3939-51, 2006. 

   

LAM, S. H.; CHUA H. L.; GONG, Z.; WEN, Z.; LAM, T. J.; SIN, Y. M. Morphologic 

transformation of the thymus in developing zebrafish. Developmental Dynamics: an official 

publication of the American Association of Anatomists, v. 225, n. 1, p. 87–94, 2002. 

 

LAM, S. H.; CHUA, H. L.; GONG, Z.; LAM, T. J.; SIN, Y. M. Development and maturation of the 

immune system in zebrafish, Danio rerio: a gene expression profiling, in situ hybridization and 

immunological study. Developmental and comparative immunology, v. 28, n. 1, p. 9–28, 

2004. 

 

LAMAS, J.; ELLIS, A. E. Electron microscopic observations of the phagocytosis and 

subsequent fate of Aeromonas salmonicida by Atlantic salmon neutrophils in vitro. Fish & 

Shellfish Immunology, v. 4, p. 539–546, 1994. 

 

LAMAS, J.; SANTOS, Y.; BRUNO, D.W.; TORANZO, A.E.; ANADÓN, R. Non-specific cellular 

responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to Vibrio anguillarum and its extracellular 

products (ECPs). Journal of fish biology, v. 45, p. 839–854, 1994. 

 

LAMERS, C. H. J.; DE HASS, M. J. H. Antigen localization in the lymphoid organs of carp 

(Cyprinus carpio). Cell and Tissue Research, v. 242, p. 491–498, 1985. 

 

LAMERS, C. H. J.; PARMENTIER, H. K. The fate of intraperitoneally injected carbon particles 

in cyprinid fish. Cell and tissue research, v. 242, p. 499–503, 1985. 

 

LAMERS, C. H. J.; ROMBOUT, J. H. W. M.; TIMMERMANS, L. P. M. An experimental study of 

neural crest migration in Barbus conchonius (Cyprinidae, Teleostei) with special reference to 

origin of the enteroendocrine cells. Journal of embryology and experimental morphology, 

v. 62, p. 309–323, 1981. 

 



435 
 

LANGENAU, D. M., ZON, L. I. The zebrafish: a new model of T-cell and thymic development. 

Nature reviews. Immunology, v. 5, n. 4, p. 307-17, 2005. 

   

LANGER, M. Histologic study of the teleost liver. II. The blood vessel system. Zeitschrift für 

mikroskopisch-anatomische Forschung, v. 93, p. 849-875, 1979. 

 

LAZZARI, R. NETO, J. R. EMANUELLI, T. PEDRON, F. A. COSTA, M. L. LOSEKANN, M. E. 

CORREIA, V. BOCHI, V. C. Diferentes fontes proteicas na alimentação do jundiá (Rhamdia 

quelen). Ciência Rural, v. 36, n.1, p.240-46, 2006.  

 

LAZZARI, R.; RADÜNZ NETO, J.; LIMA, R. L.; PEDRON, F. A.; LOSEKANN, M. E. Efeito da 

frequência de arraçoamento e da troca de tamanho de partícula alimentar no desenvolvimento 

de pós-larvas de jundiá (Rhamdia quelen). Revista brasileira de Agrociência, Pelotas, v. 10, 

n. 2, p.231-34, 2004. 

 

LAZZARI, R.; RADÜNZ NETO, J.; PEDRON, F. A.; VEIVERBERG, C. A.; BERGAMIN, G. T.; 

LIMA, R. L.; EMANUELLI, T.; STEFFENS, C. Desempenho e composição dos filés de jundiás 

(Rhamdia quelen) submetidos a diferentes dietas na fase de recria. Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 60, n. 2, p. 477-484, 2008. 

   

LAZZARI, R.; RADÜNZ-NETO, J.; CORRÊIA, V.; VEIVERBERG, C. A.; BERGAMIN, G. T.; 

EMANUELLI, T.; RIBEIRO, C. P. Densidade de estocagem no crescimento, composição e 

perfil lipídico corporal do jundiá. Ciência Rural, v. 41, n. 4, p. 712-718, 2011. 

   

LEAKE, L. D. Comparative Histology - An introduction to the microscopic structure of 

animal. Class Osteichthyes. London, UK: Academic Press. 1975. p. 521–555. 

   

LEGENDRE, M. LINHART, O. BILLARD, R. Spawning and management of gametes, fertilized 

eggs and embryos in Siluroidei. Aquatic Living Resources, v. 9, p. 59-80, 1996. 

 

LEHRER, R. I.; GANZ, T.; SELSTED, M. E.; BABIOR, B. M. Neutrophils in host defence. 

Annals of Internal Medicine, v. 109, p. 127–142, 1988. 

 

LEKNES, I. L. Endocytosis of horse-spleen ferritin by bony fish endocardium. Acta 

Histochemica, v. 81, p. 175–182, 1987. 

 

LELE, S.H. On the physical history of the thymus gland in place of various age with note on the 

involution of the organ, also including notes on the other ductless glands in the species. 

Journal Of The University Of Bombay, v. 2, p. 33–42, 1933. 

 

LEONARD, J. B.; SUMMERS, R. G. The ultrastructure of the integument of the American eel, 

Anguilla rostrata. Cell and tissue research, v. 171, p. 1–30, 1976. 

   

LEONG, J. A. C., TOBRIDGE, G. D., KIM, C. H. Y., JOHNSON, M., SIMON, B. Interferon-

inducible Mx proteins in fish. Immunological reviews, v. 166, p.349-363, 1998. 

 

LERMEN, C. L.; LAPPE, R.; CRESTANI, M.; VIEIRA, V. P.; GIODA, C. R.; SCHETINGER, M. 

R. C.; BALDISSEROTTO, B.; MORAES, G.; MORSCH, V. M.   Effect of different temperature 

regimes on metabolic and blood parameters of silver catfish Rhamdia quelen. Aquaculture, v. 

239, p.497-07, 2004. 

 



436 
 

LEUNG, E.; FENWICK, J. C. Hypocalcemic action 01 the Stannius corpuscles ln lats. Can o J . 

Zool., v. 56, p. 2333-2335, 1978. 

 

LEUNG, H. M.; LEUNG, A. O. W., WANG, H. S.; MA, K. K.; LIANG, Y.; HO, K. C.; CHEUNG, 

K. C.; TOHIDI, F.; YUNG, K. K. L. Assessment of heavy metals/metalloid (As, Pb, Cd, Ni, Zn, 

Cr, Cu, Mn) concentrations in edible fish species tissue in the Pearl River Delta (PRD), China. 

Marine Pollution Bulletin, v. 4, p. 235–245. 2014. 

 

LEVAVI-ZERMONSKY, B.; YARON, Z. Changes in gonadotropin and ovarian steroids 

associated with oocyte maturation during spawning induction in the carp. General and 

Comparative Endocrinology, v. 62, p. 89–98, 1986. 

 

LI, H. W.; BROCKSEN, R. W. Approaches to the analysis of energetic costs of intraspecific 

competition for space by raibow trout (Salmo gairdneri). Journal of Fish Biology, v. 11, p. 

329–334, 1977. 

   

LI, J. H.; SHAO, J. Z.; XIANG, L. X.; WEN, Y. Cloning, characterization and expression 

analysis of pufferfish interleukin-4 cDNA: The first evidence of Th2-type cytokine in fish.  

Molecular Immunology. No Prelo. 2006. 

 

LI, J.H., SHAO, J.Z., XIANG, L.X, WEN, Y. Cloning, characterization and expression analysis 

of pufferfish interleukin-4 cDNA: The first evidence of Th2-type cytokine in fish. Molecular 

Immunology. v. 44, n. 8, p. 2078-86, 2007. 

 

LIAO, I. C.; LEAÑO, E. M. Cobia aquaculture: research, development and commercial 

production. Asian Fisheries Society, v. 178, p. 115-129, 2007. 

 

LICHANSKA, A. M., HUME, D. A. Origins and functions of phagocytes in the embryo. 

Experimental hematology, v. 28, p. 601-611, 2000. 

 

LIDANI, K. C. F.; LIMA, J. R.; TORRES, R. A.; GABRIEL, J. E.; MADEIRA, H. M. F.; 

CARNEIRO, P. C. F. Genetic Variability of Jundiá (Rhamdia quelen) in Captivity. Revista 

Academica, Curitiba, v.4, p.47-53, 2006. 

 

LIE, O.; EVENSEN, O.; SORENSEN, A.; FROYSADAL, E. Study on lysozyme activity in some 

fish species. Diseases of Aquatic Organisms, v. 6, p. 1–5, 1989.  

 

LIEM, K. F., BEMIS, W. E., WALKER, JR. W.F., GRANDE, L. Functional anatomy of 

vertebrates. An evolutionary perspective. 3 ed. Belmomnt: Thomson, p.703, 2001. 

 

LIESCHKE, G. J.; OATES, A. C.; CROWHURST, M. O.; WARD, A.C.; LAYTON, J. E. 

Morphologic and functional characterization of granulocytes and macrophages in embryonic 

and adult zebrafish.  Blood, v. 98, n. 10, p. 3087–3096, 2001.  

 

LIMA, C. L. B. F.; REIS, N. S.; CECCARELLI, P. S. Estudo topográfico e histológico do rim de 

pacu Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 (Teleosti, Serrasalminae). Boletim Técnico 

do CEPTA, v. 6, n. 2, p. 41-52, 1993. 

 

LIMA, E.C.R.; SOUZA, R.L.; WAMBACH, X.F.; SILVA, U.L.; CORREIA, E.S. Cultivo da tilápia 

do Nilo Oreochromis niloticus em sistema de bioflocos com diferentes densidades de 

estocagem. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 16, 4, p. 948-957. 2015. 



437 
 

LIMA, L. C.; RIBEIRO, L. P.; LEITE, R. C.; MELO, D. C. Estresse em peixes. Revista 

Brasileira Reprodução Animal, v. 30, n. 3/4, p.113-117, 2006. 

 

LIN, S. H.; ELLIS, A. E.; DAVIDSON, G. A.; SECOMBES, C. J. Migratory, respiratory burst and 

mitogenic responses of leucocytes isolated from the gills of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss). Fish & shellfish immunology, v. 9, p. 21–226, 1999. 

 

LIN, Y. H.; SHIAU, S. Y. Dietary lipid requirement of grouper, Epinephelus malabaricus, and 

effects on immune responses. Aquaculture, v. 225, n. 1-4, p. 243-250, 2003. 

 

LINDENSTROM, T.; SECOMBES, C. J.; BUCHMANN, K. Expression of immune response 

genes in rainbow trout skin induced by Gyrodactylus derjavini infections. Vet Immunol 

Immunopathol., v. 97, n. 3-4, p. 137–148, 2004. 

 

LINDSAY, G. J. H. The significance of chitinolytyc enzymes and lysozyme in rainbow trout 

(Salmo gairdneri) defense. Aquaculture, v. 51, p. 169 – 173 1986. 

 

LINS, J. A. P.N.; KIRSCHNIK, P. B.; QUEIROZ, V. S.; CIRIO, S. M. Uso de peixes como 

biomarcadores para monitoramento ambiental aquático: Use of fish as biomarkers for 

monitoring aquatic environment. Revista Acadadêmica, Ciências Agrárias e Ambientais, 

Curitiba, v. 8, n. 4, p. 469-484, 2010. 

 

LIU, Y.; ZHOU, Z.; SHI, P.; HE, S.; YAO, B. The comparative analysis of the adherent bacterial 

flora in the gill and skin surface of Epinephelus awoara in cages by PCR-DGGE. Journal of 

Agricultural Science and Technology: JAST, v. 10, p. 81–86, 2008. 

 

LOBB, C. J.; CLEM, L. W. Distinctive subpopulations of cattfish serum antibody and 

immunoglobulin. Molecular immunology, v. 20, p. 811–818, 1983. 

   

LOBB, C. J.; CLEM, L. W. Fish lymphocytes differ in the expression of surface immunoglobulin. 

Developmental and comparative immunology, v. 6, p. 473–479, 1982. 

 

LOBB, C. J.; CLEM, L. W. Phylogeny of immunoglobulin structure and function. X . Humoral 

immunoglobulins of the sheepsead, Archosargus probatocephalus. Developmental and 

comparative immunology, v. 5, p. 271–282, 1981a. 

 

LOBB, C. J.; CLEM, L. W. Phylogeny of immunoglobulin structure and function. XI.  Secretory 

immunoglobulins in the bile of the marine teleost Archosargus probatocephalus. Molecular 

immunology, v. 18, p. 615-619, 1981c. 

 

LOBB, C. J.; CLEM, L. W. Secretory immunity induced in catfish, Ictalurus punctatus, following 

bath immunisation. Developmental and Comparative Immunology, v. 11, p. 727–738, 1987.   

 

LOBB, C. J.; CLEM, L. W. The metabolic relationships of the immunoglobulins in fish serum, 

cutaneous mucus and bile. The Journal of Immunology, v. 127, p. 1525–1529, 1981d. 

 

LOBB, C. J.; HAYMAN, J. R. Activation of complement by different immunoglobulin heavy 

chain isotype of the channel cattfish (Ictalurus punctatus). Molecular immunology, v. 26, p. 

457–465, 1989. 

   

 



438 
 

LOBB, C. J.; OLSON, M. O. J. Immunoglobulin heavy H chain isotypes in a Teleost fish. 

Journal of Immunology, v. 141, n. 4, p. 1236-1245, 1988. 

 

LOBB, C. J.; OLSON, M. O. J.; CLEM, L. W. Immunoglobulin light chain classes in a teleost 

fish. Journal Immunol., v. 132, n. 4, p. 1917–1923, 1984. 

 

LOBB, C.J.; CLEM, L.W.  Distinctive subpopulations of catfish serum antibody and 

immunoglobulin.  Molecular Immunology, v. 20, p. 811 – 818. 1983. 

 

LOBB, C.J.; CLEM, L.W.  Fish lymphocytes differ in the expression of surface immunoglobulin.   

Developmental and Comparative Immunology, v, 6, p. 473 – 479. 1982. 

 

LOBB, C.J.; CLEM, L.W.  Phylogeny of immunoglobulin structure and function. X. Humoral 

immunoglobulins of the sheepsead, Archosargus probatocephalus.  Developmental and 

Comparative Immunology, v. 5, p. 271 – 282. 1981a.   

  

LOBB, C.J.; CLEM, L.W.  Phylogeny of immunoglobulin structure and function. XI.  Secretory 

immunoglobulins in the bile of the marine teleost Archosargus probatocephalus.  Molecular 

Immunology, v. 18, p. 615 - 619. 1981c.  

 

LOBB, C.J.; CLEM, L.W. Phylogeny of immunoglobulin structure and function. XI. Secretory 

immunoglobulins in the cutaneous mucus of the sheepsead, Archosargus probatocephalus. 

Developmental and comparative immunology, v. 5, p. 587-596, 1981b. 

 

LOIR, M.; CAUTY, C.; PAUL PLANQUETTE, P.; LE BAIL, P. Y.  Comparative study of the male 

reproductive tract in seven families of South-American catfishes. Aquatic Living Resources, 

v. 2, n. 1, p. 45-56, 1989. 

 

LONGO, R. S. Efeito da temperatura da água de fertilização e incubação na 

determinação da proporção sexual do jundiá Rhamdia quelen. 2001. 23 f. Dissertação 

(Mestrado em Aquicultura) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2008. 

 
LOPES, J. M.  1998 Influência do pH da água na sobrevivência e crescimento de larvas de 

jundiá Rhamdia quelen (Quoy & Gaimardi, 1824, Pisces, Pimelodidae) em duas épocas de 

desovas. Santa Maria: UFSM, 1997.  60 p.  Dissertação de Mestrado em Zootecnia – 

Universidade Federal de Santa Maria, 1998. 

 

LOPES, P. R. S. Efeito das aflatoxinas e dos adsorventes sobre o desempenho 

zootécnico de alevinos e juvenis de jundiá Rhamdia quelen. 2008. 99f. Tese (Doutorado 

em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, 2008. 

 

LOPES, P. R. S.; RADÜNZ NETO, J.; MALLMANN, C. A.; LAZARI, R.; PEDRON, F. A.; 

VAIVERBERG, C. A. Crescimento e alterações no fígado e na carcaça de alevinos de jundiá 

alimentados com dietas com aflatoxinas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.40, 

n.10, p.1029-34, out. 2005. 

 

LORENZEN, N.; LAPATRA, S.E. Immunity to rhabdoviruses in rainbow trout; the antibody 

response. Fish & Shellfish Immunology, v. 9, p. 345–360, 1999. 

 



439 
 

LOSEKANN, M. E.; RADÜNZ NETO, J.; EMANUELLI, T.; PEDRON, F. de A.; LAZZARI, R.; 

BERGAMIN, G. T.; CORRÊIA, V.; SIMÕES, R. S. Alimentação do jundiá com dietas contendo 

óleos de arroz, canola ou soja. Ciência Rural, v. 38, n. 1, p.225–30, 2008. 

 

LØVOLL, M.; BØGWALD, J.; ROY, A.; DALMO, R. A. Extrahepatic synthesis of complement in 

rainbow trout: First evidence of endothelial cells as key producers of factor D. Molecular 

Immunology, v. 44, n. 1-3, p. 210-211, 2007. 

   

LOWE-lINDE, L. Observations of rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson, infected with 

Cryplobia salmoslica. Journal of Fish Biology, v. 17, n. 1, p. 23-30, 1980. 

 

LUCHINI, L.; CRUZ RANGEL, C. Reproducción inducida y desarrollo larval del bagre negro, 

Rhamdia sapo.  Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 12, p. 47 – 51. 1981. 

 

LUMSDEN, J. S.; OSTLAND, V. E.; BYRNE, P. J.; FERGUSON, H. W. Detection of a distinct 

gill-surface antibody response following horizontal infection and bath challenge of brook trout 

Salvelinus fontinalis with Flavobacterium branchophilum, the causative agent of bacterial gill 

disease. Diseases of Aquatic Organisms, v. 16, p. 21–27, 1993. 

 

LUMSDEN, J.S., OSTLAND, V.E., MACPHEE, D.D., FERGUSON, H.W. Production of gill-

associated and serum antibody by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following immersion 

immunization with acetone-killed Flavobacterium branchophilum and the relationship to 

protection from experimental challenge. Fish and Shellfish Immunology, v. 5, p. 151–165, 

1995. 

 

MAAS, M. G., BOOTSMA, R. Uptake of bacterial antigens in the spleen of carp (Cyprinus 

carpio L.). Developmental & Comparative Immunology, Suppl. V. 2, p. 47– 52, 1982. 

 

MACARTHUR, J. I.; FLETCHER, T. C. Phagocytosis in fish. In: MANNING, M. J.; TATNER, M. 

F. Fish Immunology. London, UK: Academic Press, 1985, p. 29–46. 

 

MACCHI, J. G., ROMANO, L. A.; CHRISTIANSEN, H. E.  Melano-Macrophage Centres as 

Biological Indicators of Environmental Change in Whitemouth Croaker, Micropogonias furnieri. 

Journal Fish Biology, v. 40, p. 971-973. 1992. 

 

MACIEL, C. M. R. R. Ontogenia de larvas de piracanjuba, Brycon orbignyanus 

Valenciennes (1849) (Characiformes, Characidae, Bryconinae). 2006. 229f. Tese 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação 

Animal; Pastagens e Forragicultura) - Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2006. 

 

MACIRELLA, R.; BRUNELLI, E. Morphofunctional Alterations in Zebrafish (Danio rerio) Gills 

after Exposure to Mercury Chloride. International journal of molecular sciences; v. 18, n. 4, 

p. E824, 2017. 

 

MACKMULL, G.; MICHELS, N. A. Absorption of colloidal carbon from the peritoneal cavity in 

teleost Tautogolabrus adspersus. American Journal of Anatomy, v. 51, p. 3–47, 1932. 

 

MADEN, K. S.; SANDERS, V. M.; FELTEN, D. L. Catecholamine influences and sympathetic 

neural modulation of immune responsiveness. Annual review of pharmacology and 

toxicology, v. 35, p. 417–448, 1995. 

 



440 
 

MAFFEZZOLLI, G.; NUÑER, A. P. O.  Crescimento de alevinos de jundiá, Rhamdia quelen 

(Pisces, Pimelodidae), Pimelodidae), em diferentes em diferentes em diferentes concentrações 

de oxigênio dissolvido. Acta Scientiarum Biological Sciences, v. 28, n.1, p. 41 – 45, 2006. 

 

MAGALHÃES, A. C. Monografia brasileira de peixes pluviais. São Paulo: Graphicard. 1931.  

260 p. 

 

MAGNADÓTTIR, B. Innate immunity of fish (overview). Fish & Shellfish Immunology, v. 20, 

n. 2, p.137-151, 2006.  

 

MAGNADÓTTIR, B.; LANGE, S.; GUDMUNDSDOTTIR S.; BØGWALD, J.; DALMO, R.A. 

Ontogeny of humoral immune parameters in fish. Fish & Shellfish Immunology, v.19, n. 5, p. 

429–439, 2005. 

 

MAHABADY, M. K.; MOROVVATI, H.; AREFI, A.; KARAMIFAR, M. Anatomical and 

Histomorphological Study of Spleen and Pancreas in Berzem (Barbus pectoralis). World 

Journal of Fish and Marine Sciences, v. 4, n.3, p.263-267, 2012. 

 

MAHASEN, L. M. A. Evolution of the Kidney. Anatomy Physiology & Biochemistry 

International Journal, v. 1, n. 1, p. 001–006, 2016. 

 

MALE, D.K., BROSTOFF, J.; ROITT, D.B.; ROTH, I. Immunologgy. 7 ed. Canada: Elsevier 

Health Sciences, Mosby Elsevier, p.58-69, 552p. 2006. 

 

MANNING, M. F. A comparative view of the thymus in vertebrates. In.: KENDALL, M.D. The 

thymus gland. London, UK: Academic Press. 1981.  p. 7–20. 

  

MANNING, M. F. Fishes. In: TURNER, R.J. Immunology: a comparative approach. 

Chichester, USA: J. Wiley & Sons Ltd., 1994, p. 69–100. 

  

MANNING, M. J., NAKANISHI, T. The specific immune system: cellular defenses. In: IWANA, 

G., NAKANISHI, T. The Fish Immune System. Fish physiology series, V. 15. San Diego, 

USA: Academic Press, 1996, p. 159–205. 

 

MANNING, M. J.; GRACE, M. F.; SECOMBES, C. J. Ontogenic aspects of tolerance an 

immunity in carp and rainbow trout: studies on the role of the thymus.  Developmental and 

Comparative Immunology, v. 2, p. 1075–1082, 1982. 

   

MANSON, C. F. Biology of freshwater pollution. 3 ed. Longman: Essex. 1996. 356p. 

 

MARCHIORO, M. I.  1997.  Sobrevivência de alevinos de jundiá (Rhamdia quelen) Quoy & 

Gaimardi, 1824, PISCES, PIMELODIDAE à variação de pH e salinidade da água de cultivo. 

Santa Maria: UFSM, 1997.  65 p.  Dissertação de Mestrado em Zootecnia – Universidade 

Federal de Santa Maria, 1997. 

 

MARINOVA, T. Z. Comparative observations on thymic epithelial cell ultrastructure in some 

teleost fishes and mammals. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft, v. 80S, p. 

633–634, 1986. 

 

 

 



441 
 

MARRA, L. E. Corpuscles of stannius and stanniocalcin in the more ancient bony fishes: 

Phylogenetic implications of morphological and molecuar differences. 2000. 258f. Tese 

(Doutorado em Anatomy and Cell Biology) - Philosophy Graduate Department of Anatomy and 

Cell Biology, University of Toronto, Toronto, 2000. 

 

MARSDEN, M. J.; COX, D.; SECOMBES, C. J. Antigen-induced release of macrophage 

activating factor from rainbow trout Oncorhynchus mykiss leukocytes. Veterinary Immunology 

and Immunopathology, v. 42, p. 199–208, 1994. 

 

MARTINEZ, C. B. R.; CÓLUS, I. M. S. Biomarcadores em peixes neotropicais para o 

monitoramento da poluição aquática na bacia do rio Tibagi. In: MEDRI, M.E.; BIANCHINI, E.; 

SHIBATTA, O.A.; PIMENTA, J.A. A bacia do rio Tibagi. Londrina. Cap. 29, p. 551–577, 2002. 

 

MARTOJA, R.; MARTOJA-PIERSON, M. Técnicas de Histología Animal.  Barcelona: Toray – 

Mason, p. 244–245, 1970. 

 

MASHOOF, S.; CRISCITIELLO, M.F. Review: Fish Immunoglobulins. Biology, v. 5, n. 4, p. 45 – 

68. 2016. 

MATIAS, R.; DOURADO, D. M.; SOUZA, M. L. R.; JARDIM, M. I. A.; RODRIGUEZ, J. R. B.; 

GODOY, F.; COLETA, V. Estudo do tucunaré (Cichla ocellaris) em duas baías marginais do rio 

Piquiri (Pantanal do Paiaguás, MS): parâmetros físico-químicos e análises histológicas de 

pele. Ensaios e Ciência, v. 5, p. 75-91, 2001. 

 

MATKOVIC, M.; CUSSAC, V. E.; CUKIER, M.; GUERRERO, G. A.; MAGGESE, M. C.  

Desarrollo Embrionario de Rhamdia sapo (Valenciennes, 1840) Eigenmann y Eigenmann, 

1888 (Pisces, Pimelodidae). I. Segmentación, Morfogénesis y Organogénesis Temprana.  

Revista Brasileira de Biologia, v. 45, n. 1/2, p. 40–50, 1985. 

 

MATSUNAGA, T.; RAHMAN, A. In search of the origin of the thymus: the thymus and GALT 

may be evolutionarily related. Scandinavian journal of immunology, v. 53, n. 1, p. 1–6, 2001. 

   

MAULE, A. G.; TRIPP, R. A., KATARI, S. L.; SCHREK, C. B. Stress alters immune function 

and disease resistance in chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha).  Journal Endocrinol., 

v. 120, p. 135–142, 1989. 

   

MAZUR, C. F.; IWAMA, G. K. Effects of handling and stocking density on hematocrit, plasma-

cortisol, and survival in wild and hatchery-reared chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha), 

Aquaculture, v. 112, n. 4, p. 291-299, 1993. 

 

MCARDLE, J. F., ROBERTS, R. J. Bilateral hyperplasia of the thymus in rainbow trout (Salmo 

gairdneri).  Journal of the Fisheries Research Board of Canada, v. 31, p. 1537–1539, 1974. 

   

MCCONNELL, T. J.; GODWIN, U. B.; CUTHBERTSON, B. J. Expressed major 

histocompatibility complex class II loci in fishes. Immunological reviews, v. 166, p. 294-300. 

1998. 

 

MCDONALD, T. J.; DONNELLY, K. C. Genotoxicity of complex PAH mixtures recovered from 

contaminated lake sediments as assayed by three different methods. Environmental and 

Molecular Mutagenesis, v. 33, p. 303-312, 1999. 

 

 



442 
 

McEWEN, B. S, WINGFIELD, J. C. What is in a name? Integrating homeostasis, allostasis and 

stress. Hormones and Behavior, v. 57, n. 2, p. 105-11, 2010.    

 

McEWEN, B. S. Allostasis and allostatic load: Implications for neuropsychopharmacology. 

Neuropsychopharmacology, v. 22, n. 2, p. 108-124, 2000. 

 

McEWEN, B. S. Mood disorders and allostatic load. Biological Psychiatry, v. 54, p. 200-207, 

2003. 

 

McEWEN, B. S. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the 

brain. Physiological Reviews, v. 87, n. 3, p. 873-904, 2007. 

 

McEwen, B. S. Sex, stress and the hippocampus: Allostasis, allostatic load. and the aging 

process. Neurobiology of Aging, v. 23, n. 5, p.921-39, 2002. 

 

McEWEN, B. S. Stress, adaptation and disease: Allostasis and allostatic load. Annals of the 

New York Academy of Science, v. 840, p. 33-44, 1998. 

 

McEWEN, B. S., SEEMAN, T. Protective and damaging effects of mediators of stress 

elaborating and testing the concepts of allostasis and allostatic load. Annals of the New York 

Academy of Science, v. 869, p. 30-47, 1999. 

 

McEWEN, B. S., WINGFIELD, J. C. Response to commentaries on the concept of allostasis. 

Hormones and Behavior, v. 43, n. 1, p. 28-30, 2003b. 

 

McEWEN, B. S., WINGFIELD, J. C. The concept of allostasis in biology and biomedicine. 

Hormones and Behavior, v. 4, n. 1, p. 2-15, 2003a. 

 

McL PRESS, C.; EVENSEN, O. The morphology of the immune system in teleost fishes. Fish 

& Shellfish Immunology, v. 9, n. 4, p. 309–318, 1999. 

   

MEATS, M.; INGLETON, P. M.; JONES, I. C.; GARLAND, H. O.; KENYON, C. J. Fine structure 

of the corpuscles of Stannius of the trout, Salmo gairdneri: structural changes in response to 

increased environmental salinity and calcium ions. General and Comparative Endocrinology, 

v. 36, p. 451-61, 1978. 

 

MEDEIROS, T. S. Crescimento e feminilização de larvas de Jundiá R quelen submetidas 

a dietas com hormônios esteroides femininos. 2009. 50 f. Dissertação (Mestrado em 

Zootecnia) - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria, 2009. 

 

MELO, J. F. B. Efeito da utilização de diferentes fontes e níveis de lipídios na 

composição corporal e desenvolvimento de alevinos de jundiá (Rhamdia quelen). 2000. 

62f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Zootecnia, Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, 2000. 

 

MELO, J. F. B.; RADÜNZ NETO, J.; da SILVA, J. H. S.; TROMBETTA, C. G. Desenvolvimento 

e composição corporal de alevinos de jundiá (Rhamdia quelen) alimentados com dietas 

contendo diferentes fontes de lipídios. Ciência Rural, v. 32, n. 2, p.323-27, 2002. 

 

 



443 
 

MENEGHETI, J. O. Lagunas uruguayas y sur de Brasil. In: CAVENARI, P.; DAVIDSON, I.; 

BLANCO, D.; CASTRO, G.; BUCHER, E. (eds). Los humedales de America del Sur, uma 

agienda para la conservación de La biodiversidade y politicas de desarollo. Buenos 

Aires: Wetlands International, 1998. 

MENEZES, Charlene Cavalheiro de. Parâmetros de estresse oxidativo em jundiás 

(Rhamdia quelen) expostos a formulações comerciais dos herbicidas glifosato e 

clomazone. 2010. 86 f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica Toxicológica) - Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica Toxicológica, Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), Santa Maria, 2010. 

 

MENKE, A. L.; SPITSBERGEN, J. M.; WOLTERBEEK, A.P.M.; WOUTERSEN, R.A. Normal 

Anatomy and Histology of the Adult Zebrafish. Toxicologic Pathology, v. 39, p. 759-775, 

2011. 

 

MESEGUER, J.; ESTEBAN, M. A.; AGULLEIRO, B. Stromal cells, macrophages and lymphoid 

cells in the head kidney of sea bass (Dicentrarchus labrax L.). An ultrastructural study. 

Archives of Histology and Cytology, v. 54, p. 299–309, 1991. 

 

MESEGUER, J.; LOPEZ-RUIZ, A.; GARCIA-AYALA, A. Reticulo-endothelial stroma of the 

head-kidney from the seawater teleost gilthead seabream (Sparus aurata L.): an ultrastructural 

and cytochemical study. The Anatomical Record, v. 241, n. 3, p. 303–309, 1995. 

 

METCALF, D., MOORE, M.A.S.  Hematopoietic Cells. Amsterdam: North Holland 

Amsterdam, The Netherlands. 550 p. 1971. 

 

MEURER, S.; ZANIBONI FILHO, E.  Hábito alimentar do jundiá Rhamdia quelen (Pisces, 

Siluriformes, Pimelodidade) na região do alto Uruguai. In.: ENCONTRO BRASILEIRO DE 

ICTIOLOGIA, 12., São Paulo, 1997. Anais... São Paulo: SBI, 420p. 1997. 

 

MEURER, S.; ZANIBONI FILHO, E. Hábito alimentar do jundiá Rhamdia quelen (Pisces, 

Siluriformes, Pimelodidae), na região do alto rio Uruguai. In: XII ENCONTRO BRASILEIRO DE 

ICTIOLOGIA, 1997, São Paulo. Anais. São Paulo: SBI, 1997. p. 29. 

 

MEYER, G.; FRACALOSSI, D. M. Protein requirement of jundia fingerlings, Rhamdia quelen, at 

two dietary energy concentrations. Aquaculture, v. 240, p. 331-43, 2004. 

 

MEZHNIN, F. I. Stannius corpuscles in lish. Journal of Ichthyology, v.19, p. 105-23, 1979. 

   

MEZZALIRA, R.; FIORESI, I.; ITTZÉS, I. Jundiá: Espécie nativa com tecnologia dominada. 

Panorama da Aquicultura, v. 7, n. 40, p. 12–16, 1997. 

   

MILES-RICHARDSON, S. R.; KRAMER, V. J.; FITZGERALD, S. D.; RENDER, J. A.; YAMINI, 

B.; BARBEE, S. J.; GIESY, J. P. Effects of waterborne exposure of 17 β-estradiol on secondary 

sex characteristics and gonads of fathead minnows (Pimephales promelas). Aquatic 

Toxicology, v. 47, p. 129–145, 1999. 

 

MILLER, K. M.; WITHLER, R. E. The salmonid class I MHC: limited diversity in a primitive 

teleost. Immunological reviews, v. 166, p. 279-293, 1998.  

 

 

 



444 
 

MILLER, N. W.; BLY, J. E.; VAN GINKEL, F.; ELLSAESSER, C. F.; CLEM, L. W. Phylogeny of 

lymphocyte heterogeneity: identification and separation of functionally distinct subpopulations 

of channel catfish lymphocytes with monoclonal antibodies. Developmental and comparative 

immunology, v. 11, n. 4p. 739–747, 1987. 

 

MILLER, N.; WILSON, M.; BENGTÉN, E.; WARR, G.; CLEM, W. Functional and molecular 

characterization of teleosts leukocytes. Immunological reviews, 166, p. 187-198, 1998. 

 

MILLER, N.W., SIZEMORE, R.C. & CLEM, L.W.  Phylogeny of lymphocyte heterogeneity: the 

cellular requirements for “in vitro” antibody responses of channel catfish leukocytes.  Journal of 

Immunology, v. 134, p. 2884 – 2888. 1985.  

 

MINELLO et al., 2017c) MINELLO, L. F. M.; PICH, C. S.; OLLÉ, F. A.; CRUZ, L. A. X.; 

COIMBRA, M. A. A.; ANTHONISEN, E. F. Nota prévia da descrição preliminar da anatomia 

microscópica do baço de Rhamdia quelen (QUOY ,  GAIMARD, 1824). In.: III SIEPE – XXVI 

Congresso de Iniciação Científica, Universidade Federal de Pelotas, Anais. Pelotas: Resumos, 

CB_03347. 2017c 

 

MINELLO L. F.; SILVA, R. R. C.; BARBOSA, M. W. M.; CRUZ, L. A. X.; COIMBRA, M.A,A.; 

CENTENO, L. O. Nota prévia da descrição preliminar da anatomia microscópica da brânquia 

de um macho de Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824). In: III SIEPE, XXVI Congresso de 

Iniciação Científica (CIC), 2017, Pelotas, Anais. Pelotas: Resumos, 2017. 2017a 

 

MINELLO, L. F. M.; OLLÉ, F. A.; PICH, C. S.; CRUZ, L. A. X.; COIMBRA, M. A. A.; 

ANTHONISEN, E. F. Descrição preliminar da anatomia microscópica do coração de Rhamdia 

quelen (Quoy ,  Gaimard, 1824) – Nota prévia. In: III SIEPE, XXVI Congresso de Iniciação 

Científica (CIC), 2017, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Anais. Pelotas: Resumos, 

CB_03206. 2017b 

 

MINELLO, L. F.; LOPEZ-FIERRO, P.; RAZQUIN, B. E.; VILLENA, A. J. Desenvolvimento de 

um anticorpo contra imunoglobulinas séricas do siluriforme Rhamdia quelen. In: XXV 

Congresso Brasileiro de Zoologia - UnB, 2004, Brasilia. Resumos do XXV Congresso 

Brasileiro de Zoologia. Brasilia: EdUnB, v. 01. p. 360-361, 2004. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (Brasil) - MMA. Desembarque de pescados no Rio 

Grande do Sul – 2004. Brasília:  MMA – IBAMA – CEPERG, 2005. Relatório Técnico. 16p. 

 

MIRON, D. S.  Respostas metabólicas e enzimáticas em jundiás R. quelen 

(Heptapteridae) e piavas Leporinus obstusidens (Anostomidae) expostos a herbicidas 

utilizados na cultura do arroz irrigado. 2009. 113 f. Tese (Doutor em Bioquímica 

Toxicológica) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, 2009. 

 

MIRON, D. S. MORAES, B. BECKER, A. G. CRESTINI, M. SPANEVELLO, R. LORO, V. L. 

BALDISSEROTTO, B. Ammonia and pH effects on some metabolic parameters and gill 

histology of silver catfish, Rhamdia quelen (Heptapteridae). Aquaculture, v. 277, n. 3/4, p. 

192-196, 2008. 

 

MIRON, D. S.; SILVA, L. V. F.; GOLOMBIESKI, J. I., BALDISSEROTTO, B. Efficacy of different 

salt (NaCl) concentrations in the treatment of Ichthyophthirius multifiliis contamination of silver 

catfish, Rhamdia quelen, fingerlings. Journal of Applied Aquaculture, v. 14, n. 1-2, p. 155-



445 
 

161, 2008. 

 

MIRON, D. S.; SILVA, L. V. F.; GOLOMBIESKI, J. I.; MACHADO, S. L. O.; MARCHEZAN, E.; 

BALDISSEROTTO, B. Lethal concentration of clomazone, metsulfuron-metil, and quinclorac for 

silver catfish, Rhamdia quelen, fingerlings. Ciência Rural, v. 34, n. 5, p.1465 - 469, 2004. 

 

MISHRA, D.; SRIVASTAV, S. K.; SRIVASTAV, A. K. Effects os the insecticide cypermethrin on 

plasma calcium and ultimobranchial gland of a teleost, Heteropneustes fossilis. Ecotoxicology 

and Environmental Safety, v. 60, p. 193-197, 2005. 

 

MOCK, A.; PETERS, G. Lysozyme activity in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), 

stressed by handling, transport and water pollution. Journal of fish biology, v. 37, p. 873–885, 

1990. 

 

MOELLER JR, R.B. Diseases of Fish. Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, 

USA: Consulted for more details about Biology of Fish.. 1996.  p. 1–22.  Disponível em: 

<http://www.afip.org/vetpath/POLA/POLA96/fish.txt>. Acesso em:  27 Jul. 2002. 

 

MOKHTAR, D. M. Fish Histology: From Cells to Organs. Waretown: Apple Academic Press, 

250p. 2017. 

 

MONTAGNER, C. C.; VIDALA, C.; ACAYABAB, R. D. Contaminantes emergentes em matrizes 

aquáticas do Brasil: Cenário atual e aspectos analíticos, ecotoxicológicos e regulatórios. Quim. 

Nova, v. 40, n. 9, p. 1094-1110, 2017. 

 

MONTANHA, F. P.; ANDOLFATO, G. M.; BEZERRA, A. G.; PIMPÃO, C. T. Principais 

aspectos fisiológicos dos peixes – Revisão de literatura. Revista Científica Eletrônica de 

Medicina Veterinária, IX, n.17, p.1-6, 2011b. 

    

MONTANHA, F. P.; NAGASHIMA, J. C.; KIRNEW, M. D.; ASTRAUSKAS, J. P.; PIMPÃO, C.T. 

Características fisiológicas e reprodutivas do Rhamdia quelen. Revista Científica Eletrônica 

de Medicina Veterinária, n.17, 2011a. 

 

MONTEIRO-NETO, C.; CUNHA, F. E. A.; NOTTINGHAM, M. C.; ARAÚJO, M. E.; ROSA, I. L.; 

BARROS, G. M. L. Analysis of the marine ornamental fish trade at Ceará State, northeast 

Brazil. Biodiversity and Conservation, v. 12, p. 1287-1295, 2003. 

 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 5ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 453 p. 2000. 

  

MORAES, F. R.; MARTINS, M. L. Condições predisponentes e principais enfermidades de 

teleósteos em piscicultura intensiva. In: CYRINO, J. E. P.; URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. 

M.; CASTAGNOLI, N. Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. 

São Paulo: TecArt, p. 343-386. 2004. 

   

MORAES, G.; HACKBARTH, A. FABRIZZI, F.; ROJAS, G. A.; ALMEIDA, L. O exercício: uma 

estratégia promissora de manejo para a piscicultura brasileira. In.: TAVARES‐DIAS, M.; 

MARIANO, W. S. Aquicultura no Brasil: Novas Perspectivas. Volume 1. Aspectos 

Biológicos, Fisiológicos e Sanitários de Organismos Aquáticos. São Carlos: Pedro & 

João Editores, 429p. 2015. 

 

http://www.afip.org/vetpath/POLA/POLA96/fish.txt


446 
 

MORAIS, N. C. M.  Helmintos parasitos de jundiá, Rhamdia quelen (QUOY & GAIMARD, 

1824) (SILURIFORMES) coletados em ambiente natural e em estação de piscicultura no 

sul do RS. 2005. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em 

Veterinária, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2005. 

 

MOREIRA, H. L. M.; HILSDORF, A. W. S.; GUTIERREZ, H. J. P.; FREITAS, R. T. F.de. 

Seleção genética de caracteres qualitativos e quantitativos. Panorama da AQÜICULTURA, v. 

23, n. 139, p. 47–53, 2013. 

 

MOREIRA, R. V. Efeitos anatomapatológicos após contaminação in vitro por cloretos de 

mercúrio e de cádmio em testículos do peixe teleósteo Gymnotus carapo (tuvira) 

Linnaeus, 1758). 2010. 78 f. Dissertação (Mestrado em Biociências) - Centro de Biociências e 

Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacaze, 2010.  

 

MORGAN, M.; TOVELL, P. W. A. The structure of the gill of the trout, Salmo gairdneri 

(Richardson).  Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie (Vienna, 

Austria: 1948), v. 142, p. 147–162, 1973. 

   

MOTTER, G.  Utilização de fontes de energia não proteica por alevinos de jundiá 

(Rhamdia quelen). 2007. 31 f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Engenharia 

de Aquicultura) - Engenharia de Aquicultura, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2007. 

 

MOURA, E. E.S.  Determinação da toxicidade aguda e caracterização de risco ambiental do 

herbicida roundup (glifosato) sobre três espécies de peixes. 2009. 45 f. Dissertação (Mestrado 

em   Bioecologia Aquática) - Departamento de Oceanografia e Limnologia, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 

 

MOURA-COSTA, D. D.; FILIPAK NETO, F.; COSTA, M. D. M.; MORAIS, R. N.; GARCIA, J. R. 

E.; ESQUIVEL, B. M.; OLIVEIRA RIBEIRO, C. A. Vitellogenesis and other physiological 

responses induced by 17-β-estradiol in males of freshwater fish Rhamdia quelen. Comparative 

Biochemistry and Physiology - Part C, v.151, p. 248–57, 2010. 

 

MOYLE, P. B.; CECH, J. C. JR. Fishes: An Introduction to Ichthyology. 3ed. Saddle River, 

New Jersey: Prentice-Hall. 1996. 590p. 

 

MUGHAL, M. S.; MANNING, M. J. The immune system of juvenile thick-lipped grey mullet, 

Chelon labrosus risso: Antibody responses to soluble protein antigens. Journal of fish 

biology, v. 29, p. 177–186, 1986. 

 

MULCAHY, M. F. The thymus glands and lymphosarcoma in the pike Exos lucius L. (Pisces; 

Esocidae) in Ireland. In.: DUTCHER, R.M. Comparative leukemia research. Bibl. Haematol. 

36. Karger, Ireland: Basel. 1970.  p. 600–609. 

  

MULERO, I.; SEPULCRE, M. P.; MESEGUER, J.; GARCIA-AYALA, A.; MULERO, V. 

Histamine is stored in mast cells of most evolutionarily advanced fish and regulates the fish 

inflammatory response. Proceedings of the National Academy of Sciences. U.S.A., v. 104, 

p. 19434–19439, 2007. 

 

 

 



447 
 

MULERO, I.; SEPULCRE, M. P.; ROCA, F. J.; MESEGUER, J.; GARCIA-AYALA, A.; 

MULERO, V. Characterization of macrophages from the bony fish gilthead seabream using an 

antibody against the macrophage colony-stimulating factor receptor. Developmental and 

comparative immunology, v. 32, p.1151–1159, 2008. 

 

MURRAY, C. K., FLETCHER, T. C. The immunohistochemical localization of lysozyme in 

plaice (Pleuronectes platessa L.) tissues. Journal of Fish Biology, v.  9, p. 329-334, 1976.  

 

NADKARNI, V. B.; GORBMAN, A. Structure of the corpuscle of Stannius in normal and 

radiothyroidectomized chinook fingerlings and spawning Pacific salmon. Acta Zoologica, v. 

47, n. 1–2, p. 61–66, 1966. 

 

NAGAHAMA, Y. The functional morphology of teleost gonads. In: HOAR, W.S.; RANDALL, D. 

J.; DONALDSON, E. M. Fish Physiology. New York: Academic Press, v. 9 A, p. 37- 125, 

1983. 

 

NAGASHIMA, Y.; KIKUCHI, N.; SHIMAKURA, K.; SHIOMI, K. Purification and characterization 

of an antibacterial protein in the skin secretion of rockfish Sebastes schlegeli. Comparative 

Biochemistry and Physiology - Part C, v. 136, n. 1, p. 63–71, 2003. 

 

NAHM, M. H.; KROESER, F. G. H., HOFFMANN, J. W. The evolution of immune memory and 

germinal centres. Immunology today, v. 13, p. 438–440, 1992. 

 

NAKANISHI, T.  Effects of X-irradiation and thiymectomy on the immune response of the 

marine teleost, Sebasticus marmoratus. Developmental and comparative immunology, v. 

10, p. 519–528, 1986b. 

   

NAKANISHI, T. Ontogenetic development of the immune response in the marine teleost 

Sebasticus marmoratus. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, v. 52, p. 

473–477, 1986. 

 

NAKANISHI, T. Ontogeny of the immune system in Sebasticus marmoratus: histogenesis of 

the lymphoid organs and effects of thymectomy. Environmental Biology of Fishes, v. 30, p. 

135–145, 1991.  

 

NAKANISHI, T. Seasonal changes in the humoral immune response and the lymphoid tissue of 

the marine teleosts, Sebasticus marmoratus. Veterinary Immunology and Immunopthology, 

v. 12, p. 213–221, 1986a. 

   

NAKANISHI, T.; AOYAGI, K.; XIA, C.; DIJKSTRA, J. M; OTOTAKE, M. Specific cell-mediated 

immunity in fish. Veterinary immunology and immunopathology, v. 72, p. 101–109, 1999. 

 

NAKAO. M.; YANO, T. Structural and functional identification of complement components of 

the bony fish, carp (Cyprinus carpio). Immunological Revviews, v. 166, p. 27-38, 1998. 

 

NAKATANI, K.; BIALETZKI, A.; SANCHES, P. V. Ecologia de ovos e larvas de peixe. In: 

VAZZOLER, A. E. A. M.; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. A planície de inundação do alto 

rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Maringá: EDUEM. 1997. p. 

281-306.  

 

 



448 
 

NARAHARA, M. Y.; GODINHO, H. M.; ROMAGOSA, E. Estrutura da população de Rhamdia 

hilarii (Valenciennes, 1840) (Osteichthyes, Siluriformes, Pimelodidae). Boletim do Instituto de 

Pesca, v. 12, n. 3, p. 123-137, 1985. 

 
NARAHARA, M. Y.; GODINHO, H. M.; ROMAGOSA, E. Tipo de desova e fecundidade do 

bagre, Rhamdia hilarii (Valenciennes, 1840 – Siluriforme, Pimelodidae). B. Inst. Pesca, v. 16, 

n. 1, p. 37–45, 1989. 

 

NASA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (USA). Satellite Image, 

Photo of Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Brazil, January 1990 STS032-081-079 Roll 

Frame 81 –79 Center Lat. 32,0 S x 52,0 W. Versão on-line The NASA Space Shuttle Earth 

Observations Photography database EARTH FROM SPACEImágen. Disponível em: 

<http://www.gifex.com/brazil_maps/Satellite_Image_Photo_Lagoa_Patos_Rio_Grande_Sul_Br

azil.htm>. Acesso em: 11 jan. 2018. 

 

NELSON, R. An introduction to behavioral endocrinology. 4 ed. Sunderland, MA: Sinauer 

Associates, 712p. 2015. 

NEW, D. A. T. The Culture of Vertebrate Embryos.  London: Logos Press Limited, 245 p. 

1966. 

  

NOAKES, D. L. G.; LEATHERLAND, J. F. Social dominance and interrenal cell acxtivity in 

rainbow trout. Salmo gairdneri (Pisces: Salmonidae). Environmental Biology of Fishes, v. 2, 

p. 131–136, 1977. 

   

NONAKA, M.; YAMAGUCHI, N.; NATSUUME, S.; TAKAHASHI, M. The complement system of 

rainbow trout (Salmo gairdneri). I. Identification of the serum lytic system homologous to 

mammalian complement. Journal of Immunology, v. 126, p. 1489–1494, 1981. 

 

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL. A frota pesqueira e os métodos de captura. 2010. 

Disponível em: <https://cod.fromnorway.com/pt/sustainability/fishing-fleet/>. Acesso em: 18 

abr. 2018. 

 

NOTTINGHAM, M. C.; BARROS G. M. L.; ARAÚJO, M. E.; ROSA, I. M. L.; FERREIRA, B. P.; 

MELLO, T. R. R. O ordenamento da explotação de peixes ornamentais marinhos no Brasil. 

Boletim Técnico Científico do CEPENE, v. 13, n. 1, p. 53-73, 2005. 

 

NUNES, M. E. M. Utilização de peixes do gênero Astyanax sp. como bioindicadores de 

contaminação ambiental no Rio Santa Maria, Rosário do Sul – RS. 2013. 43 f. Monografa 

(Graduação em Biotecnologia) – Faculdade de Biotecnologia, Universidade Federal do Pampa, 

São Gabriel, 2013. 

 

NUNES, M., F., S.; AMARAL H., J. Análise de diferentes dosagens de hormônio na ração, 

para definição de um protocolo de feminilização do jundiá Rhamdia quelen. 2007. S/N f. 

Monografia (Graduação em Oceanografia) – Oceanografia, UNIVALI, Itajai, 2007. 

 

O’CONNOR, K. L.; METCALF, N. B.; TAYLOR, A. C. Familiarity influences body darkening in 

territorial disputes between juvenile salmon. Animal Behaviour, v. 59, p. 1095–1101, 2000. 

 

O’NEILL, J. G. An in vitro study of polymorphonuclear phagocytosis and the effect of 

temperature. In: MANNING, M. J.; TATNER, Y. M. F. Fish Immunology. London: Academic 

Press, p. 47–56, 1985. 

http://www.gifex.com/brazil_maps/Satellite_Image_Photo_Lagoa_Patos_Rio_Grande_Sul_Brazil.htm
http://www.gifex.com/brazil_maps/Satellite_Image_Photo_Lagoa_Patos_Rio_Grande_Sul_Brazil.htm


449 
 

O’NEILL, J. G. Ontogeny of the lymphoid organs in an Antarctic teleost, Harpagifer antarcticus 

(Notothemiodei: Perciformes). Developmental and comparative immunology, v. 13, p. 25–

33, 1989b. 

 

O’NEILL, J. G. Ontogeny of the thymus in an Antarctic teleost, Harpagifer sp. (Notothenioidei = 

perciformes). Polar biology, v. 9, p. 511–516, 1989a. 

 

OBA, E. T. Efeitos do exercício físico moderado e da suplementação da dieta com 

vitamina C no crescimento e no metabolismo de matrinxã, Brycon cephalus (Günther, 

1869) (Teleostei: Characidae). 2006. 99 f. Tese (Doutorado em Ciências, área de 

Concentração em Ciências Fisiológicas) - Centro de Ciências Fisiológicas, Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006. 

 

OETTERER, M. Tecnologia do pescado - da adoção de técnicas de beneficiamento e 

conservação do pescado de água doce. Piracicaba: ESALQ/USP. 2003. 13p. 

 

OGAWA, M. Hematopoiesis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 94, p. 645-

650,1994. 

 

OGURI, M. Electron microscopic observations on the corpuscles of Stannius in gold fish. 

Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, v. 32, p. 903-8, 1966. 

 

OLABUENAGA, S. E. Sistema Inmune en peces.  Gayana (Concepc.). Concepción, v. 64, n. 

2, p.205-215, 2000. 

 

OLIVEIRA FILHO, P. R. C.; FRACALOSSI, D. M. Coeficientes de digestibilidade aparente de 

ingredientes para juvenis de Jundiá. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 35, n. 4, p. 

1581-1587, 2006. 

 

OLIVEIRA, I. R.; SILVEIRA, A. N.; BUZOLLO, H.  Desenvolvimento embrionário do jundía 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824). Ciências Biológicas, Departamento de Biologia e 

Zootecnia, Faculdade 

de Engenharia de Ilha Solteira, Campus de Ilha Solteira, 2007.  Disponível em: 

<http://www.feis.unesp.br/Home/Eventos/encivi/iencivi-2007/37-isangela-p.o..pdf>. Acesso em: 

23 Mai. 2018. 

 

OLIVEIRA, L.M.G.B.; KANASHIRO, M.M.  Imunologia. v.1 Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 232p. 2010. 

OLIVEIRA, R. F.; GALHARDO, L. Sobre a aplicação do conceito de bem-estar a peixes 

teleósteos e implicações para a piscicultura. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, 

suplemento especial, p.77-86, 2007. 

 

OLIVEREAU, M. Corpuscles de Stannius et reproduction chez l’anguille male. Comptes 

rendus de l'Académie des Sciences, Paris, v. 253, p. 541-3, 1961. 

 

OPSTELTEN, D.; STIKKER, R.; DEENEN, G.J.; NIEUWENHUIS, P. Germinal centers and the 

B-cell system.  VI. Complement receptors, antigen receptors, immunoglobulin and alkaline 

phosphatase in germinal centers of the rabbit appendix and popliteal nodes. Cell and Tissue 

Research, 224, p. 505 - 516. 1982. 

 

 

http://www.feis.unesp.br/Home/Eventos/encivi/iencivi-2007/37-isangela-p.o..pdf%3e.%20Acesso%20em:%2023%20Mai.%202018
http://www.feis.unesp.br/Home/Eventos/encivi/iencivi-2007/37-isangela-p.o..pdf%3e.%20Acesso%20em:%2023%20Mai.%202018


450 
 

ORCHINIK, M. Glucocorticoids, stress, and behavior: shifting the timeframe. Hormones and 

Behavior, v. 34, n. 3, p. 320-327, 1998. 

 

ORSOLIN DA SILVA, D. R.; AVILA, L. A.; AGOSTINETTO, D.; DAL MAGRO T.; OLIVEIRA, E.; 

ZANELLA. R.; NOLDIN, J. A. Monitoramento de agrotóxicos em águas superficiais de regiões 

orizícolas no sul do Brasil. Ciência Rural, v.39, n.9, p. 2383-2389, 2009. 

 

ORTI, G. Estudio comparativo de distintos agentes inductores de la reproducción en Rhamdia 

sapo (Pisces, Pimelodidae). Seminario de Licenciatura. Dirección: Dra. G.B. Esnal. – Depto. 

Cs. Biológicas. FCEN. UBA. 1981. 

 

PAGE, M.; ROWLEY, A. F. A morphological study of pharingea lymphoid accumulations in 

larval lampreys. Developmental Comparative Immunology, suppl. 2, p. 35–41, 1982. 

   

PAGE, M.; ROWLEY, A. F. The reticulo-endothelial system of the adult river lamprey, Lampreta 

fluviatilis (L): the fate of intravasculary injected colloidal carbon. Journal of fish diseases, v. 7, 

p. 339-353, 1984. 

   

PALESTRO, G.; NOVERO, D.; GEUNA, M.; CHIARLE, R.; CHIUSA, L.; PAGANO, M.; PICH, 

A. Role of the perivascular epithelium in the histogenesis of Hassall's Corpuscles: A 

Morphologic and immunohistological study. International Journal of Surgical Pathology, v. 

6, p. 213 – 221, 1998. 

 

PANCER Z.; COOPER M.D. The evolution of adaptative immunity. Annual review of 

immunology. v. 24, p. 497–518, 2006. 

 

PARK, H.; ZHOU, H.; BENGTEN, E.; WILSON, M.; CHINCHAR, V.; CLEM, L.; MILLER, N. 

Activation of channel catfish (Ictalurus punctatus). T cells involves NFAT-like transcription 

factors. Developmental and comparative immunology, 26: 775-784, 2002. 

 

PARRA, J. E. G. Respostas reprodutivas de fêmeas de jundiá (Rhamdia quelen) 

alimentadas com diferentes fontes proteicas e lipídicas. 2007. 93 f. Tese (Doutorado em 

Zootecnia) - Produção Animal, Nutrição de peixes, Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, 2007. 

 

PARRA, J. E. G.; RADÜNZ NETO, J.; VEIVERBERG, C. A.; LAZZARI, R.; BERGAMIN, G. T.; 

PEDRON, F. A.; ROSSATO, S.; SUTILI, F. J. Alimentação de fêmeas de Jundiá com fontes 

lipídicas e sua relação com o desenvolvimento embrionário e larval. Ciência Rural, Santa 

Maria, v. 38, n. 7, p. 2011-2017, out. 2008. 

 

PARTULA, S.; DE GUERRA, A.; FELLAH, J. S.; CHARLEMAGNE, J. Structure and diversity of 

the T cell antigen receptor beta-chain in a teleost fish. Journal of Immunology, v. 155, n. 2, p. 

699–706, 1995. 

 
PASCKE; M. S.; LANZENDORF, F. N. Diferença entre peixes de água salgada e peixes de 

água doce. Revista Maiêutica, Indaial, v. 5, n. 01, p. 57-68, 2017. 

 

PASSANTINO, L.; CIANCIOTTA, A.; JIRILLO, F.; CARRASSI, M.; JIRILLO, E.; PASSANTINO, 

G. F. Lymphoreticular system in fish: erythrocyte-mediated immunomodulation of macrophages 

contributes to the formation of melanomacrophage centers. Immunopharmacology and 

immunotoxicology, v. 27, n. 1, p. 147–161, 2005. 



451 
 

PASSANTINO, L.; PATRUNO, R.; CIANCIOTTA, A.; PASSANTINO, G.; TAFARO, A.; 

GADALETA, C.; RANIERI, G. A phylogenetic comparison between acute monocytic leukemia 

cells and monocytes-macrophages in lower vertebrates. Immunopharmacology and 

immunotoxicology, v. 25, n. 1, p. 87-99, 2003. 

 

PASSANTINO, L.; SANTAMARIA N.; ZUPA R.; POUSIS C.; GAROFALO R.; CIANCIOTTA A.; 

JIRILLO E.; ACONE F.; CORRIERO A. Liver melanomacrophage centres as indicators of 

Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus L. well-being. Journal of Fish Disiseases, v. 37, n. 3, 

p. 241–50, 2014. 

 

PATIÑO, R.; REDDING, J. M.; SCHRECK, C. B. Interrenal secretion of corticosteroids and 

plasma cortisol and cortisone concentrations after acute stress and during seawater 

acclimation in juvenile coho salmon (Oncorhynchus kisutch). General and Comparative 

Endocrinology, v. 68, p. 431-439, 1987. 

 

PATIÑO, R.; REDING, M. Reproductive Systems. Microscopic Functional Anatomy. In: 

OSTANDER, G. K. The Laboratory Fish. San Diego: Academic Press, 2000, p. 489-499. 

  

PATRA, S. K. Histomorphological characterization of immune system in greasy grouper, 

Epinephelus tauvina (ForsskaL, 1775).  2006. 197 f. Thesis (Doctor of Philosophy in Fish 

and Fisheries Science) - Central Institute of fisheries Education, DEEMED University, Versova, 

Mumbai, 2006. 

 

PATT, D. I.; PATT, G. R. Comparative Vertebrate Histology. New York: Harper & Row Publ., 

1969, 438 p. 

  

PAULSEN, S. M.; ENGSTAD, R. E.; ROBERTSEN, B. Enhanced lysozyme production in 

Atlantic salmon (Salmo salar L.) macrophages treated with yeast beta-glucan and bacterial 

lipopolysaccharide. Fish & Shellfish Immunology, v. 11, n. 1, p. 23–37,  2001. 

 

PAYAN, D. G.; GOETZL, E. J. Modulation of the lymphocyte function by sensory 

neuropeptides.  Journal of Immunology, 135, p. 783s–786s, 1985. 

   

PEDRAZZANI, A. S.; FERNANDES-DE-CASTILHO, M.; CARNEIRO, P. C. F.; MOLENTO, C. 

F. M. Bem-estar de peixes e a questão da senciência. Archives of Veterinary Science, v. 11, 

n. 3. p. 60-70, 2007b. 

   

PEDRAZZANI, A. S.; MOLENTO, C. F. M. M.; CARNEIRO, P. C. F; FERNANDES-DE-

CASTILHO; M. Senciência e Bem-estar de peixes: uma visão de futuro do mercado 

consumidor. Panorama da Aqüicultura, julho/agosto, p. 24–9, 2007a. 

 

PEDRAZZANI, A. S.; OSTRENSKY, A.; CARNEIRO, P. C. F.; GAYER, M. V.; MOLENTO, C. 

F. M. Opinião pública e educação sobre abate humanitário de peixes no município de 

Araucária, Paraná. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 4, p. 976-983, 2008. 

 

PEDRERA, M. I.; RODREGUEZ, A. B.; PARIENTE, J. A.; COLLAZOS, M. E.; BARRIGA, C. 

Study of the non-specific immunological response of spring tench (Tinca tinca L.). Fish and 

Shellfish Immunology, v. 2, p. 263–274, 1992. 

 

 

 



452 
 

PEIL, S. Q.; POUEY, J. L. O. F.; LOPES, P. R. S.; MARTINS, C. R.; TIMM, G. Adição de 

vitamina A na dieta de pós-larvas de jundiá (Ramdia quelen). Biodiversidade Pampeana, 

Uruguaiana, v. 5, n. 1, p.9 - 15, 2007. 

 

PEIXE BR. Anuário da Piscicultura Brasileira – edição 2018. São Paulo: PEIXE BR. 2018. 

140p. 

 

PELETEIRO, M. C.; RICHARDS, R. H. Identification of lymphocytes in the epidermis of the 

rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Journal of fish diseases, v. 8, p. 161–172, 1985. 

 

PEREIRA, C. R., BARCELLOS, L. J. G., KREUTZ, L. C., QUEVEDO, R. M., RITTER, F. 

SILVA, L. B. Embryonic and Larval De vel opment of Jundiá (Rhamdia quelen, Quoy & 

Gaimard, 1824, Pisces, Teleostei), a South American Catfish. Brazilian Journal of Biology. V. 

66, n. 4, p. 1057-1063 2006. 

PERRY, S. F. The chloride cell: structure and function in the gills of freshwater fishes.  Annual 

review of physiology, v. 59, p. 325-47, 1997. 

   

PERRY, S. F.; LAURENT, P. Adaptational responses of rainbow trout to lowered external NaCl 

concentration: Contribution of the branchial chloride cell.  The Journal of experimental 

biology, v. 147, p. 147–168, 1989. 

   

PESSINI, J. E.; MORO, E. B.; FERNANDES, D. R. A.; SIGNOR, A.; BOSCOLO, W. R.; 

FEIDEN, A. Vitamina A em dietas para Larvas de Jundiá Rhamdia voulezi. Acta Iguazu, 

Cascavel, v.3, n.1, p. 28-36, 2014. 

 

PETER, R. E.; CRIM, L. W. Reproductive endocrinology of fishes: Gonadal cycles and 

gonadotropin in teleosts. The Annual Review of Physiology, v.41, p.323-335, 1979. 

 

PETERS, G.; DELVENTHAL, H.; KLINGER, H. Physiological and morfological effects of social 

stress in the eel (Anguilla anguilla L.). Archiv Fur Fischereiwissenschaft, v.30, n.2-3, p.157-

180, 1980. 

 

PETERS, G.; SCHWARZER, R. Changes in hemopoietic tissue of rainbow trout under 

influence of stress. Diseases of Aquatic Organisms, v.4, p. 83–89, 1985. 

 

PETRIE-HANSON, L., AINSWORTH, A. J. Ontogeny of channel catfish lymphoid organs. 

Veterinary Immunology and Immunopathology, v. 81, p. 113–127, 2001. 

 

PETRIE-HANSON, L.; AINSWORTH, A. J. Humoral immune responses of channel catfish 

(Ictalurus punctatus) fry and fingerlings exposed to Edwardsiella ictaluri. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 9, p. 579–589, 1999. 

 

PETRIE-HANSON, L.; AINSWORTH; A. J. Differential cytochemical staining characteristics of 

channel catfish leukocytes identify cell populations in lymphoid organs. Veterinary 

immunology and immunopathology, v. 73, p. 129–144, 2000. 

 

PETTIT, T. R.; BARROW, S. E.; ROWLEY, A. F. Thromboxane, prostaglandin and leukotriene 

generation by rainbow trout blood. Fish & Shellfish Immunology, v. 1, p. 71–73, 1991. 

 

 

 



453 
 

PEZZATO, L. E.; BARROS, M. M.; FRACALOSSI, D. M.; CYRINO, J. E. P. Nutrição de peixes. 

In: CYRINO, J. E. P; URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. M.; CASTAGNOLLI, N. Tópicos 

especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. São Paulo: TecArt. 2004. Cap. 

5, p. 75-169. 

 

PIAIA, R.; BALDISSEROTTO, B. Densidade de estocagem e crescimento de alevinos de 

jundiá Rhamdia quelen (Quoy & Gairnard, 1824): Stocking density and growth of Rhamdia 

quelen (Quoy & Gaimard, 1824) fingerlings. Ciência Rural, v. 30 n. 3, p. 509-513, 2000.  

 

PIAIA, R.; RADÜNZ NETO, J.  Avaliação de diferentes fontes protéicas sobre o desempenho 

inicial de larvas de jundiá (Rhamdia quelen). Ciência Rural, v. 27, p. 319–323, 1997. 

 

PIAIA, R.; TOWSEND, C. R.; BALDISSEROTTO, B.  Growth and survival of finderlings of 

Rhamdia quelen exposude to different light regimes. Aquaculture International, v. 7, p. 201–

5, 1999. 

 

PIAIA; R.; ULIANA, O.; FILIPETTO, J.; RADÜNZ NETO, J. Alimentação de larvas de jundiá 

(Rhamdia quelen), com dietas artificiais. Revista Ciência e Natura, v. 19, p. 119–131, 1997. 

   

PICCHIETTI, S.; TERRIBILI, F.R.; MASTROLIA, L.; SCAPIGLIATI, G.; ABELLI, L. Expression 

of lymphocyte antigenic determinants in developing gut-associated lymphoid tissue of the sea 

bass Dicentrarchus labrax (L.). Anatomy Embryol., v. 196, p. 457–463, 1997. 

 

PICKERING, A. D.; POTTINGER, T. G. Poor water quality suppresses the cortisol response in 

salmonid fish to handling and confinement. Journal of Fish Physiology, v.30, p.363-374, 

1987. 

 

PICKERING, A. D.; POTTINGER, T. G. Stress and disease resistance in salmonid fish: Effects 

of elevated plasma cortisol. Fish Physiology. Biochemistry, v. 7, n. I-4, p. 253-258, 1989. 

 

PIEDRAS, S. R. N.; MORAES, P. R. R.; POUEY, J. L. O. F. Crescimento de juvenis de jundiá 

(Rhamdia quelen) de acordo com a temperatura da água. Boletim do Instituto de Pesca. v. 

30, n. 2, p.177-82, 2004. 

 

PIEVE, S. M. N.; KUBO, R. R.; COELHO-DE-SOUZA, G. Pescadores da Lagoa Mirim, 

Etnoecologia e Resiliencia, Brasília: MDA, 2009. 244p. 

 

PINHEIRO, E. F. G.; ALEXANDRINO, A. C.; FERRI, S. Microscopia óptica e eletrônica do 

corpúsculo de Stannius de curimbatá (Prochilodus scrofa) Steindachner, 1881. Revista 

Brasileira de Zoologia, v.3, n.7, p. 423-431, 1986. 

 

PINHEIRO, E.F.G.; ALEXANDRINO, A. C.; FERRI, S. Microscopia óptica e eletrônica do 

corpúsculo de Stannius do Curimbatá (Prochilodus scrofa Steinljachner, 1881) (Osteichthyes, 

Cypriniformes, Prochilodontidae). Revista brasileira de Zoologia, v. 3, n. 7, p. 423-431, 1987. 

    

PINTO, J. M.  Avaliação de parâmetros imunológicos inatos e morfologia intestinal de 

trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792), alimentados com ácido 

ascórbio e flavonoides após aplicação de glicocorticoide exógeno. 2014. 98 f. Tese 

(Doutorado em ciências) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. 

 



454 
 

PINTO-COELHO, R. M. HAVENS, K.  Crise nas águas. Educaçao, ciência e governança, 

juntas, evitando conflitos gerados por escassez e perda da qualidade das águas, Belo 

Horizonte, s.n., 182 p., 2015. 

 

PIOMELLI, D. Leukotrienes in teleost fish gills. Naturwissenschaften, v. 72, p. 276–277, 

1985. 

 

PLOUFFE, D. A; HANINGTON, P.C.; WALSH, J. G.; WILSON. E. C.; BELOSEVIC, M. 

Comparison of select innate immune mechanisms of fish and mammals. Xenotransplantation, 

v. 12, n. 4, p. 266-77, 2005. 

 

PLYZYCZ, B.; FLORY, C. M.; GALVAN, I.; BAYNE, C. J. Leucocytes of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) pronephros: cell types producing superoxid anion. Developmental 

and comparative immunology, v. 13, p. 217–224, 1989. 

 

POLI, B. M.; PARISI, G.; SCAPPINI, F.; ZAMPACAVALLO, G. Fish welfare and quality as 

affected by preslaughter and slaughter management. Journal Aquaculture International, v. 

13, p. 29-49, 2005. 

   

PORTO, R. G.; KOHLS, V. K.; RIGATTO, P. Perfil e hábitos do consumidor final de carnes em 

Pelotas-RS. REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 12, n. 6, p. 691-710, 2006. 

 

POUEY, J. L. O. F. et al. Rendimento de carcaça: análise comparativa entre jundiá e catfish - 

A produção animal e o foco no agronegócio. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia, Go. Anais. Brasília: SBZ, 2005. CD-ROM. 

 

POUEY, J. L. O. F.; MIOTTO, H. C.; KUNZ, T. L.; CAMARGO, S. G. O. Principais 

componentes corporais do jundiá (Rhamdia sp) cultivado na densidade de um peixe/m2 e 

dividido em quatro faixas de peso. In: XXXVI REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA, 1999, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: Resumo 001, 1999. 

 

POURANG, N. Heavy metal bioaccumulation in different tissues of two fish species with 

regards to their feeding habits and trophic levels. Environmental Monitoring and 

Assessment, v.  35, p. 207-219, 1995. 

 

POWELL, D.  Immune System. Microscopic Functional Anatomy.  In.: OSTRANDER, G., 

BULLOCK, G.R., BUNTON, T. The Laboratory Fish. London, UK: Academic Press, 2000. p. 

441–449. 

   

POWELL, M. D.; BRIAND, H. A.; WRIGHT, G. M.; BURKA, J. F. Ultrastructural localisation of 

acid phosphatase in intestinal eosinophilic granule cells (EGC) of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) following degranulation with capsaicin. Histology and Histopathology, v. 7, p. 301–

305, 1992. 

 

POWELL, M. D.; WRIGHT, G. M.; BURKA, J. F. Degranulation of eosinophilic granule cells 

induced by capsaicin and substance P in the intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum). Cell and tissue research, v. 266, p. 469–474, 1991. 

 

PRAVEEN, K.; EVANS, D. L.; JASO-FRIEDMANN, L. Constitutive expression of tumor 

necrosis factor-alpha in cytotoxic cells of teleosts and its role in regulation of cell-mediated 

cytotoxicity. Molecular Immunology, v. 43, n. 3, p. 279-91, 2006.   



455 
 

PRESS, C. MC L.; DANNEVIG, B. H.; LANDSVERK, T. Immune and enzyme histochemical 

phenotypes of lymphoid and nonlymphoid cells within the spleen and head kidney of Atlantic 

salmon (Salmo salar L.). Fish & Shellfish Immunology, v. 4, p. 79–93, 1994. 

 

PRESS, C. MCL.; EVENSEN, O. The morphology of the immune system in the teleost fishes. 

Fish and Shellfish Immunology, v. 9, p. 309–318, 1999. 

 

PRESS, C. McL.; REITAN, L. J.; LANDSVERK, T. Antigen retention and enzyme reactivity in 

the spleen of Atlantic salmon, Salmo salar L., following administration of injectable furunculosis 

vaccine. Journal Fish Diseases, v. 18, p. 199–210, 1995. 

 

PRIETO, A. Manual para la prevención y del tratamiento de enfermedades en peces de 

cultivo en agua dulce. Santiago: ONU/FAO, 1991, 65 p. 

   

PRODOCIMO, V.; FREIRE, C. A. Glomeruli and renal tubules are restricted to the cranial 

kidney of the adult estuarine Sphoeroides testudineus. Journal of Fish Biology, v. 63, n. 5, p. 

258-1265, 2003. 

 

PUANGKAEW, J.; KIRON, V.; SOMAMOTO, T.; OKAMOTO, N.; SATOH, S.; TAKEUCHI, T.; 

WATANABE, T. Nonspecific immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum) in relation to different status of vitamin E and highly unsaturated fatty acids. Fish 

and Shellfish Immunology, v.16, n. 1., p. 25-39, 2004. 

 

PULSFORD, A.; FÄNGE, R.; ZAPATA, A. The thymic microenvironment on the common sole, 

Solea solea. Acta Zoologica, Stockholm, v. 2, n. 72, p. 209–216, 1991. 

 

QIN, Q.W.; OTOTTAKE, M.; NOGUCHI, K.; SOMA, G.I.; YOKOMIZO, Y.; NAKANISHI, T. 

Tumor necrosis factor alpha (TNF-α)-like factor produced by macrophages in rainbow trout, 

Oncorhynchus mykiss. Fish & Shellfish Immunology, v. 11, p. 245-256, 2001. 

 

QUAGIO-GRASSIOTTO, I.; WILDNER, D. D.; ISHIBA, R. Gametogênese de peixes: aspectos 

relevantes para o manejo reprodutivo. Revista Brasileira Reprodução Animal, v. 37, n. 2, 

p.181-191, 2013. 

 

QUENTEL C.; OBACHI., A. The celluar composition of the blood and haematopoietic organs of 

turbot Scophlhalmus maximus L. Journal of Fish Biology, v. 41, p. 709-716, 1992. 

 

QUESADA, J., B. AGULLEIRO and M. T. LOZANO: Ultrastructure of the granulopoietic 

microenvironment in the tunica propia of the bursa of Fabricius of white leghorn chicken 

embryo. Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology, v. 17, p. 537-540. 1985. 

 

QUESADA, J., VILLENA, M.I., NAVARRO, V.  (1994) Ontogeny of the Sea Bass spleen 

(Dicentrarchus labrax): A Light and Electron Microscopy Study.  Journal of Morphology, 221, 

p. 161 – 176. 

QUOY, J.R.C.; GAIMARD, J.P. Description des Poissons. Chapter IX. In: FREYCINET, L. de. 

Voyage autour du Monde …exécuté sur les corvettes de L. M. “L’Uranie” et “La 

Physicienne”, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Paris: Voyage Uranie, 

Zoologie, 1824. p.19–401. 

 

 

 



456 
 

RADÜNZ NETO, J. Desenvolvimento de técnicas de reprodução e manejo de larvas de 

jundiá Rhamdia quelen. 1981. 77 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Pós-graduação 

em Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1981.  

 

RADÜNZ NETO, J.; KOHLER, C.C.; LEWIS, W.M. Water re-use system of fingerling fishes in 

Brasil with emphasis on South american catfishes (Rhamdia quelen and R. sapo). Tropical 

Agriculture, v. 64, p. 2-6, 1987. 

 

RAJ, P.; BEDJARGI, C.; KULKARNI, R. S. Comparative histology of corpuscles of Stannius in 

freshwater and sea water fishes. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 

v.1, n. 4, p. 79-84, 2014. 

 

RAND, G. M.; PETROCELLI, S. R.  Fundamentals of a Aquatic Toxicology. Washington: 

1985. 665p. 

  

RANDALL, D.; BURGGREN, W; FRENCH, K; FERNALD, R. Equilíbrio Osmótico e Iônico. In: 

RANDALL, D.; BURGGREN, W.; FRENCH, K. Fisiologia Animal: mecanismos e 

adaptações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. cap. 14, p. 569-71. 

 

RANKIN, J. C.; TURRALA, H. Gills of Antarctic Fish. Comparative biochemistry and 

physiology, v. 119 A, n. 1, p. 149–163, 1998. 

   

RANZANI-PAIVA, M. J. T.; RODRIGUES, E. L.; EIRAS, A. C.; VEIGA, M. L.; PACHECO, F. J. 

Alterações hematológicas em curimbatá, Prochilodus scrofa Steindachner, 1881, expostos ao 

Dipterex 500 (Triclorfon). Boletim do Instituto de Pesca, v. 24, n. especial, p. 187-196, 1997. 

 

RASQUIN, P. Effects of carp pituitary and mammalian ACTH on the endocrine and lymphoid 

systems of the teleost Astyanax mexicanus. The Journal of experimental zoology, v. 117, p. 

317–358, 1951. 

   

RAUTHER, M. Kiemen der Anamnier – Kiemendarmderivate der Cyclostomen und Fische. In.: 

BOLK, L.; GÖPPERT, E.; KALLIUS, E.; LUBOSCH, W. Anatomie der Wirlbeltiere. Vol. 3. 

Darmsystem. Berlin, Alemanía: Urban & Schwarzenberg. 1937. p. 211–278. 

  

RAZQUIN, B. E.; CASTILLO, A.; LÓPEZ-FIERRO, P.; ÁLVAREZ, F.; ZAPATA, A.; VILLENA, 

A. J. Ontogeny of IgM-producing cells in the lymphoid organs of rainbow trout, Salmo gairdneri 

Richardson: an immuno and enzyme-histochemical study. Journal Fish Biology, v. 36, p. 

159–173, 1990. 

 

REDDING, M.; PATIÑO, R. Reproductive Systems. Gross Functional Anatomy. In: 

OSTANDER, G. K. The Laboratory Fish. San Diego: Academic Press, 1993, p. 261-267.  

  

REDDY, P. K.; LEATHERLAND, J. F. Stress Physiology. IN.: LEATHERLAD, J.F.; WOO, 

P.T.K.  Fish Disease and Disorders, v.2, Non-ifections disorders. New York: CABI Publishing. 

1998. p. 279–301. 

   

REHNBERG, B. G.; BATES, E. H.; SMITH, R. J. F.; SLOLEY, B. D.; RICHARDSON, J. S. 

Brain benzodiazepine receptors in fathead minnows and the behavioral response to alarm 

pheromone. Pharmacology, Biochemistry, Behavior, v. 33, p. 435–442, 1989. 

 

 



457 
 

REIMSCHUESSEL, R. A Fish Model of Renal Regeneration an Development. ILAR Journal, v. 

42, n. 4, p. 285–308, 2001. 

 

REITE, O. B. Mast cells/eosinophilic granule cells of teleostean fish: a review focusing on 

staining properties and functional responses. Fish & Shellfish Immunology, v. 8, p.  489-513, 

1998. 

 

REMPEL, S. de S. B. Alterações no metabolismo de carboidratos em jundiás (Rhamdia 

quelen) expostos a agroquímicos e ao stresse. 2014. 53f. Dissertação (Mestrado em 

Avaliação de Impactos Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos 

Ambientais do Centro Universitário La Salle, UNILASALLE, Canoas, 2014. 

 

REUSCH, T.B.; LANGEFORS, A. Inter- and intralocus recombination drive MHC class IIB gene 

diversification in a teleost, the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus. Journal of 

molecular evolution, v. 61, n. 4, p. 531–541, 2005. 

 

RIBEIRO, F. P. Composição da biocenose e abundância relativa de peixes capturados com 

covos nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco (Brasil). Boletim Técnico-

científico do CEPENE, v. 12, n. 1, p. 113-128, 2004. 

 

RIBEIRO, L. S.; ALMEIDA, S. S. N.; PAULA, F. G.; PORTO, R. N. G.; SANTIN, A. P. I.  

Descrição histológica de órgãos viscerais de Tambacu (Piaractus mesopotamicus x 

Colossoma macropomum). Enciclopédia Biosfera, v. 13, n. 23, p. 411–421, 2016. 

 

RIBEIRO, R. R. Frequência alimentar e níveis de proteína no desempenho e na primeira 

maturação sexual em Rhamdia quelen criados em tanque-rede. 2012. 75 f. Dissertação 

(Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 

Estadual Paulista, Botucatu, 2012. 

 

RIJKERS, G. T. Introduction to fish immunology. Developmental and comparative 

immunology, v. 5, p. 527–534, 1981. 

   

RINGO, E.; HOLZAPFEL, W. Identification and characterization of carnobacteria associated 

with the gills of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Systematic and applied microbiology, v. 23, 

p. 523–527, 2000. 

 

RIPGS, A. Estudos de hemoglobinas e m peixes da amazônia: Uma revisão. ACTA 

Amazônica, v. 14, n. (3-4), p. 373–409, 1984. 

   

RIVIERE, H. B.; COOPER, E. L.; REDDY, A. L.; HILDEMANN, W. H. In search of the hagfish 

thymus. American zoologist, v. 15, p. 39–49, 1975. 

   

RIZKALLA, W. Studies on thymus of the Nile teleost fish, Clarias lazera. Acta Veterinaria 

Academiae Scientiarum Hungaricae, v. 19, p. 331–342, 1969. 

   

ROBB, D.; KESTIN, S.; LINES, J. Progress with humane slaughter. Fish Farmer, v. 41, 44p. 

2000.  

 

ROBERT W.; LI, R. W.; WALDBIESER, G. C. Genomic organisation and expression of the 

natural killer cell enhancing factor (NKEF) gene in channel catfish, Ictalurus punctatus 

(Rafinesque). Fish & Shellfish Immunology, v. 20, n. 1, p. 72–82, 2006. 



458 
 

ROBERTS, R. J.; ELLIS, A. E. The anatomy and physiology of teleosts, In:  ROBERTS, R. J. 

Fish Pathology. 3 ed., Philadelphia, USA: W. B. Saunders. p.12–54, 2001. 

 

ROBERTS, R.J. Fish Pathology. 4 ed. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell. 590 p. 2012. 

 

ROBERTS, R.J. Melanin containing cells of teleost fish and their relation to disease. In: 

RIBELIN, W.E.; MIGALI, G. The Pathology of Fishes. Madison, USA: University of Wisconsin 

Press, p. 399-428. 1975. 

 

ROCHA, J. S.; CHIARINI-GARCIA, H. Mast cell heterogeneity between two different species of 

Hoplias sp. (Characiformes: Erythrinidae): Response to fixatives, anatomical distribution, 

histochemical contents and ultrastructural features. Fish & Shellfish Immunology, v. 22, n. 3, 

p. 218-29, 2007. Epub. 20 Mai. 2006. 

   

RODRIGUES, E. L.; RANZANI-PAIVA, M. J. T.; PACHECO, F. J.; VEIGA, M. L.; EIRA, A. C. 

Efeito agudo do organofosforado Dipterex 500 (Triclorfon) em baço de curimbatá, Prochilodus 

scrofa (Steindachner, 1881). Boletim do Instituto de Pesca, v. 24, n. especial, p. 197-203. 

1997. 

 

RODRIGUES-GALDINO, A. M.; MAIOLINO, C. V.; FORGATI, M.; DONATTI, L. Development 

of the neotropical catfish Rhamdia quelen (Siluriformes, Heptapteridae) incubated in different 

temperature regimes. Zygote, v. 18, p. 131–144, 2009. 

 

ROMANO, L. A. Bioindicadores de Contaminación Acuática en Peces. Revista AquaTic, v. 7, 

p. 1–8, 1999. 

 

ROMANO, L. A. El sistema Imune Inespecífico de los Peces. In: ABRAPOA. SILVA–SOUZA, 

A.T.; PEREZ LIZAMA, M. A.; TAKEMOTO, R. M. Patologia Sanidade de organismos 

Aquáticos.  Maringá: ABRAPOA;2010. 550p. 

  

ROMANO, L. A. La inmunohistoquimica como herramienta diagnostica de enfermedades de 

los peces. Anales de la Sociedad Científica Argentina, v. 417, p.379-386, 2008. 

   

ROMANO, L. A.; MAROZZI, V. A. Epithelio-reticular cell thymoma in carp, Cyprinus carpio L: 

an ultrastructural study. Journal of fish diseases, v. 27, n. 6, p. 369-373, 2004. 

 

ROMANO, N. Ontogeny of the immune system of fish using specific markers. 1998. 168 f. 

Thesis (Doctoral en Immunología y Biología Celular) - Departamento de Ciencias Animales 

Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda y Departamento de Ciencias Ambientales de la 

Tuscia, Universidad de Viterbo, Italia, 1998. 

 

ROMANO, N.; ABELLI, L.; MASTROLIA, L.; SCAPIGLIATI, G. Immunocytochemical detection 

and cytomorphology of lymphocyte subpopulations in a teleost fish Dicentrarchus labrax (L.). 

Cell Tissue Research, v. 289, p. 163–171, 1997a. 

 

ROMANO, N.; FANELLI, M.; MARIA DEL PAPA, G.; SCAPIGLIATI, G.; MASTROLIA, L. 

Histological and cytological studies on the developing thymus of sharpsnout seabream, 

Diplodus puntazzo. The Journal of Anatomy, v. 194, n. 1, p. 39–50, 1999. 

 

 

 



459 
 

ROMANO, N.; PICCHIETTI, S.; TAVERNE-THIELE, J. J.; TAVERNE, N.; ABELLI, L.; 

MASTROLIA, L.; VERBURG-VAN KEMENADE, B. M. L. V.; ROMBOUT, J. H. W. M. 

Distribution of macrophages during fish development: an immunohistochemical study in carp 

(Cyprinus carpio L.). Anatomy and Embryology, v. 198, p. 31–41, 1998. 

 

ROMANO, N.; TAVERNE-THIELE, A. J.; FANELLO, M.; BALDASSINI, M. R.; ABELLI, L.; 

MASTROLIA, L.; VAN MUISWINKEL, W. B.; ROMBOUT, J. H. M. W. Ontogeny of the thymus 

in a teleost fish, Cyprinus carpio L.: developing thymocytes in the epithelial microenvironment. 

Developmental and Comparative Immunology, v. 23, p. 123–137, 1999a. 

 

ROMANO, N.; TAVERNE-THIELE, J. J.; VAN MAANEN, J. C.; ROMBOUT, J. H. M. W. 

Leucocyte subpopulations in developing carp (Cyprinus carpio L.): immunocytochemical 

studies. Fish and Shellfish Immunology, v. 7, p. 439–453, 1997b. 

 

ROMBOUT, J. H. W. M.; HUTTENHUIS, H. B. T.; PICCHIETTI S.; SCAPIGLIATI, G.   

Phylogeny and ontogeny of fish leucocytes. Fish & Shellfish Immunology, v. 19, n. 5, p. 441-

455, 2005. 

 

ROMBOUT, J. H. W. M.; JOOSTEN, P. H. M.; ENGELSMA, M. Y.; VOS, A. P.; TAVERNE, N.; 

TAVERNE-THIELE, J. J. Indication of a distinct putative T cell population in mucosal tissue of 

carp. Developmental Comparative Immunology, v. 22, p. 63–77, 1998. 

   

ROMBOUT, J. H. W. M.; TAVERNA, N.; VANDEKAMP, M.; TAVERNE-THIELE, A. J. 

Differences in mucus and serum immunoglobulin of carp (Cyprinus carpio). Developmental 

and comparative immunology, v. 17, p. 309–317, 1993a. 

 

ROMBOUT, J. H. W. M.; TAVERNE-THIELE, A. J.; VILLENA, M. I. The gut associated 

lymphoid tissue of carp (Cyprinus carpio L.): an immunocytochemical analysis. Developmental 

and Comparative Immunology, v, 17, p. 55–66, 1993b. 

 

ROMBOUT, J. H. W. M.; VAN DE WAL, J. M.; COMPANJEN, A.; TAVERNE, N.; TAVERNE-

THIELE, J. J. Characterisation of a T cell lineage marker in carp, Cyprinus carpio L.  

Developmental and Comparative Immunology, v. 21, p. 35–46, 1997. 

   

ROMBOUT, J. H. W. M.; VAN DER BERG, A. A. Immunological importance of the second gut 

segment of carp. I. Uptake and processing of antigens by epithelial cells and macrophages. 

Journal of Fish Biology, v. 35, p. 13–22, 1989. 

 

ROMBOUT, J. H. W. M.; YANG, G.; KIRON, V. Adaptive immune responses at mucosal 

surfaces of teleost fish. Fish & Shellfish Immunology, v. 40, p. 634–643, 2014. 

 

ROMBOUT, J. H.; ABELLI, L.; PICCHIETTI, S.; SCAPIGLIATI, G.; KIRON, V. Teleost intestinal 

immunology. Fish & Shellfish Immunology, v. 31, n. 5, p.616-626, 2011. 

 

ROMER, A. S.; PARSONS, T. S. Anatomia Comparada dos Vertebrados. 3 ed. São Paulo: 

Atheneu Editora, São Paulo Ltda, 1995. 700 p. 

  

ROMER, A.S. Anatomía Comparada (Vertebrados). 4. ed., México: Interamericana, 1973. 

435p. 

 

 



460 
 

RØNNESETH, A.; PETTERSEN, E. F.; WERGELAND, H. I. Neutrophils and B-cells in blood 

and head kidney of Atlantic salmon (Salmo salar L.) challenged with infectious pancreatic 

necrosis virus (IPNV). Fish & Shellfish Immunology, v. 20, n. 4, p. 610–620, 2006. 

 

ROSS, L. G.; ROSS, B. Defining stress en aquatic animals. In: ROSS, L. G.; ROSS, B. 

Anaesthetic and sedative techiniques for aquatic animals. 3 ed., Oxford: Blackwell 

Publishing Ltd. 2008. p. 7-20. 

  

ROTH, B.; MOELLER, D.; VELAND, J. O.; IMSLAND, A.; SLINDE, E. The Effcet of stunning 

methods on rigor mortis and stexture properties os Atlantic salmon (Salmo salar). Journal of 

Food Science, v. 67, p. 1462–1466, 2002. 

 

ROTLLAND, J.; BALM, P. H. M.; PÉREZ-SANCHES, J.; WENDELAAR-BONGA; S. E.; TORT, 

T. Pituitary and inter-renal function in gilthead sea bream (Sparus aurata L., Teleostei) after 

handling and confinemente stress. General Comparative Endocrinology, v. 121, p. 333–342, 

2001. 

 

ROTLLAND, J.; TORT, T. Cortisol and glucose response after acute stress by handling in the 

sparid red porgy previously subjected to crowding stress. Journal of Fish Biology, v. 51, p. 

21–28, 1997. 

 

ROTLLANT, J.; PAVLIDIS, M. PAVLIDIS; MAROUDIO KENTOURI, M.; TORT, L. Non specific 

immune responses in the red porgy. Aquaculture, v. 156, n. 3, p. 279-290, 1997. 

 

ROTTA, M.A. Utilização do ácido ascórbico (vitamina C) pelos peixes. Documentos, 49: 

Embrapa, Corumbá, MS, 2003, 54 p. 

 

ROWLEY, A. F.; BARROW, S. E.; HUNT, T. C. Preliminary studies on eicosanoid production 

by fish leucocytes, using GC-mass spectrometry. Journal of Fish Biology, v. 31, Supl. A, p. 

107–111, 1987. 

 

ROWLEY, A. F.; HUNT, T.; PAGE, M.; MAINWARING, G. Fish. In: Rowley, A. F.; Ratclife, N. 

A.; Vertebrate Blood Cells. Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 29–127, 1988. 

 

SAFER, A. M. A.; TYTLER, P.; EL‐SAYED, N.  The structure of the head kidney in the 

mudskipper, Periophthalmus koelreuteri (pallas). Journal of Morphology, v. 174, n.1, p. 121-

131, 1982. 

SAILENDRI, K. Studies on the development of lymphoid organs and immune responses 

in teleost, Tilapia mossambica (Peters). 1973. 153 f. Tese (Doutorado) – Maduray 

University, India, 1973.  

 

SAILENDRI, K.; MUTHUKKARUPPAN, V. R. Morphology of lymphoid organs in a cichlid 

teleost Tilapia mossambica (Peters). Journal of morphology, v. 147, p. 109–122, 1975. 

 

SAKAI, D. K. Lytic and bactericidal properties of salmonid sera. Journal of Fish Biology, v. 

23, p. 457 – 466, 1983.  

 

SAKAI, D. K. Repertoire of complement in immunological defence mechanism of fish. Annual 

Review of Fish Diseases, v. 2, p. 223–247, 1992.  

 

 



461 
 

SAKAI, T. The structure of the kidney from the freshwater teleost Carassius auratus. Anatomy 

and embryology, v. 171, n. 1, p. 31-9, 1985. 

 

SALES, C. F.; SILVA, R. F; AMARAL, M. G. C.; DOMINGOS, F. F. T.; RIBEIRO, R. I. M. A.; 

THOMÉ, R. G.; SANTOS, H. B. Comparative histology in the liver and spleen of three species 

of freshwater teleost. Neotropical Ichthyology, v.15, n.1, p.160041[01] – e160041[12], 2017. 

 

SALHI, M.; BESSONART, M.; CHEDIAK, G.; BELLAGAMBA, M.; CARNEVIA, D.  Growth, feed 

utilization and body composition of black catfish, Rhamdia quelen, fry fed diets containing 

different protein and energy levels. Aquaculture, v. 231, p.435-444, 2004. 

 

SALINAS, I.; ZHANG, Y-A.; SUNYEL, J.O. Review Mucosal immunoglobulins and B cells of 

teleost. Developmental and Comparative Immunology, v. 35, p.1346–1365, 2011. 

 

SALKIND, J. Contributions histologiques a la biologie comparée du thymus. Archives de  

Zoologie Expérimentale et Générale, v. 55, p. 81–222, 1915. 

   

SÁNCHEZ, C.; DOMÍNGUEZ, J. Trout immunoglobulin populations differing in light chains 

revealed by monoclonal antibodies. Molecular immunology, v.  28, p. 1271–1277, 1991. 

 

SÁNCHEZ, D.C.O. Desreguladores endócrinos na indução da vitelogenina em peixes 

nativos. 2006. 74 f. Dissertação (Mestrado em farmacologia) - Ciências Biológicas, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006. 

  

SÁNCHEZ-QUINTANA, D.; GARCIA-MARTINEZ, V.; CLIMENT, V.; HURLE, J. M. Myocardial 

fiber and connective tissue architecture in the fish heart ventricle. The Journal of 

Experimental Zoology, v. 275, n. 2, p. 112-24, 1996. 

 

SANT`ANNA, J. F. M. Variáveis reprodutivas do surubim do Iguaçu (Steindachneridion 

melanodermatum) e comparação do desenvolvimento ontogenético com o jundiá 

(Rhamdia quelen). 2009. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - programa de 

PósGraduação em Biologia Evolutiva, Universidade Estadual de Ponta Grossa em associação 

com a Universidade do Centro Oeste do Paraná, Ponta Grossa, 2009. 

 

SANTER, R. M. Morphology and Innervation of the Fish Heart (Advances in Anatomy, 

Embryology and Cell Biology). Berlin; New York: Springer-Verlag. 1985. 102p.  

 

SANTER, R. M.; GREER WALKER, M. Morphological studies on the ventricle of teleost and 

elasmobranch heart. Journal of Zoology, v. 190, n. 3, p. 259-272, 1980. 

 

SANTER, R. M.; GREER WALKER, M.; EMERSON, L.; WITTHAMES, P. R. On the 

morphology of the heart ventricle in marine teleost fish (Teleostei). Company Biochemistry 

and Physiology, v. 76A, n. 3, p. 453-457, 1983. 

 

SANTOS, A. G. Estrutura do rim cefálico, hematologia e atividade fagocítica de 

macrófago do robalo (Centropomus parallelus) de cativeiro e de vida livre. 2009. 160 f. 

Tese (Doutorado em Ciências) -   Programa de Pós-Graduação em Morfologia e Genética, 

Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 2009. 

 

 

 



462 
 

SANTOS, D. D.; VICENTINI, C. A.; GARDINAL, M. V. B.; VICENTINI, I. B. F.  (2017) Análise 

da Morfologia Ventricular de Brycon amazonicus (Spix e Agassiz, 1829) (Characiforme, 

Bryconidae). In.: XXIX Congresso de Iniciação Científica da UNESP, 22 e 23 de novembro de 

2017. Anais... Bauru: Resumo 46100570858. 2017. 

 

SANTOS, E. Peixes de água doce. V- 2.  Belo Horizonte:  Itatiaia. 1981.  267 p. 

 

SANTOS, J. E.; BAZZOLI, N.; RIZZO, E.; SANTOS, G. B. Morphofunctional organization of the 

male reproductive system of the catfish Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) (Siluriformes: 

Pimelodidae). Tissue and Cell, v. 33, n. 5, p. 533–540, 2001. 

 

SANTOS, P.; MACIEL, C.M.R.R.; MACIEL JUNIOR, A.; NASCIMENTO, R.G. Ontogenia das 

brânquias de Prochilodus lineatus. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, 

Goiânia, v.9, n.17, p. 3800-3807, 2013. 

 

SATO, A.; DONGAK, R.; HAO, L.; TAKEZAKI, N.; SHINTANI, S.; AOKI, T.; KLEIN, J. Mhc 

class I genes of the cichlid fish Oreochromis niloticus. Immunogenetics., v. 58, n. 11, p. 917-

28, 2006. 

 

SATO, H.; YAMAMOTO, T. Fine structure of the sinusoidal wall in the liver of fresh-water 

catfish (Parasilurus asotus), with special reference to the smooth muscle cells. Archivum 

histologicum Japonicum, v. 46, p.125-130, 1983. 

 

SATTARI, A.; ASLI, M.; MANSOORI, F. S.; KHEIRANDISH, R.; YAVARI, H. Histological study 

of middle layer of rabbit fish eye (Siganus javus). Asian Pacific Journal of Tropical 

Biomedicine, p. S1086-S1089, 2012. 

 

SAVINO, W.; ARZT, E.; DARDENNE, M. Immunoneuroendocrine connectivity of the thymus-

hypothalamus/pituitary. Neuroimmunomodulation, v. 1-2, p. 126–136, 1999. 

 

SAVINO, W.; DARDENNE, M. Immune-neuroendocrine interactions. Immunology today , v. 

16, n. 7, p. 318–322, 1995. 

 

SAVINO, W.; DARDENNE, M. Neuroendocrine control of thymus physiology. Endocrine 

Reviews, v. 21, n. 4, p. 412–443, 2000. 

 

SAVINO, W.; POSTEL-VINAY, M. C.; SMANIOTTO, S.; DARDENNE, M. The thymus gland: a 

target organ for growth hormone. Scandinavian journal of immunology, v. 55, n. 5, p. 442-

452, 2002. 

 

SAVINO, W.; SANTA-ROSA, G. L. The thymus gland in the loricariidean catfish Harttia sp. 

Developmental Comparative Immunologgy, v. 6, p. 375–380, 1982. 

 

SAVINO, W.; VILLA-VERDE, D. M.; ALVES. L. A.; DARDENNE, M. Neuroendocrine control of 

the thymus. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 840, p. 470–479, 1998. 

 

SCAPIGLIATI, G.; MAZZINI, M.; MASTROLIA, L.; ROMANO, N.; ABELLI, L. Production and 

characterisation of a monoclonal antibody against the thymocytes of the sea bass 

Dicentrarchus labrax (L.) (Teleostei, Percicthidae). Fish & Shellfish Immunology, v. 5, p. 

393–405, 1995. 

 



463 
 

SCAPIGLIATI, G.; MELONI, S.; BUONOCORE, F.; BOSSU, P.; PRUGNOLI, D.; SECOMBES, 

C. J. Immunopurification of B lymphocytes from sea bass Dicentrarchus labrax (L.). Marine 

biotechnology (New York, N.Y.), v. 5, n. 3, p. 214-21, 2003. 

 

SCAPIGLIATI, G.; ROMANO, N.; ABELLI, L. Monoclonal antibodies in fish immunology: 

identification, ontogeny and activity of T- and B-lymphocytes. Aquaculture, v. 172, p. 3 –28, 

1999. 

 

SCARANTO, Bianca Maria Soares. Caracterização genética do jundiá (Rhamdia quelen) 

por meio do DNA barcode e marcadores microsatélites. 2017. 88f. Dissertação (Mestrado 

em aquicultura) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. 2017. 

 

SCHÄFER, A. M. E.; ARAÚJO, M.D.; PINEDA e A.; SCHWARZBOLD. Estudo comparativo da 

variação diária de oxigênio em lagos do banhado do Taim, RS. NIDECO, Sér. Taim, v. 4, p. 5-

38, 1980. 

 

SCHLUTER, S.; BERNSTEIN, R.; BERNSTEIN, H.; MARCHALONIS, J. “Big-Bang” emergence 

of the combinatorial immune system. Developmental and comparative immunology, v. 23, 

p. 107–111, 1999. 

 

SCHMALE, M. C.; VICHA, D.; CACAL, S. M. Degranulation of eosinophilic granule cells in 

neurofibromas and gastrointestinal tract in the bicolor damselfish. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 17, n. 1, p. 53–63, 2004. 

 

SCHORPP, M.; BIALECKI, M.; DIEKHOFF, D.; WALDERICH, B.; ODENTHAL, J.; 

MAISCHEIN, H. M.; ZAPATA, A. G.; BOEHM, T. Conserved functions of Ikaros in vertebrate 

lymphocyte development: genetic evidence for distinct larval and adult phases of T cell 

development and two lineages of B cells in zebrafish.  Journal of immunology (Baltimore, 

Md. : 1950), v. 177, n. 4, p. 2463-76, 2006. 

   

SCHRECK, C. B. Immunomodulation: Endogenous factors. In.: IWAMA, G.; NAKANISHI, T. 

The Fish Immune System: Organism, Pathogen, and Environment, San Diego: Academic 

press. p. 331 – 337. 1996. 

  

SCHRODER, M. B.; VILLENA, A. J.; JORGENSEN, T. O. Ontogeny of lymphoid organs and 

immunoglobulin producing cells in Atlantic Cod (Gadus morhua L.). Developmental and 

comparative immunology, v. 22, p. 507–517, 1998. 

   

SCOTT, A. P. Reproductive Endocrinology of Fish. In: CHESTER-JONES, I.; INGLETON, 

P.M.; PHILLIPS, J. G. Fundamentals of Comparative Vertebrate Endocrinology. New York: 

Plenum Press, 1987. p. 223-256. 

  

SECOMBES, C. J. The nonspecific immune system: cellular defences. In: IWANA, G., 

NAKANISHI, T. The Fish Immune System. Fish physiology series, v. 15. San Diego, USA: 

Academic Press, p. 63–103, 1996. 

 

SECOMBES, C. J.; BIRD, S.; ZOU, J. Adaptive immunity in teleosts: cellular immunity. 

Developments in biologicals, v. 121, p. 25-32, 2005. 

 

 



464 
 

SECOMBES, C. J.; CHAPELL, L. H. Fish Immune responses to experimental and natural 

infection with helminth parasites. Annual Review of Fish Diseases, v. 6, p. 167–177, 1996.  

 

SECOMBES, C. J.; CHUNG, S.; JEFFRIES, A. H. Superoxide anion production by rainbow 

trout macrophages detected by the reduction of ferricytochrome C. Developmental and 

comparative immunology, v. 12, p. 201–206, 1988. 

 

SECOMBES, C. J.; FLETCHER, T. C. The role of phagocytes in the protective mechanisms of 

fish. Annual Review of Fish Diseases, v. 2, p. 53-71, 1992. 

 

SECOMBES, C. J.; HARDIE, L. J.; DANIELS, G. Cytokines in fish. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 6, p. 291–304, 1996.  

 

SECOMBES, C. J.; MANNING, M. J. Comparative studies on the immune system of fishes and 

amphibians: antigen localization in the carp Cyprinus carpio L. Journal of Fish Diseases, v. 3, 

p. 399–412, 1980. 

 

SECOMBES, C. J.; MANNING, M. J. Histological changes in lymphoid organs of carp following 

injection of solubre or particulate antigens.  Developmental and comparative immunology, 

Suppl. 2, p. 53-58, 1982. 

   

SECOMBES, C. J.; VAN GRONINGEN, J. J. M.; EGBERTS, E. Separation of lymphocyte 

subpopulations in carp (Cyprinus carpio, L) by monoclonal antibodies: immunohistochemical 

studies. Immunology, v. 48, p. 165–175, 1983a. 

 

SECOMBES, C. J.; VAN GRONINGEN, J. J. M.; VAN MUISWINKEL, J. B.; EGBERTS, E. 

Ontogeny of the immune system in carp (Cyprinus carpio L.). The appearance of antigenic 

determinants of lymphoid cell detected by mouse anti-carp thymocyte monoclonal antibodies. 

Developmental and comparative immunology, v. 7, p. 455–464, 1983b. 

 

SECOMBES, C. J.; WANG, T.; HONG, S.; PEDDIE, S.; CRAMPE, M.; LAING, K.J.; 

CUNNINGHAM, C.; ZOU, J. Cytokines and innate immunity of fish. Developmental and 

comparative immunology, v. 25, p.713-723, 2001. 

 

SECOMBES, C. J.; ZOU, L.; LAING, DANIELS, G.D.; CUNNINGHAM, C. Cytokine genes in 

fish: an update. Aquaculture, v. 172, p. 93–192, 1999. 

 

SECOMBES, C.J. Lymphokine-release from rainbow trout leukocytes stimulated with 

concanavalin A. Effects upon macrophage spreading and adherence. Developmental and 

Comparative Immunology, v. 11, p. 513–520, 1987.  

 

SELYE H. The general adaptation syndrome and the diseases of adaptation. Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 6, n. 2, p. 117-230, 1946. 

 

SEPPOLA, M.; STENVIK, J.; STEIRO, K.; SOLSTAD, T.; ROBERTSEN, B.; JENSEN, I.  

Sequence and expression analysis of an interferon stimulated gene (ISG15) from Atlantic cod 

(Gadus morhua L.). Developmental & Comparative Immunology, v. 31, n. 2, p. 156–171, 

2007. 

 

 

 



465 
 

SETERNES, T.; DALMO, R. A.; HOFFMAN, J.; BØGWALD, J.; ZYKOVA, S.; SMEDSROD, B. 

Scavenger-receptor-mediated endocytosis of lipopolysaccharide in Atlantic cod (Gadus morhua 

L.). The Journal of experimental biology, v. 204, n.23, p. 4055–4064, 2001b. 

 

SETERNES, T.; OYNEBRATEN, I.; SORENSEN, K.; SMEDSROD, B. Specific endocytosis and 

catabolism in the scavenger endothelial cells of cod (Gadus morhua L.) generate high-energy 

metabolites. The Journal of experimental biology, v. 204, n. 9, p. 1537–1546, 2001a. 

   

SETERNES, T.; SØRENSEN, K.; SMEDSRØD, B. Scavenger endothelial cells of vertebrates: 

a non-peripheral leukocyte system for high capacity elimination of waste macromolecules. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 99, 

p. 7594-7597, 2002. 

 

SHEN, L.; STUGE, T. B.; BENGTEN, E.; WILSON. M.; CHINCHAR, V. G.; NAFTEL, J. P.; 

BERNANKE, J. M.; CLEM, L. W.; MILLER, N. W. Identification and characterization of clonal 

NK-like cells from channel catfish (Ictalurus punctatus). Developmental and comparative 

immunology, v. 28, n. 2, p. 139-52, 2004. 

 

SHEN, L.; STUGE, T. B.; EVENHUIS, J. P.; BENGTEN, E.; WILSON, M.; CHINCHAR, V. G.; 

CLEM, L. W.; MILLER, N. W. Channel catfish NK-like cells are armed with IgM via a putative 

FcmicroR.  Developmental and comparative immunology, v. 27, n. 8, p. 699-714, 2003. 

 

SHEN, L.; STUGE, T. B.; ZHOU, H.; KHAYAT, M.; BARKER, K. S.; QUINIOU, S. M. A.; 

WILSON, M.; BENGTÉN, E.; CHINCHAR, V. G.; CLEM, L. W.; MILLER, N. W. Channel catfish 

cytotoxic cells: a mini-review. Developmental and Comparative Immunology, v. 26, p. 141–

149, 2002. 

 

SHEPERD, J. Fish health and disease. In: SHEPERD, J.; BROMAGE, N. Intensive Fish 

Farming. Oxford: BSP Professional Books, 1998b, p. 198-238.   

 

SHEPERD, J. What is fish farming? In: SHEPERD, J.; BROMAGE, N. Intensive Fish 

Farming. Oxford: BSP Professional Books, 1998a, p. 1-16.   

 

SHEPHARD, K. L. Functions for fish mucus. Reviews in fish biology and fisheries, v. 4, p. 

401–429, 1994. 

 

SHI, X.; ZHANG, S.; PANG, Q. Vitellogenin is a novel player in defense reactions.  Fish & 

Shellfish Immunology. v. 20, n. 5, p. 69-72, 2006. 

 

SHIOMI, K.; TAKAMIYA, M.; YAMANAKA, H.; KIKUCHI, T.; SUZUKI, Y. Toxins in the skin 

secretion of the oriental catfish (Plotosus lineatus): immunological properties and 

immunocytochemical identification of producing cells. Toxicon, v. 26, n. 4, p. 353–361, 1988. 

   

SIGEL, M. M.; HAMBY, B. A.; HUGGINS, E. M. Phylogenetic studies on lymphokines. Fish 

lymphocytes respond to human IL-1 and epithelial cells produce IL1-like factor. Veterinary 

Immunology and Immunopathology, 13, p. 47 – 58, 1986.  

 

SIGH, J.; BUCHMANN, K.  Associations between epidermal thionin-positive cells and skin 

parasitic infections in brown trout Salmo trutta. Diseases of aquatic organisms, v. 41, n. 2, 

p.135-9, 2000. 

 



466 
 

SIGH, J.; LINDENSTROM, T.; BUCHMANN, K. The parasitic ciliate Ichthyophthirius multifiliis 

induces expression of immune relevant genes in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss 

(Walbaum). Journal Fish Disease, v. 27, n. 7, p. 409–417, 2004. 

 

SILFVERGRIP, A. M. C. A systematic revision of the neotropical catfish genus Rhamdia 

(Teleostei, Pimelodidae). 1996. 156F. Tese (PhD Thesis) - Stockholm University and 

Department of Vertebrate Zoology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, 1996.  

 

SILPHADUANG, U., NOGA, E.D. Peptide antibiotics in mast cells of fish. Nature, v. 414, p. 

268-269, 2001. 

 

SILVA, A. G. Alterações histopatológicas de peixes como biomarcadores da 

contaminação aquática. 2004. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Pós-

graduação em ciências biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2004. 

 

SILVA, A. P. Da. Pesca artesanal brasileira. Aspectos conceituais, históricos, 

institucionais e prospectivos. Palmas: Embrapa Pesca e Aquicultura, 2014. 32p. 

 

SILVA, G.L.V. Avaliação de parâmetros fisiológicos de tambatingas (fêmea de 

Colossoma macropomum X macho de Piaractus brachypomus) submetidas à 

eletronarcose. 2015. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – 

Zootecnia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2015. 

 

SILVA, L. D.; NASCIMENTO, V. do; SANTOS, S. C.; MORAIS, J.O. R. de; SABÓIA-MORAIS, 

S.M.T. de. Análise morfométrica das células de cloro de Poecilia vivipara expostas a frações 

da folha e da casca do caule de Caryocar brasiliensis. Acta Scientiarum: Biological 

Sciences, Maringá, v. 25, n. 1, p. 195-201, 2003. 

 

SILVA, L. L.; PARODI, T. V.; RECKZIEGEL, P.; GARCIA, V. O.; BÜRGER, M. E.; 

BALDISSEROTTO, B.; MALLMANN, C. A. B.; PEREIRA, A. M. S.; HEINZMANN, B. M. 

Essential oil of Ocimum gratissimum L.: Anesthetic effects, mechanism of action and tolerance 

in silver catfish, Rhamdia quelen. Aquaculture, 350-353, p. 91-97, 2012. 

 

SILVA, L. L.; SILVA, D. T.; GARLET, Q. I.; CUNHA, M. A.; MALLMANN, C. A.; 

BALDISSEROTTO, B.; LONGHI, S. J.; PEREIRA, A. M. S.; HEINZMANN, B. M. Anesthetic 

activity of Brazilian native plants in silver catfish (Rhamdia quelen). Neotropical Ichthyology, 

v. 11, p. 443-451, 2013. 

 

SIMÕES, K.; VICENTINI, C.A.; ORSI, A.M.; CRUZ, C. Características morfológicas do 

miocárdio ventricular de tambaqui (Colossoma macropomun; Characidae, Cuvier, 1818). 

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 39, n. 2, p. 74-77, 2002. 

 

SIRE, M. F.; BABIN, P. J.; VERNIER, J. M. Involvement of the lysosomal system in yolk protein 

deposit and degradation during vitellogenesis and embryonic development in trout.  Journal of 

Experimental Zoology, v. 269, p. 69–83, 1994. 

 

SIRE, M. F.; VERNIER, J. M. Partial characterization of eosinophilic granule cells (EGCs) and 

identification of mast cells of the intestinal lamina propria in rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss). Biochemical and cytochemical study. Biology of the Cell., v. 85, n. 1, p. 35–41, 1995. 

 

 



467 
 

SIZEMORE, R. C.; MILLER, N. W.; CUCHENS, M. A.; LOBB, C. J.; CLEM, L. W.  Phylogeny of 

lymphocyte heterogeneity: the cellular requirements for in vitro mitogenic responses of channel 

catfish leukocytes. Journal Immunology, v. 133, p. 2920-2924, 1984. 

 

SLOMAN, K.; WOOD, C.; MACKINLAY, D. Behavior, Physiology and Toxicology Interactions in 

Fish. In.: International Congress on the Biology of Fish Tropical. SYMPOSIUM 

PROCEEDINGS. Manaus, Brazil: August 1-5, 2004. 

 

SMALL, B. C. Effect of dietary cortisol administration on growth and reproductive success of 

channel catfish. Journal of Fish Biology, v. 64, p.589-596, 2004. 

 

SMEDSROD, B.; OLSEN, R.; SVEINBJORNSSON, B. Circulating collagen is catabolized by 

endocytosis mainly in endothelial cells of endocardium in cod (Gadus morhua). Cell and tissue 

research, v. 280, p. 39–48, 1995. 

 

SMITH, H. W. The excretion of ammonia and urea by the gills of the fish. The Journal of 

biological chemistry, Bethesda, v. 81, p. 727-42, 1929. 

 

SMITH, P. D.; BRAUN-NESJE, R. Cell-mediated immunity in the salmon: lymphocyte and 

macrophage stimulation, interactions lymphocyte/macrophage and the production of 

lymphokine-like factors by stimulated lymphocytes. Developmental and comparative 

immunology, v. 2, p. 233–238, 1982. 

 

SMITH, P.D. Analysis of the hyperosmotic and bath methods for fish vaccination-comparison of 

uptake of particulate and non-particulate antigens. Developmental and comparative 

immunology, suppl. 2, p. 181–186, 1982. 

 

SNEDDON, L. U. Pain perception in fish: indicators and endpoints. ILAR journal, v. 50, n. 4, p. 

338-342, 2009. 

 

SNEDDON, L. U.; BRAITHWAITE, V. A.; GENTLE, M. J. Do fishes have nociceptors? 

Evidence for the evolution of a vertebrate sensory system. Proceedings of the Royal Society 

B-Biological Sciences, v. 270, n. 1520, p. 1115-1121, 2003a. 

 

SNEDDON, L. U.; BRAITHWAITE, V. A.; GENTLE, M. J. Novel object test: examining 

nociception and fear in the rainbow trout. The Journal of Pain, v. 4, n. 8, p. 431-440, 2003b. 

 

SOARES, M. G. M. Aspectos ecológicos (alimentação e reprodução) dos peixes do 

igurapé do Porto, Aripuaña – MT. 1978. 77f. Dissertação (Mestrado em Biologia de Peixes 

de Água Interior) - UA/INPA, Universidade do Amazonas, Manaus, 1978. 

 

SØRENSEN, K.; MELKKO, J.; SMEDSRØD, B. Scavenger-receptor mediated endocytosis in 

endocardial endothelial cells of Atlantic cod Gadus morhua. The Journal of experimental 

biology, v. 201, p. 1707-1718, 1998. 

 

SOSO, A. B. Alterações hematológicas e hormonais em fêmeas de jundiá (Rhamdia 

quelen) provocadas por estresse mecânico e contaminação da água por herbicida a 

base de glifosato. 2006. 71 f. Dissertação (Mestrado em aquicultura) - Centro de Aqüicultura, 

UNESP, Jaboticabal, 2006. 

 

 



468 
 

SOUZA, L. S.; POUEY, J. L. O. F.; BRITO, D. A.; PIEDRAS, S. N. Desempenho e 

sobrevivência de bagre Americano (Ictalurus punctatus) e jundiá (Rhamdia quelen) mantidos 

em confinamento no Rio Grande do Sul. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, v. 30, 

n.1, p. 43–50, 2004. 

 

SOUZA, L. S.; POUEY, J. L. O. F.; CAMARGO, S. O.; VAZ, B. S.  Crescimento e 

sobrevivência do catfish de canal (Ictalurus punctatus sp) e jundiá (Rhamdia sp) no outono–

inverno do Rio Grande do Sul. Ciência Rural, v. 35, n. 4, p. 891-896. 2005. 

 

SOUZA, M. B. C.; SILVA, H. P. A., GALVÃO-COELHO, N. L. Resposta ao estresse: I. 

Homeostase e teoria da alostase. Estudos de Psicologia, v. 20, n. 1, p. 2-11, 2015. 

 

SOUZA, M. L. R. Industrialização, comércio e perspectivas. In: MOREIRA, H. L. M.; VARGAS, 

L.; RIBEIRO, L.P.; ZIMMERMANN, S. Fundamentos da Moderna Aquicultura. São 

Leopoldo: Ed. Ulbra. p. 149-189. 2001. 

 

SOUZA, M. L. R.; DOURADO, D. M.; MACHADO, S. D.; BUCCINI, D. F.; JARDIM, M. I. A.; 

MATIAS, R.; CORREIA, C.; FERREIRA, I. C. Análise de pele de três espécies de peixes: 

histologia, morfometria e testes de resistência. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 32, p. 

1551-1559, 2003. 

 

SOUZA, P. R. et al. Cytochemical and morphometric study of chloride cell modulation behavior 

in the presence of changes in salinity guppies. Acta Microscópia, Rio de Janeiro, v. 8 (B), p. 

351 - 52, 1999. 

 

SOUZA-BASTOS, L. R.; FREIRE, C. O.; MARISA FERNANDES-de-CASTILHO, M. F.  Skin 

extract from Rhamdia quelen (Siluriformes: Heptapteridae) does not promote stress in 

conspecifics. Neotropical Ichthyology, v. 12, n. 1, p. 125-132, 2014. 

 

SPEILBERG, L.; EVENSEN, O.; NAFSTAD, P. Liver of juvenile Atlantic salmon, Salmo salar 

L.: a light, transmission, and scanning electron microscopic study, with special reference to the 

sinusoid. The Anatomical record, v. 240, p. 291-307, 1994. 

 

STANSBY, M. E. Industrial Fishery Technology, London: AVI. 1968. 393p. 

 

STENSVÅG, K.; BØGWALD, J.; SMEDSRØD, B.; JØRGENSEN, T. Distribution of 

lipopolysaccharides (LPS) and A-layer protein from Aeromonas salmonicida in Atlantic salmon, 

Salmo salar L., after intravenous injection. Fish & Shellfish Immunology, v. 9, p. 591-607, 

1999. 

 

STENSVÅG, K.; BØGWALD, J.; SMEDSRØD, B.; JØRGENSEN, T. Distribution of 

intravenously injected A-layer protein and lipopolysaccharide (LPS) from Aeromonas 

salmonicida in Atlantic salmon, Salmo salar L. Fish & Shellfish Immunology, v. 9, n. 8, p. 

591–607, 1999. 

 

STERBA, G. Endocrinology of the lampreys. General and Comparative Endocrinology, v. 2, 

Suppl. 2, p. 500-509. 1969. 

 

STET, R. J.; KRUISWIJK, C. P.; SAEIJ, J. P.; WIEGERTJES, G. F. Major histocompatibility 

genes in cyprinid fishes: theory and practice. Immunological Reviews, v. 166, p. 301-316, 

1998. 



469 
 

STET, R. J.; KRUISWIJK, C. P.; SAEIJ, J. P.; WIEGERTJES, G. F. Major histocompatibility 

genes in cyprinid fishes: theory and practice. Immunological Reviews., v. 166, p. 301-316, 

1998. 

 

STINGELIN, L. A.; MIOTTO, H. C.; POUEY, J. L. O. Rendimento de carcaça e carne do Jundiá 

(Rhamdia sp) na faixa de 300 – 400 g de peso total cultivado na densidade de 1 peixe/m2. In: 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA UFPEL/UCPEL/FURG, 7., 1998, Pelotas. Anais. 

Pelotas: UFPEL/UCPEL/FURG, 1998. p. 332.   

 

STOSKOPF, M. K. Fish Medicine, Philadelphia, USA: W.B. Saunders, 1993, 882 p. 

 

STOSSEL, T. P.; BABIOR, B. M. Structure, Function, and Functional Disorders of Phagocyte 

System, Cap. 19. In: HANDIN, R.I.; LUX, S.E.; STOSSEL, T.P. Blood: Principles and 

Practice of Hematology, Part 4. White Blood Cells. Philadelphia, USA: Lippincott Willians & 

Wilkins, 1995, p. 575–620. 

 

ST-PIERRE, N. R.; COBANOV, B.; SCHNITKEY, G. Economic losses from heat stress by US 

livestock industries. Journal of Dairy Science, v. 86, p. E52-E77, 2003. 

 

STUART, A. E. The reticulo-endothelial system. Edinburgh: E & S Livingstone. 254p. 1970. 

 

STUGE, T. B.; WILSON, M. R.; ZHOU, H.; BARKER, K. S.; BENGTÉN, E.; CHINCHAR, G.; 

MILLER, N. W.; CLEM, L. W. Development and analysis of various clonal alloantigen-

dependent cytotoxic cell lines from channel catfish. Journal Immunology, v. 164, p. 2971–

2977, 2000. 

 

SUBHEDAR, N.; RAO, P. D. P. Effects of some corticosteroids metopirone on the corpuscles 

of Stannius and interrenal gland of the catfish, Heteropneustes fossilis (Bloch). General and 

Comparative Endocrinology, v. 23, p. 403-14,1974. 

 

SULTANA, R.; RAOS, K. S. Observations on the structure and histochemestry of the skin of 

Mystus gulio Z (Ham.) (Osteichthyes: Siluriformes, Bagridae). Folia morphologica, Prague, 

Czechoslovak Academy of Sciences, v. 38, n. 3, p. 225–230, 1990. 

 

SUNYER, J. O.; TORT L. Natural haemolytic and bactericidal activities of sea bream Sparus 

aurata serum are affected by the Alternative Complement Pathway. Veterinary immunology 

and immunopathology, v. 1995; n. 45, p. 333-345, 1995. 

 

SUNYER, O. J.; LAMBRIS, J. D. Evolution and diversity of the complement system of 

poikilothermic vertebrates. Immunological reviews, v. 166, p. 39-57, 1998. 

 

SUNYER, O. J.; LAMBRIS, J. D. Evolution and diversity of the complement system of 

poikilothermic vertebrates. Immunological reviews, v. 166, p. 39-57, 1998.  

 

SUZUKI, N. Stanniocalcin. In: TAKEI, Y; ANDO, H.; TSUTSUI, K. Handbook of Hormones: 

Comparative Endocrinology for Basic and Clinical Research. Oxford (UK): Academic 

Press. 2015. p. 247–249. 

 

SUZUKI, Y.; TASUMI, S.; TSUTSUI, S.; OKAMOTO, M.; SUETAKE, H. Molecular diversity of 

skin mucus lectins in fish. Comparative biochemistry and physiology Part B: Biochemistry 

and molecular biology, v. 136, n. 4, p. 723–730, 2003. 



470 
 

SVEINBJORNSSON, B.; OLSEN, R.; PAULSEN, S. Immunocytochemical localization of 

lysozyme in intestinal eosinophilic granule cells (EGCs) of Atlantic salmon, Salmo salar L. 

Journal of fish diseases, 19, p. 349–355, 1996. 

 

SVERLIJ, S. B.; LÓPEZ, H. L.; SCHENKE, R. L. D.; ROS, A. E. Peces del Rio Uruguay: Guia 

Ilustrada de las Especies más Comunes del Rio Uruguay Inferior y el Embalse de Salto 

Grande. Uruguay: Comisión Administradora del Rio Uruguay, 1998. 58 p. 

 

SZEBENYI, E. S. Atlas of Developmental Embryology, London: Associated University 

Presses. 338 p. 1977. 

  
TAKASHIMA, F.; HIBIYA, T. An Atlas of Fish Histology. Normal and Pathological 

Features, 2.ed. Tokio: Kodanska, 1995. 213p. 

 

TAKEMURA, A. Immunological localization of lysozyme in the prelarvae of tilapia, Oreochromis 

mossambicus. Fish & Shellfish Immunology, v. 6, p. 75-77, 1996.  

 

TAMURA, E.; HONMA, Y. Histological changes in the organs and tissues of gobiid fishes 

throughout their life-span III., Hematopoietic organs in the ice-goby Leucopsarion petersi 

Hilgendorf. Nippon Suisan Gakkai Shi. Bulletin Of The Japanese Society Of Scientific 

Fisheries, v. 36, p. 661–669, 1970a. 

 

TAMURA, E.; HONMA, Y. Histological changes in the organs and tissues of the gobiid fishes 

throughout the life-span – II. The hypophyseal target of organs of the ice-goby, Leucopsarion 

petersi Hilgendorf. Japanese Journal of Ichthyology, v. 17, n. 1, p. 29-36, 1970b. 

   

TAMURA, E.; HONMA, Y. Histological changes in the organs and tissues of the gobiid fishes 

throughout their life-span. VI. Seasonal changes in the lymphopoietic organs of the flat head 

goby. Nippon Suisan Gakkai Shi. Bulletin of The Japanese Society Of Scientific 

Fisheries, v. 40, p. 44-455, 1974. 

   

TAMURA, E.; HONMA, Y. Histological changes in the organs and tissues of the gobiid fishes 

throughout their life-span-VII . Seasonal changes in the hemopoietic organs of the forktongue 

goby. Nippon Suisan Gakkai Shi. Bulletin of The Japanese Society Of Scientific 

Fisheries, v. 41, n. 4, p. 413-422, 1975. 

 

TAMURA, E.; HONMA, Y. Histological changes in the organs and tissues of the gobiid fishes 

throughout their life-span- VIII – seasonal changes in the thymus of four species of gobies. 

Nippon Suisan Gakkai Shi. Bulletin of The Japanese Society Of Scientific Fisheries, v. 

43, p.963–974, 1977. 

 

TAMURA, E.; HONMA, Y.; KITAMURA, Y. Seasonal changes in the thymus of the viviparus 

surfperch Ditrema temmincki, with special reference to its maturity and gestation. Japanese 

Journal of Ichthyology, v. 28, p. 295–303, 1981.   

 

TASUMI, S.; YANG, W. J.; USAMI, T.; TSUTSUI, S.; OHIRA, T.; KAWAZOE, I.; WILDER, M.N.; 

AIDA, K.; SUZUKI, Y. Characteristics and primary structure of a galectin in the skin mucus of 

the Japanese eel, Anguilla japonica. Developmental & Comparative Immunology, v. 28, n. 

49, p. 325–335, 2004. 

 

 



471 
 

TATNER, M. F. Natural changes in the immune system on fish. In: IWANA, Q.; NAKANISHI, T. 

The fish immune system: organism, pathogen and environment, San Diego, USA: 

Academic Press, p. 255–287, 1996. 

 

TATNER, M. F. The effect of thymectomy on the vaccine-induced protection to Yersinia ruckeri 

in rainbow trout Salmo gairdneri. Developmental and comparative immunology, v. 11, p. 

427–430, 1987. 

   

TATNER, M. F. The migration of labelled thymocytes to the peripheral lymphoid organs in the 

rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Developmental and comparative immunology, v. 

9, p. 85–91, 1985a. 

 

TATNER, M. F. The ontogeny of humoral immunity in rainbow trout, Salmo gairdneri.  

Veterinary immunology and immunopathology, v. 12, p. 93–105, 1986. 

   

TATNER, M. F.; FINDLAY, C. Lymphocyte migration and localization patterns in rainbow trout, 

Oncorhynchus mykiss, studied using the tracer sample method. Fish & Shellfish 

Immunology, v. 1, p. 107–117, 1991. 

 

TATNER, M. F.; MANNING, M. J. Growth of the lymphoid organs in rainbow trout Salmo 

gairdneri from 1 to 15 months of age. Journal of zoology (London, England: 1987), v. 199, p. 

503–520, 1983b. 

 

TATNER, M. F.; MANNING, M. J. The morphology of the trout Salmo gairdneri thymus. Some 

practical and theoretical considerations. Journal of fish biology, v. 21, p. 27–32, 1986. 

   

TATNER, M. F.; MANNING, M. J. The morphology of the trout Salmo gairdneri thymus. Some 

practical and theoretical considerations. Journal of fish biology, v. 21, p. 27–32. 1982. 

 

TATNER, M. F.; MANNING, M. J. The ontogenetic development of the reticulo-endothelial 

sytem in the rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Journal of Fish Diseases, v. 8, p. 35-

41, 1985. 

 

TATNER, M. F.; MANNING, M. J. The ontogeny of cellular immunity in the rainbow trout, 

Salmo gairdneri Richardson, in relation to the stage of development of the lymphoid organs. 

Developmental and comparative immunology, v. 7, p. 69-75, 1983a.  

  

TAVARES-DIAS, M.; MARTINS, M. L.; MORAES, F. R. Relação hepatosomática e 

esplenosomática em peixes teleósteos de cultivo intensivo. Revista Brasileira de Zoologia, v. 

17, n. 1, p. 273-281, 2000. 

 

TAVARES-DIAS, M.; MELO, J. F. B.; MORAES, G.; MORAES, F.R. de.  Características 

hematológicas de teleósteos brasileiros. IV. VARIÁVEIS DO JUNDIÁ Rhamdia quelen 

(Pimelodidae). Ciência Rural, v. 32, n. 4, 2002. 

 

TAVARES-DIAS, M.; MORAES, F.R. Hematologia de peixes teleósteos. Ribeirão Preto: 

Villimpress Complexo Gráfico. 2004. 144p. 

 

TEDESCO, Y. M. S. Corpúsculo de Stannius de Hypostomus punctatus (Peixe — Teleósteo — 

Loricarideo): histofisiologia. 1984. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Programa de 

Pós-Graduação em Fisiologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 



472 
 

1984. 

 

TESHIMA, K.; TOMONAGA, S. Primordial germ cells and lymphomyeloid system in the 

embryos of the aleutian skate, Bathyraja aleutica. Japanese Journal of Ichthyology, v. 33, p. 

19–26, 1986. 

   

THE OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES – OIE. Diretivas da OIE sobre bem-estar 

animal. In: 2º Seminário de Legislação sobre Bem-Estar 

Animal – 50 anos do Comitê Brambell, 10-11,  Dez. 2015, World Organization for Animal 

Health. Disponível em: <http://www.sbppc.org.br/arq/oie/oie-bem-estar.pdf>. Acesso em: 17 

Abr. 2018. 

 

THOMPSON, K. D.; HENDERSON, R. J.; TATNER, M. F. A comparison of the lipid 

composition of peripheral blood cells and head kidney leucocytes of Atlantic salmon (Salmo 

salar L.). Comparative Biochemistry and Physiology, v. 112B, n. 1, p. 83-92, 1995. 

 

THOPHON, S. M.; KRUATRACHUE, E. S.; UPATHAM, P.; POKETHITIYOOK, S. 

SAHAPHONG; JARITKUAN, S.  Histopathological alterations of white seabass, Lates 

calcarifer, in acute and subchronic cadmium exposure. Environmental Pollution, v. 121, p. 

307-320, 2003. 

 

Tischendorf, F.  On the evolution of the spleen. Experientia, v. 41, p.145-158.  1985. 

TOMITA, R. Y.; BEYRUTH, Z. Toxicologia de agrotóxicos em ambiente aquático. Biológico; v. 

64; n. 2; p. 135-142, 2002. 

   

TONI, C.; BECKER, A. G.; SIMÕES, L. N.; PINHEIRO, C. G.; SILVA, L. L.; HEINZMANN, B. 

M.; CARON, B. O.; BALDISSEROTTO, B. Fish anesthesia: effects of the essential oils of 

Hesperozygis ringens and Lippia alba on the biochemistry and physiology of silver catfish 

(Rhamdia quelen). Fish physiology and biochemistry, v. 40, n. 3, p.701-14, 2013. 

 

TORROBA, M.; ZAPATA, A. G. Aging of the vertebrate immune system. Microscopy research 

and technique, v. 62, n. 6, p. 477–81, 2003. 

 

TORT, L.; SUNYER, J. O.; GÓMEZ, E.; MOLINERO, A. Crowding stress induces changes in 

serum haemolytic and agglutinating activity in the gilthead sea bream Sparus aurata. 

Veterinary immunology and immunopathology, v. 51, p. 179-188, 1996. 

   

TOTA, B.; CIMINI, V.; SALVATORE, G.; ZUMMO, G. Comparative study of the arterial and 

lacunary systems of the ventricular myocardium of elasmobranchs and teleosts fishes. 

American. Journal of Anatomy, v. 167, n. 3, p. 15-32, 1983. 

 

TOTLAND, G. K.; KRYVI, H.; JØDESTØL, K. A.; CHRISTIANSEN, E. N.; TANGERÃS, A.; 

SLINDE, E. Growth and composition of the swimming muscle of adult Atlantic salmon (Salmo 

salar L.) during long-term sustained swimming. Aquaculture, v. 66, p. 299-313, 1987. 

 

TREDE, N. S.; ZON, L. I. Development of T-cells during fish embryogenesis.  Developmental 

and Comparative Immunology, v. 22, p. 253-263, 1998. 

   

TRICAS, T.; CARLSON, B. A. Electroreceptors and Magnetoreceptors. Chapter 41. In.: 

SPERELAKIS, N. Cell Physiology Sourcebook: Essentials of Membrane Biophysics, 

Cincinnati, Ohio, p. 705-728. 2012. 



473 
 

TROMBETTA, C. G.; RADÜNZ NETO, J.; LAZZARI, R.  Suplementação vitamínica no 

desenvolvimento de larvas de Jundiá (Rhamdia quelen). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 

30, n. 6, 2006. 

 

Trombetta, C.G., Radünz Neto, J.  da Silva, J.H.S., Melo, J.F.B., Medeiros, T.  (1999) Efeitos 

de suplementação vitamínica no desenvolvimento de larvas de jundiá (Rhamdia quelen). In.: 

Anais… XXXVI Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Porto Alegre, 26 a 29 de julho 

de 1999. RESUMO 008. 1999. 

(http://www.sbz.org.br/eventos/PortoAlegre/homepagesbz/Peq/PEQ001.htm) 

TRUMP, B. F.; JONES, R. T.; SAHAPHONG, S. Cellular effects of mercury on fish kidneys 

tubules. In.: RIBELIN, W.E.; MIGAKI, G. The Pathology of Fishes, Madison, Wisconsin, EUA: 

University Wisconsin Press, p. 585-612, 1975. 

   

TURNBULL, J. F.; KADRI, S. Safeguarding the many guises of farmed fish welfare. Diseases 

of Aquatic Organisms, v. 75, p. 173-182, 2007. 

   

TWERDOK, L. E.; BEAMAN, J. R.; CURRY, M. W.; ZELIKOFF, J. T. Health status 

determination and monitoring in an aquatic model (Oryzias latipes) used in immunotoxicological 

testing. In: STOLEN, J. S.; FLETCHER, T. C.; BAYNE, C. J.; SECOMBES, C. J.; ZELIKOFF, J. 

T.; TWERDOK, L. E.; ANDERSON, D. P. Modulators of Immune Responses: The 

Evolutionary Trail. Fair Haven, N.J.: SOS Publications Stolen. p. 417–424. 1996. 

 

TYRKA, A. R.; MELLO, A. F.; MELLO, M. F.; GAGNE, G. G.; GROVER, K. E.; ANDERSON, G. 

M.; PRICE, L. H.; CARPENTERA, L. L. Temperament and hypothalamic-pituitary-adrenal axis 

in healthy adults. Psychoneurooendocrinology, v. 31, n. 9, p.1036-1045, 2006. 

 

ULIANA, O. Influência de diferentes fontes e níveis de lipídios sobre a criação de larvas 

de jundiá (Rhamdia quelen), Pisces, Pimelodidae. 1997. 66 f. Dissertação (Mestrado em 

Zootecnia) – Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1997. 

 

ULIANA, O.; SOUZA DA SILVBA, J. H.; RADUNZ NETO, J.  Substituição parcial ou total de 

óleo de canola por lecitina de soja para larvas de jundiá (Rhamdia quelen) Piscis, Pimelodidae. 

Ciência Rural, Santa Maria, v. 31, p. 677–81, 2001. 

 

UNANUE, E.R. Perspective on antigen processing and presentation. Immunological reviews, 

v. 185, p. 86-102, 2002. 

 

URBINATI, E.C.; CARNEIRO, P.C.F. Práticas de manejo e estresse dos peixes em 

piscicultura. In. Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. 

CYRINO, J. E. P.; URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. M.; CASTAGNOLI, N. TecArt, São 

Paulo, p. 171-194. 2004. 

URIBEL, C.; FOLCH, H.; ENRIQUEZ, R.; MORAN, G. Innate and adaptive immunity in teleost 

fish: a review. Veterinarni Medicina, v. 56, n. 10, p. 486–503, 2011. 

 

VALLEJO, A. N. JR.; ELLIS, A. E. Ultrastructural study of the response of eosinophil granule 

cells to Aeromonas salmonicida extracellular products and histamine liberators in rainbow trout 

Salmo gairdneri Richardson. Developmental and comparative immunology, v. 13, n. 2, p. 

133–148, 1989.  

 

 

 



474 
 

VALLEJO, A. N. JR.; ELLIS, A. E. Ultrastructural study of the response of eosinophil granule 

cells to Aeromonas salmonicida extracellular products and histamine liberators in rainbow trout 

Salmo gairdneri Richardson.Developmental & Comparative Immunology, v. 13, n. 2, p. 133–

148, 1989. 

 

VALLEJO, A. N.; ELLSAESSER, C. F.; MILLER, N. W.; CLEM, L. W. Spontaneous 

development of functionally active long-term monocyte-like cell lines from channel catfish. In 

Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal, v. 27 A, p. 279–285, 1991. 

 

VALLEJO, A. N.; MILLER, N. W.; CLEM, L. W. Antigen processing and presentation in teleost 

immune responses. Annual Review of Fish Diseases, v. 2, p. 73–89, 1992a. 

 

VALLEJO, A. N.; MILLER, N. W.; CLEM, L. W. Cellular pathway(s) of antigen processing in fish 

APC: effect of varying in vitro temperatures on antigen catabolism. Developmental & 

Comparative Immunology, v. 16, n. 5, p. 367-81, 1992b. 

 

VAN DER KRAAK, G.; CHANG, J. P.; JANZ, D. M. Reproduction. In: EVANS, D. H. The 

Physiology of Fishes, 2.ed., Boca Raton, FL: EUA, CRC Press, p. 465–488. 1998. 

 

VAN LOON, J. J. A.; VAN OOSTEROM; VAN MUISWINKEL; W. B., Development of the 

immune system in carp (Cyprinus carpio). In: SOLOMON, J. B. Aspects of Developmental and 

Comparative immunology – 1. Oxford: Pergamon Press. p. 469–470. 1981. 

 

VAN LOON; J. J. A.; SECOMBES; C. J.; EGBERTS; E.; VAN NUISWINKEL; W. B. Ontogeny 

of the immune system in fish. Role of the thymus. In.: NIEUWENHIUS, P.; VAN DEN BROEK, 

A. A.; HANNA, M.G. In vivo Immunology. Histophysiology of the Lymphoid System, 

Nueva York, USA: Plenum Press, p. 335. 1982. 

 

VAN MUISWINKEL, W. B. The piscine immune system: innate and acqired immunity.  In:  

WOO, P.T.K. Fish Diseases and Disorders. Vol. 1 – Protozoan and Metazoan Infections, 

Wallingford, UK: CAB International, p. 729–750, 1995. 

 

VANFURTH, R.; DIESSELHOLFF-DEN DULK, M.M.C. Method to prove ingestion of particles 

by macrophages with light microscopy. Scandinavian Journal of Immunology, v. 12, p. 265–

269, 1980. 

 

VARGAS, R. J.; BESSONART, M.  Lipid body composition of black catfish, Rhamdia quelen 

(Siluriformes, Heptapteridae), of two populations adapted to different environmental conditions. 

Instituto de Pesca, São Paulo, v. 33, n. 1, p.105 - 111, 2007. 

 

VARGAS, R. J.; SOUZA, S. M. G. de; MABILIA, R. G.; CARLET, F.; BAGGIO, S. R. Resposta 

fisiológica à infestação experimental com Ichthyophthirius multifiliis (Fouquet, 1876) em 

alevinos de jundiá (Rhamdia quelen Quoy e Gaimard, 1824) previamente alimentados com 

diferentes fontes lipídicas. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria, Jaboticabal, v.17, 

n. 2, p. 81-86, 2008. 

 

VAZZOLER, A. E. A. M. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e pratica. 

Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM). 169 p. 1996. 

 

 

 



475 
 

VERBURG-VAN KEMENADE, B. M. L.; NOWAK, B.; ENGELSMA, M. Y.; WEYTS, F. A. A. 

Differential effects of cortisol on apoptosis and proliferation of carp B-lymphocytes from head 

kidney, spleen and blood. Fish & Shellfish Immunology, v. 9, n. 5, p. 405, 1999. 

   

VERBURG-VAN KEMENADE, B. M.; GROENEVELD, A.; VAN RENS, B. T. T. M.; ROMBOUT, 

J. H. W. M. Characterisation of macrophages and neutrophilic granulocytes from the 

pronephros of carp (Cyprinus carpio). The Journal of experimental biology, v. 187, p. 143–

158, 1994. 

 

VERLHAC, V.; GABAUDAN, J. (2003) The effect of vitamin C on fish health. Saint-Louis 

Cedex: Centre for Research in Animal Nutrition - Société Chimique Roche, 30 p, 2003. 

VERLHAC, V.; GABAUDAN, J. The Effect of Vitamin C on Fish Health. Saint-Louis: Roche, 

Centre for Research in Animal Nutrition – Société Chimique Roche, France, 30 p. 1998 

 

VERNIER, J. M. Table chronologique du développment embryonnaire de la truite arc-en-ciel, 

Salmo gairdneri Rich. 1836.  Annales D’Embryologie et de Morphogenése, v. 2, n. 4, p. 

495–520, 1969. 

 

VICENTE, L. Piscicultura de Água Doce - Reprodução de Jundiá (Rhamdia quelen). 2007. 

34 f. Projeto de estágio de conclusão de curso (Graduação em Engenheiro Agrônomo) – 

Centro de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2007. 

  

VIEGAS, E. M. M.; PIMENTA, F. A.; PREVIERO, T. C.; GONÇALVES, L. U.; DURÃES, J. P.; 

RIBEIRO, M. A. R.; OLIVEIRA FILHO, P.R.C. Métodos de abate e qualidade da carne de peixe 

– Revisão Bibliográfica. Archivos de Zootecnia, v. 61 (R), p. 41-50, 2012. 

   

VIEIRA, B. S.; SCHUIGUES, C. O.; COSTA, G. M.; OLIVEIRA, L. C. Descrição morfológica do 

coração de Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829) (Barbado): Teleostei: Pimelodidae. 

In.: Anais. I SEMINÁRIO DE BIODIVERSIDADE E AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS, 

Alta Floresta-MT, 23 e 24 de setembro de 2013, 6p. 2013. 

 

VIEIRA, V. L. P.; RADÜNZ-NETO, J.; LOPES, P. R. S.; LAZZARI, R.; FONSECA, M. B. DA; 

MENEZES, C. C. Alterações metabólicas e hematológicas em jundiás (Rhamdia quelen) 

alimentados com rações contendo aflatoxinas. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 7, n. 1, 

p. 49-55, 2006. 

 

VIGLIANO, F. A.; BERMÚDEZ, R.; QUIROGA, M. I.; NIETO, J. M. Evidence for melano-

macrophage centres of teleost as evolutionary precursors of germinal centres of higher 

vertebrates: An immunohistochemical study.  Fish & Shellfish Immunology, v. 21, n. 4, p. 

467–471, 2006. 

  

VILLENA, A.; BARRUTIA, M.; RAZQUIN, B.; PÉREZ-GOMARIZ, R.; ZAPATA, A. Postnatal 

development of the non-lymphoid cells in the rat lymph node. Connective reticulum cells, 

macrophages and postcapillary venules. Developmental and comparative immunology, v. 7, 

p. 347-355, 1983. 

 

VOLPATO, G. L. Considerações metodológicas sobre o teste de preferência na avaliação do 

bem-estar em peixes. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, suplemento especial: p. 53-61, 

2007. 

 



476 
 

VOLPATO, G. L.; GONÇALVES-DE-FREITAS, E.; FERNANDES-DE-CASTILHO, M. Insights 

into the concept of fish welfare. Diseases of Aquatic Organisms, v. 75, n. 2, p. 165-171, 

2007a. 

 

VOLPATO, G. L.; GONÇALVES-DE-FREITAS, E.; FERNANDES-DE-CASTILHO, M. Insights 

into the concept of fish welfare. Disease of Aquatic Organisms, v. 75, p. 165–171, 2007b. 

 

VON HAGEN, F. Die wichigsten Endokrinen orgamen des Flussaals. Zoologische 
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Anexo 01 – Detalhamento (introdução, materiais e métodos) dos estudos da 
ontogenia de Rhamdia quelen realizados na Universidade de León, Espanha 
(UNILEON/ES) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, 

RS, Brasil, versão em espanhol. 
 

1 Introdução 

 

conhecimento da biologia do desenvolvimento desempenha um papel 

importante na biologia porque cria um contexto que integra a biologia molecular, 

fisiologia, biologia celular, anatomia, pesquisa do câncer, imunologia e até estudos 

sobre evolução e ecologia, entre outros. O estudo do desenvolvimento tornou-se 

essencial para a compreensão de outras áreas da biologia moderna (GILBERT, 1991). 

O desenvolvimento individual (ontogenia) representa em grande parte uma 

repetição da história da raça (filogenia). Assim, durante o desenvolvimento, cada 

animal volta a percorrer, em sua própria árvore genealógica, as sucessivas fases 

embrionárias que representam as fases do adulto dos tipos ancestrais. O 

desenvolvimento tende a ser um fenômeno conservador, uma vez que abandonar 

métodos antigos bem experimentados e eficazes geralmente significa fracasso e 

morte. Portanto, o modo de desenvolvimento de um animal pode ser muito semelhante 

ao usado por seus predecessores, e divergir apenas nos estágios finais, para produzir 

um adulto muito diferente do que era a meta do desenvolvimento inicial. A ontogenia 

repete muitas fases importantes do esquema de desenvolvimento das formas 

ancestrais. Em particular, eles podem ser seguidos novamente quando apresentam 

uma utilidade estrutural ou funcional no desenvolvimento do animal "moderno". No 

entanto, deve ser lembrado que embriões e larvas, assim como adultos, devem se 

adaptar ao seu ambiente; consequentemente, muitas estruturas características de 

desenvolvimento podem não ter existido em predecessores adultos. Além do mais, 

apesar da natureza geralmente conservadora dos fenômenos de desenvolvimento, 

pode haver mudanças significativas na sucessão de fenômenos embrionárias, talvez 

em relação às enormes necessidades adaptativas da vida embrionária (ROMER, 

1973). 

O desenvolvimento cumpre duas funções principais, (1) gera diversidade e 

ordem celular em cada geração e (2) assegura a continuidade da vida de uma geração 

para outra. Esta função envolve a produção e organização de todos os diferentes tipos 

de células do organismo. Uma célula, o ovócito II fertilizado, dá origem a todos os 
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tipos de células do indivíduo adulto através do processo de diferenciação; enquanto 

que a morfogênese (criação de forma e estrutura) e o crescimento (aumento de 

tamanho) determinam que células diferenciadas sejam organizadas em tecidos e 

órgãos. A segunda principal função do desenvolvimento é a reprodução, responsável 

pela geração contínua de novos indivíduos da espécie. 

O desenvolvimento segue estágios comuns a todas as espécies, começando 

com a fertilização e é continuado pela embriogênese. Embora exista uma grande 

variedade de sistemas embrionários em todo o reino animal, a maioria dos padrões 

de embriogênese são variações de quatro temas: (1) Segmentação, (2) gastrulação, 

(3) organogênese e finalmente (4) gametogênese (BODEMER, 1972; ROMER, 1973; 

GILBERT, 1991). 

O primeiro estágio do processo reprodutivo, que envolve o desenvolvimento e 

a maturação dos gametas, começa na organogênese no período embrionário e só é 

concluído quando o organismo se torna fisicamente maduro, quando os gametas 

podem ser liberados e pode ocorrer a fertilização começando uma nova vida. 

O peixe gato (bagre) Rhamdia quelen é um peixe de água doce pertencente ao 

grupo de peixes chamado teleósteos. Nos teleósteos, o caminho do desenvolvimento 

de um novo indivíduo começa com a maturação sexual de machos e fêmeas. Quando 

machos sexualmente maduros e fêmeas, em geral, por meio de uma reprodução 

sexual sem cópula liberam seus gametas, o ovócito II e o espermatozoide, no 

ambiente externo. Esses gametas, por sua vez, na chamada fase de fertilização ou 

fecundação, unem seus materiais genéticos haploides em uma única célula diploide. 

Esta célula chamada ovo ou zigoto entra em divisões sucessivas e seu 

desenvolvimento passa por diferentes estágios e fases, originando um embrião que 

se tornará uma larva e finalmente o indivíduo adulto. O nascimento dos embriões é 

chamado de eclosão, dando origem a uma larva, como em Rhamdia quelen, ou até 

mesmo uma forma diretamente semelhante ao adulto. 

O primeiro passo neste fascinante mundo da biologia do desenvolvimento 

começa com a fusão dos materiais genéticos dos gametas masculinos e femininos. 

Desse modo, há necessidade de conhecer essas estruturas e seu modo de fusão. 

Espermatozoides consistem em um núcleo haploide, um sistema de propulsão 

para o transporte do núcleo (flagelo), e um saco de enzimas que permite que o seu 

núcleo entre para dentro do ovócito II (vesícula acrossômica). Durante o 

desenvolvimento embrionário e posteriormente na maturação sexual, as células 



486 
 

germinativas sofrem sucessivas divisões até dar origem ao núcleo haploide. As 

células germinativas ou primordiais nos túbulos seminíferos em formação durante a 

embriogênese sofrem divisões mitóticas originando as espermatogônias. As 

espermatogônias, por sua vez, sofrem novas divisões mitóticas e dão origem aos 

espermatócitos primários, também diploides. Esses espermatócitos próximos ao final 

do processo de desenvolvimento embrionário ou durante a maturação sexual são 

divididos pelo processo meiótico e originam espermatócitos de segunda ordem que 

são haploides (BODEMER, 1972). Finalmente, no processo final da 

espermatogênese, nas espermiogênese, caracterizada por transformações 

morfológicas, o citoplasma do esperma é largamente eliminado deixando apenas 

algumas organelas modificadas para sua função espermática ao mesmo tempo em 

que as células atingem sua forma definitiva. Durante o curso da maturação do 

espermatozoide, o núcleo haploide torna-se extremamente aerodinâmico e seu DNA 

se torna fortemente comprimido. Acima deste núcleo haploide comprimido repousa a 

vesícula acrossômica. Derivada do aparelho de Golgi, esta vesícula contém enzimas 

que digerem proteínas e carboidratos complexos, podendo ser considerada como um 

lisossomo modificado (GILBERT, 1991). 

Todo o material necessário para o começo do crescimento e desenvolvimento 

tem que ser armazenado no ovócito II. Assim, enquanto o espermatozoide retira a 

maior parte de seu citoplasma, o ovócito em desenvolvimento não só retém seu 

material como também está ativamente envolvido em acumular mais. Sintetiza ou 

absorve proteínas, como o vitelo, que atuam como reservas alimentares para o 

embrião em desenvolvimento (WALLACE, SELMAN, 1981, GILBERT, 1991). A 

vitelogenina, precursora do vitelo em espécies de peixes ovíparos, é sintetizada 

especialmente no fígado de fêmeas em resposta a estrogênios circulantes 

(BIEBERSTEIN et al., 1999). Durante a sua maturação o ovócito experimenta um 

grande crescimento resultante do depósito de vitelo que, devido à sua riqueza em 

gorduras, carboidratos e proteínas, constitui uma fonte útil de energia e matéria-prima 

para a síntese do citoplasma. O tamanho grande dos ovos reflete não tanto uma 

quantidade aumentada de protoplasma como uma maior quantidade de materiais 

alimentares de reserva (BODEMER, 1972). Assim, embora o espermatozoide e o 

ovócito possuam as mesmas dotações nucleares haploides, o ovócito tem uma 

enorme reserva citoplasmática que se acumula durante a sua maturação.  

Esta dotação citoplasmática inclui proteínas, ribossomos e RNA de 
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transferência (RNAt), RNA mensageiro (mRNA) e determinantes citoplasmáticos 

(GILBERT, 1991). 

Dentro deste grande volume de citoplasma reside um grande núcleo. Este 

núcleo do ovócito no momento da fertilização em muitas espécies é haploide, mas em 

mamíferos esse processo é concluído após o espermatozoide entrar no interior do 

ovócito II. O processo inicia-se na embriogênese no tecido embrionário gonadal em 

desenvolvimento, onde a ovogônia diploide origina-se das células germinais ou 

primordiais por divisão mitótica e quando novas divisões são submetidas a ovócitos 

diploides de primeira ordem. Depois de passar por um período de diferenciação, esses 

ovócitos passam por divisões redutoras (meióticas) com a liberação de corpúsculos 

polares até atingir o estágio de ovócito II, sendo adequados para a fertilização 

(BODEMER, 1972; WALLACE, SELMAN, 1981). 

As células germinativas ou primordiais nos peixes teleósteos originam-se do 

endoderma e migram a partir daí através do endoderma e do mesoderma que as 

cobre, até sua localização final na gônada em desenvolvimento (BODEMER, 1972). 

Após sua formação e diferenciação no desenvolvimento embrionário e sua posterior 

maturação, os gametas até sua liberação estão subordinados a uma série de controles 

endócrinos sob a principal regulação hormonal do eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal (LEVAVI-ZERMONSKY, YARON, 1986; JOY, KIRUBAGARAN, 1989; 

COOPER, KAVLOCK, 1997; GUR et al., 2000). 

A estrutura geral do ovo é constituída pela membrana citoplasmática 

(plasmalema) que envolve o citoplasma e regula o fluxo de certos íons (especialmente 

sódio) durante a fertilização e deve ser capaz de se fundir com a membrana 

citoplasmática do espermatozoide. Imediatamente adjacente e acima da membrana 

citoplasmática está a membrana vitelina. Esta membrana de glicoproteínas é 

essencial para a união do espermatozoide específico da espécie (GILBERT, 1991). 

Em geral, muitos teleósteos têm seu ovo envolvido por camadas de células e tecido 

conjuntivo que compõem suas tecas exteriores formando uma estrutura folicular. 

Imediatamente abaixo da membrana citoplasmática do ovócito estende-se o córtex ou 

camada cortical. O citoplasma desta região é muito mais ordenado que o citoplasma 

interno, sendo menos fluido que as regiões internas e não se movendo por 

centrifugação. Além disso, muitos óvulos também secretam uma cobertura mucosa 

sobre sua membrana vitelina de natureza glicoproteica que pode ter muitas funções, 

mas mais frequentemente servem para atrair ou ativar o esperma. Assim, o ovócito é 
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uma célula especializada para receber espermatozoides e iniciar o desenvolvimento 

(BODEMER, 1972; GILBERT, 1991). Finalmente, o óvulo também tem polaridade, 

com dois polos opostos, o animal e o vegetativo, sendo que a linha imaginária que 

une ambos os polos é chamada de eixo maior ou animal-vegetativo do ovócito 

(BODEMER, 1972). O polo rico em vitelo é o polo animal, enquanto que, o polo 

vegetativo tem uma concentração relativamente baixa de vitelo (GILBERT, 1991). 

Os ovos de peixes teleósteos são do tipo telolécito, ou seja, possuem uma 

grande quantidade de gema que às vezes mesmo sendo um ovo pequeno seu 

desenvolvimento se comporta de maneira semelhante àquela seguida pelos ovos de 

tubarões ou pássaros (ROMER, PARSONS, 1995). 

 

O encontro dos dois gametas haploides após o processo de fertilização irá 

restaurar o número de cromossomos diploides da espécie. Este processo em peixes 

teleósteos em geral ocorre no ambiente externo, sendo chamado de fertilização 

externa. Concorrem uma série de fatores que envolvem fenômenos e aspectos como 

número e viabilidade dos gametas, quimiotaxia, ativação, entre outros, até que ocorra 

a fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Esses aspectos não serão considerados 

aqui porque não são o foco dado a este capítulo. 

Então, depois que os pro núcleos masculino e feminino são fundidos, uma 

sucessão de divisões celulares mitóticas começa no polo animal do óvulo. Esse 

fenômeno é chamado de segmentação e as células produzidas por esse processo são 

chamadas de blastômeros. O padrão de segmentação embrionária específica de uma 

espécie é determinado por dois parâmetros principais: 1) os fatores do citoplasma do 

ovo que determinam o ângulo do fuso e o momento de sua formação, e 2) a 

quantidade e distribuição da proteína vitelina em o citoplasma. A quantidade e a 

distribuição da gema determinam onde pode ocorrer a segmentação e o tamanho 

relativo dos blastômeros (GILBERT, 1991). 

Nos teleósteos, seus ovos tipo telolécitos apresentam a maior parte da 

substância do ovo correspondente a uma grande massa inerte de vitelo, que nunca é 

segmentada; a segmentação e a formação da blástula afetam apenas a pequena área 

de protoplasma transparente no polo animal, resultando em um disco com algumas 

células de espessura acima do vitelo. Esse tipo de segmentação é chamado 

meroblástico, ou seja, apenas uma parte do citoplasma é segmentada, uma vez que 

o sulco de segmentação não penetra na porção citoplasmática rica em vitelo. No 
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entanto, o vitelo é apenas um fator que influencia o padrão de segmentação da 

espécie, existindo fatores congênitos de divisão celular que se sobrepõem às 

limitações do vitelo (ROMER, PARSONS, 1995, GILBERT, 1991). 

A segmentação culmina com a formação da blástula. Em ovos do tipo telolécito 

com segmentação meroblástica em termos de cartografia a blástula é uma folha plana 

e não uma esfera na forma de um "mapa" de duas dimensões, em uma projeção polar 

setentrional. Suas bordas em contato com o vitelo, correspondem a células que em 

ovos menos ricos em gema representariam a região do polo vegetativo, mas neste 

caso são incapazes de adquirir essa posição. (ROMER, PARSONS, 1995, GILBERT, 

1991). Na segmentação meroblástica, os grandes conteúdos de vitelo proíbem a 

segmentação em todos os lados, exceto por uma pequena porção do citoplasma do 

ovócito. Em peixes teleósteos, a divisão celular é limitada a um pequeno disco de 

citoplasma livre de vitelo acima do monte de vitelo, sendo chamado por esse aspecto 

de discoidal. 

Este disco é chamado de blastodisco do polo animal do ovo e como as 

segmentações não se estendem no citoplasma da gema, as células dos primeiros 

estágios de segmentação estão realmente conectadas por sua base. Depois de formar 

um blastoderma de uma única camada de células, as segmentações equatoriais 

dividem essa camada em um tecido de três (3) a quatro (4) camadas celulares 

(GILBERT, 1991). A blástula geralmente apresenta uma cavidade de forma variada 

chamada blastocele. A segmentação é o resultado coordenado dos mecanismos de 

cariocinese e citocinese. 

Através da segmentação e formação da blástula, o desenvolvimento do ovo de 

peixes teleósteos leva à formação de um embrião inicial formado quase sempre por 

uma única camada e na forma de uma folha de células (ROMER, PARSONS, 1995). 

Em seguida, inicia-se um deslocamento de zonas celulares específicas, com 

tendência a adquirir a posição que ocuparão posteriormente no embrião e no adulto. 

Este processo de migrações celulares e teciduais altamente integradas, através das 

quais as células da blástula são redistribuídas drasticamente, é chamado de 

gastrulação. 

O resultado dessas migrações celulares é o estabelecimento do plano corporal 

do organismo formado por várias lâminas blastodérmicas. As células que formarão os 

órgãos endodérmicos e mesodérmicos são levadas para o interior do embrião, 

enquanto os formadores da pele e do sistema nervoso se estendem pela superfície 
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externa.  

Na gastrulação formam-se três folhas blastodérmicas: ou ectoderma exterior e 

endoderma interna e depois, entre estas duas, o mesoderma. A gastrulação 

geralmente envolve combinações dos seguintes tipos de movimentos: (1) epibolia; (2) 

invaginação, (3) involução, (4) ingressão e (5) delaminação. A epibolia corresponde 

ao movimento das lâminas epiteliais (geralmente células ectodérmicas), que se 

expandem como uma unidade, em vez de individualmente, para envolver as folhas 

mais internas do embrião, enquanto a invaginação é o pregueamento para dentro de 

regiões de células. Já a involução é caracterizada pela intrusão de uma camada 

externa em expansão, de modo que se espalha na superfície interna das células 

externas remanescentes. Por outro lado, a ingressão é a migração de células isoladas 

das camadas superficiais para o interior do embrião. Finalmente, a delaminação 

corresponde à quebra de uma folha de células em duas ou mais folhas paralelas 

(GILBERT, 1991).  

A gastrulação culmina com a formação de um embrião tridérmico, além de um 

cordão de células mesodérmicas, notocorda, localizado diretamente abaixo da porção 

mais dorsal do ectoderma. A interação entre o notocorda e seu ectoderma superior 

direciona o ectoderma para a formação de um tubo neural oco, que se diferencia no 

cérebro e na medula espinhal. Assim começa a fase da organogênese, isto é, a 

criação de tecidos e órgãos. A organogênese começa a neurulação e consequente 

formação da nêurula. O ectoderma é dividido em três conjuntos de células: (1) o tubo 

neural (formação do cérebro e da medula espinhal); (2) a epiderme da pele e (3) as 

células da crista neural (formação de tipos de células do sistema nervoso periférico, 

células cromafins da medula suprarrenal, células da pia-máter, células da micróglia; 

de Schwann e satélites, células portadoras de pigmento da epiderme, etc.). 

Cinco regiões do mesoderma podem ser observadas no embrião no estágio 

neural: (1) cordomesoderma (forma notocorda - importante na indução e orientação 

da formação do tubo neural e estabelecimento do eixo do corpo); (2) o mesoderma 

dorsal (lateral ao tubo neural originará uma grande parte dos tecidos conjuntivos do 

corpo - osso, músculos, cartilagem e derme); (3) mesoderme intermediário (originará 

o sistema geniturinário); (4) o mesoderma lateral (origina coração, vasos sanguíneos, 

células sanguíneas, preenchimento das cavidades do corpo, componentes 

mesodérmicos das extremidades exceto músculos e membranas extraembrionárias 

do embrião) e (5) mesoderme cefálico (forma os músculos da cabeça) O endoderma 
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embrionário irá construir o revestimento dos tubos dentro do corpo (BODEMER, 1972, 

ROMER, PARSONS, 1995, GILBERT, 1991, MOORE, PERSAUD, 2000). 

Em peixes, o endoderma, a princípio, não forma um tubo intestinal completo, 

mas simplesmente se estende sobre a superfície do vitelo, não fechando ainda o 

ventre do embrião (ROMER, PARSONS, 1995). A partir desta fase da organogênese 

precoce, os diferentes tecidos e órgãos são gradualmente especializados de forma 

diversificada para cada indivíduo e suas respectivas espécies. Esses fenômenos são 

didaticamente enquadrados como organogênese tardia. 

Nos teleósteos a tabela do desenvolvimento embrionário cronológica da truta 

arco-íris (Salmo gairdneri Rich. 1836), Tabela Vernier (1969) resume os principais 

eventos que ocorrem desde a fertilização até à eclosão e reabsorção completa da 

vesícula vitelínica desta espécie sendo um modelo genérico fundamental para 

estudos embriológicos em peixes. Os estudos de New (1966) apresentaram o 

desenvolvimento de Fundulus heteroclitus com base em uma abreviatura da Tabela 

de Armstrong e Child (1965) proporcionando uma série de dados e diagramas muito 

úteis para o estudo da embriologia teleósteos. O autor também fez comentários sobre 

o desenvolvimento das trutas (Salmo trutta y Salmo gairdneri) e do medaka (Oryzias 

latipes). Szebenyi (1977) apresentou no seu atlas de embriologia do desenvolvimento 

o desenvolvimento do peixe estrela (Astaria vulgarios), do anfioxo (Branchiostoma 

lanceolatum) e do peixe branco (Tanichthys albonubes) sintetizando alguns dos 

padrões de desenvolvimento embrionário de vertebrados inferiores. Também na truta 

arco-íris (Oncorhynchus mykiss) foi conduzido um estudo da ontogenia do sistema 

imunológico por Castillo (1991). 

 

Estudos com peixes gato (bagres) do Brasil, Argentina e Uruguai foram 

realizados com espécies da família Pimelodidae do Rhamdia quelen (Quoy, Gaimard 

1824). Godinho et al (1978) estudaram o desenvolvimento embrionário e larval do 

bagre Rhamdia hilarii (Valenciennes, 1840) registrando os principais eventos do 

desenvolvimento deste espécime. Cussac et al. (1985) e Matkovic et al. (1985) 

estudaram o desenvolvimento embrionário de outro bagre, o Rhamdia sapo 

(EIGENMANN e EIGENMANN, 1888) e dividiram seu desenvolvimento em 

segmentação, morfogênese e organogênese precoce, organogênese média, 

organogênese tardia e eclosão. 
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Os resultados dos estudos realizados sobre a biologia do desenvolvimento do 

Rhamdia quelen foram apresentados no capítulo da ontogênese. A apresentação das 

observações registradas seguiu, para fins didáticos, uma sequência que começa no 

momento da desova e fertilização e passa pelas etapas apresentadas por Cussac et 

al. (1985) e Matkovic et al. (1985) em seu trabalho com o Rhamdia sapo. Assim, a 

segmentação culminou com a formação do blastodisco multicelular até o fechamento 

do tampão vitelino formando uma blástula; a organogênese e a morfogênese precoces 

foram caracterizadas pela formação da gástrula e nêurula com seu desenvolvimento; 

a segmentação e organogênese média foram caracterizadas pela formação, evolução 

e diferenciação dos somitos e; finalmente a organogênese e morfogênese tardia pela 

diferenciação de tecidos e órgãos formando os aparelhos e sistemas. 

Os eventos foram apresentados em sua sequência de evolução, mas não com 

sua cronologia. A cronologia dos eventos foi apresentada em uma seção separada 

para tornar a leitura do texto mais fácil e agradável. Também neste momento foram 

apresentados os dados cronológicos do desenvolvimento de Rhamdia hilarii 

(GODINHO et al., 1978) e Rhamdia sapo (MATKOVIC et al., 1985 e CUSSAC et al., 

1985). Alguns aparelhos e sistemas foram tratados de forma semelhante dentro da 

descrição dos eventos observados. O sistema digestório e algumas de suas glândulas 

e os órgãos associados à imunidade e à formação de células sanguíneas foram 

apresentados em seções de organogênese e morfogênese tardia. Assim, esta seção 

iniciou-se com a evolução geral dos sistemas e passou por alguns aspectos do 

desenvolvimento dos órgãos e aparelhos citados dado o interesse de sua 

compreensão pelos estudos de imunidade realizados no presente trabalho. 

Além de sua utilidade na compreensão do desenvolvimento dos órgãos do 

sistema imune, os dados descritos serviram e servirão para uma melhor compreensão 

da biologia do jundiá (Rhamdia quelen). 

 

Materiais e métodos – 
 

 

A coleta de amostras do presente estudo foi realizada nas instalações da área 

de piscicultura da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, Brasil. Este criatório de peixes serve para estudos científicos e também como 

centro de distribuição de animais para a criação piscícola. Desta forma, todos os anos, 
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nos meses de outubro, novembro e dezembro, induções hormonais são realizadas em 

machos e fêmeas para a desova e posterior fertilização. Assim, neste estudo, para 

obter as várias fases do desenvolvimento embrionário do jundiá (Rhamdia quelen 

Quoy, Gaimardi – 1824) foram adaptadas a metodologia e as rotinas do centro na 

indução e desova dos peixes. Esta metodologia segue adaptações de estudos 

realizados pelo grupo de trabalho do setor de piscicultura, da Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul e outros pesquisadores da área 

(ANDREATTA, 1978; BOSSEMEYER, 1976; BOYD, 1981; FENERICH et al. 1974; 

GOMES, 1998; GUEDES, 1980; IHERING , AZEVEDO, 1936; LOPES, 1998; 

LUCHINI, CRUZ RANGEL, 1981; MAGALHÃES, 1931; MARCHIORO, 1997; MELO, 

2000; MEZZALIRA et al. 1997; ORTI, 1981; PIAIA , RADÜNZ NETO, 1997; ULIANA, 

1997; WEIS, 1980) consistindo nos passos descritos a seguir. 

 

1) Captura, transporte e preparo dos exemplares para a indução a 

fertilização –  

Dois experimentos reprodutivos foram realizados para obter as etapas da 

embriogênese do jundiá (Rhamdia quelen), uma em novembro de 1999 e outra em 

dezembro (1999) - o ano 2000. 

 

Foram capturados cada vez, oito (8) machos e oito (8) fêmeas adultas dos 

tanques do criatório do setor de piscicultura da Universidade Federal de Santa Maria 

com idade entre um e dois anos e meio e com peso médio entre oitocentos e cinquenta 

gramas (850 g) e mil e duzentos gramas (1200 g). Na captura foi utilizada uma rede 

de malha nos tanques dos machos e depois das fêmeas. Entre os animais capturados 

foram escolhidos, em cada experimento, quatro (4) pares por observação visual do 

volume dos órgãos genitais externos (fêmeas) e pela expulsão do sêmen por simples 

pressão na cavidade abdominal dos machos. Os animais foram imediatamente 

transferidos para o laboratório do setor de piscicultura em sacos de polietileno com 

água e atmosfera de oxigénio puro, colocados em recipientes de plástico por um 

período não superior a trinta (30) minutos. Esses animais no ano anterior já haviam 

sido utilizados para reprodução como matrizes na piscicultura (originalmente foram 

capturados de rios e lagoas da região de Santa Maria na natureza e acostumados ao 

manejo do criadouro). 
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Antes de iniciar a captura, foram realizadas medidas de qualidade da água dos 

tanques tanto no experimento de novembro quanto no experimento de dezembro a 

janeiro. Em novembro, a água nos tanques apresentou as seguintes condições: (1) 

temperatura de trinta vírgula três graus Celsius (30,3º C); (2) pH - entre nove vírgula 

trinta e nove (9,39) e nove vírgula quarenta e sete (9,47) em diferentes locais no 

tanque e (3) - oxigênio na superfície de nove vírgula dois (9,2) partes por milhão (9,2 

ppm) e fundo oito vírgula nove partes por milhão (8,9 ppm). A temperatura ambiente 

estava em trinta e nove graus Celsius (39ºC) às oito (8) horas da noite. As condições 

da água dos tanques em termos de oxigénio e do pH foram semelhantes no 

experimento de dezembro-janeiro somente a temperatura da água mudou estando 

próxima aos trinta e dois graus Celsius (32° C), enquanto que, a temperatura ambiente 

oscilou em torno do quarenta a quarenta e dois graus Celsius (40 - 42º C). No viveiro 

os valores de nitritos, nitratos, alcalinidade e amônia dos tanques também são 

avaliados, uma vez que esses dados não são de interesse para o presente estudo 

foram omitidos. 

Em ambos os experimentos em laboratório, os animais foram anestesiados por 

resfriamento da água dos recipientes em que estavam. A água foi resfriada com gelo 

até diminuir dez graus Celsius (10º C) e os animais apresentarem uma diminuição 

visível em sua atividade. A seguir os animais foram pesados (balança eletrônica digital 

- ACATEC BEC 1000) e medidos. As dimensões de comprimento total (cabeça a 

cauda) e comprimento padrão (cabeça até o pedúnculo da cauda) foram tomadas 

individualmente com o uso de uma régua milimetrada. O valor do peso foi utilizado 

para calcular a quantidade de hormônios necessários para promover a indução 

gonadal para ovulação e liberação de sêmen. As dimensões também foram tomadas 

para o conhecimento do desenvolvimento do espécime em cativeiro, uma vez que são 

repetidas de três (3) em três (3) meses. 

Prosseguindo foram formados quatro pares isolados com as fêmeas e machos 

alojados em incubadoras do tipo ZUG com capacidade de duzentos litros (200 l), com 

água circulante, pH sete vírgula quatro (7,4) e com temperatura constante próxima de 

vinte e quatro graus Celsius (24º C). Esta temperatura foi mantida naturalmente por 

meio da circulação de água proveniente da caixa d’águia do setor de piscicultura até 

a desova. Durante os experimentos a temperatura da água foi reduzida em um grau 

Celsius (1º C) pela sua recirculação nos filtros de areia do circuito fechado que 

abastece as incubadoras. 
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Essa redução da temperatura tem o objetivo de evitar a aceleração da evolução 

dos ovos fertilizados que determina um desenvolvimento larval e uma eclosão 

precoces com consequente perda de peso e do desenvolvimento da biomassa dos 

animais jovens. Em função de um problema técnico com o sistema de filtragem, essa 

temperatura foi elevada para vinte e cinco vírgula três graus Celsius (25,3º C) no 

experimento de novembro. Como essa alteração ocorreu após a fertilização, a 

maturação de embriões e larvas foi acelerada. A temperatura ambiente dentro do 

laboratório foi mantida entre vinte e seis e vinte e oito graus Celsius (26 - 28º C). No 

experimento de dezembro e janeiro, a temperatura da água ficou próxima a vinte e 

quatro graus Celsius (24º C) e a do ambiente a cerca de trinta graus Celsius (30º C). 

 

2  Indução hormonal – 

 

Enquanto os animais voltaram a sua normalidade nas incubadoras após seu 

manejo, as doses hormonais foram preparadas para sua aplicação. Com base no peso 

vivo dos animais, foram utilizados cinco miligramas por quilograma (5 mg / kg) de peso 

vivo para os machos e três miligramas por quilograma (3 mg / kg) de peso vivo para 

as fêmeas do estrato hipofisário liofilizado de Cyprinus spp procedente da Hungria, 

em uma única aplicação. Na prática, o peso total dos espécimes machos e fêmeas foi 

calculado pela adição de um mililitro (1 ml) de soro fisiológico por quilograma de peso 

vivo e no final do processo mais um mililitro (1 ml) de soro fisiológico e um miligrama 

(1 mg) de estrato hipofisário para compensação de perdas na aplicação. Depois de 

preparada a solução, calculou-se a quantidade equivalente em peso de cada animal. 

A título de exemplo, os valores do mês de novembro são apresentados na Tabela I. 

O estrato hipofisário foi coletado em seringas tipo insulina e sua aplicação foi 

feita com a contenção do animal em decúbito dorsal, com a agulha sendo inserida na 

base da nadadeira peitoral esquerda. Após o término da aplicação, os animais foram 

devolvidos às suas respectivas incubadoras. Esta aplicação foi feita às dez (10) horas 

da noite, nos experimentos de novembro e dezembro-janeiro. De acordo com os 

resultados anteriores de induções realizadas na piscicultura, a desova deve ocorrer 

cerca de dez (10h) horas após o processo indutivo, ou seja, em torno de duzentas e 

quarenta horas (240 HG - soma total das temperaturas da água tomadas de hora a 

hora) a uma temperatura média de vinte e quatro graus Celsius (24º C). 
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Tabela I - Cálculo da dose hormonal para indução reprodutiva em Rhamdia quelen Quoy, 
Gaimardi – 1824 (Pisces, Pimelodidae) – novembro 1999 

Unidade Sexo
  

PESO - 
g 

Quantidade de solução hipofisária 
– ml 

02 ♀ 1050 1.23 
03 ♀ 950 1.11 
04 ♀ 1150 1.35 
05 ♂ 520 0.58 
06 ♂ 650 0.72 
07 ♂ 770 0.86 
08 ♂ 920 1.02 

 

Durante este período de tempo os animais foram observados a cada intervalo 

de hora, quando as temperaturas da água foram tomadas, mantendo a escuridão nas 

incubadoras. Perto do horário previsto para a ovocitação, as observações foram 

intensificadas. Na hora esperada, as fêmeas liberaram seus ovócitos e depois os 

machos, seus espermatozoides, iniciando a fertilização. Não foi necessário adotar 

procedimentos de extrusão mecânica nos machos e fêmeas estudados. Esta é uma 

alternativa que poderia ser adotada caso a desova e a ejaculação não ocorressem no 

tempo esperado, consistindo em fazer uma ligeira pressão no abdômen dos machos 

e fêmeas expulsando sêmen e ovócitos e depois misturando-os em placas de vidro. 

para depois introduzi-los em uma incubadora. 

 

3 Ovulação e coleta de estádios da embriogênese –  

 

Imediatamente após a desova e liberação dos espermatozoides pelos machos, 

no momento da fertilização, a coleta de amostras para o presente estudo foi iniciada. 

Este momento foi dado como tempo zero (0) do experimento e a cada 15 (quinze) 

minutos amostras foram coletadas das incubadoras até 30 (trinta) horas. Em seguida, 

as amostras foram coletadas de hora em hora até cinquenta e duas (52) horas. As 

amostras foram coletadas das incubadoras por meio de uma pipeta (vinte e cinco 

mililitros - 25 ml) e depois de analisadas e contadas em um microscópio 

estereoscópico Leitz-Weiz numa ampliação de quatro vezes (4X) foram fixadas. A 

fixação foi realizada em frascos contendo (1) bouin (MARTOJA, MARTOJA PIERSON, 

1970), (2) formaldeído a dez por cento (10%) e (3) em ependorfs submetidos a 

congelamento em nitrogênio líquido. Em cada procedimento de coleta, entre vinte e 

cinco e trinta (25 e 30) exemplares foram coletadas. Devido às condições de operação 

da piscicultura, as amostras de larvas e alevinos foram coletadas de outras induções 
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realizada em períodos anteriores ao presente experimento, mas com horas graus e 

tempos controlados. Nas condições gerais disponíveis na piscicultura, no momento 

em que ambos os experimentos foram realizados, não foi possível acompanhar as 

observações e coletas mais do que as horas anteriormente mencionadas. 

Cerca de cem (100) larvas foram coletadas por meio de fundas de malha e 

anestesiadas por frio antes de serem realizadas suas medidas e de sua fixação em 

(1) formaldeído a dez por cento (10%), (2) bouin (MARTOJA, MARTOJA PIERSON, 

1970) e (3) nitrogênio líquido. 

Essas larvas permaneceram nas incubadoras até a bolsa vitelímica ser 

absorvida, em um período de aproximadamente trinta e seis (36) a quarenta e oito 

(48) horas após a ovocitação. Esse tempo foi variável de acordo com a temperatura 

da água que quanto mais quente, mais rápido foi o desenvolvimento dos estádios. 

Após esse período, foram levados para tanques de plástico com capacidade para 20 

litros, com circulação de água e temperatura em torno de vinte e quatro e vinte e cinco 

graus Celsius (24 a 25ºC). Foram alimentados com a ração de granulometria de 

menos de cem micrômetros (100µm) em função de sua morfologia oral na primeira 

semana, depois o tamanho da partícula foi aumentada para duzentos a quatrocentos 

micrômetros (200 a 400 µm) na segunda semana e após este tempo com uma 

granulometria de quatrocentos a seiscentos micrômetros (400 a 600 µm) (PIAIA, 

RADÜNZ, 1997). A ração foi produzida no laboratório da piscicultura, composta por 

fígado de aves in natura (Gallus domesticus), levedura de cana e outros compostos, 

incluindo a Vitamina Premix (®Mig Plus); Pré-mistura Mineral (®Nutron), Lecitina de 

Soja (®Nutron), óleo de colza; pedaços de arroz (Oryza sativa), e trinta e quatro por 

cento (34%) de proteína bruta e três mil quilocalorias (3000 kC) de energia bruta 

(PIAIA, RADÜNZ NETO, 1997; GUEDES, 1980). 

No momento da coleta as larvas tinham um peso médio de um miligrama (1 

mg), com uma largura média de seis milímetros (6 mm) e perto de seis (6) dias após 

a eclosão. Estes valores não se alteraram nos dois experimentos, pois as condições 

de criação das larvas são ideais e controladas em instalações específicas em área 

isolada das incubadoras e dos criadouros de alevinos. Em ambos os experimentos, 

apenas larvas de seis (6) dias pós-eclosão estavam disponíveis, outro fator que não 

foi possível controlar em frente às peculiaridades da estação de piscicultura. 
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Os alevinos foram coletados em tanques de amianto de duzentos litros (200), 

com água corrente a uma temperatura média de vinte e cinco graus Celsius (25 ° C), 

anestesiados (resfriados) e foram tomadas as medidas do comprimento total, 

comprimento padrão e peso. O comprimento total médio foi de 23 milímetros (23 mm), 

o comprimento médio padrão foi de dezoito vírgula quatro milímetros (18,4 mm) e o 

peso médio foi de quarenta gramas (40 g). 

Cerca de setenta e cinco (75) animais foram coletados e vinte e cinco (25) foram 

fixados em Bouin (MARTOJA, MARTOJA PIERSON, 1970), outros vinte e cinco (25) 

em formaldeído a dez por cento (10%), sendo o restante congelado em nitrogênio 

líquido. Antes de sua fixação foram mortos resfriando a água a vinte graus Celsius 

negativos em relação a temperatura ambiente (-20º C). Os alevinos no momento da 

coleta tinham cerca de quarenta (40) dias. A alimentação dos alevinos teve a mesma 

composição das larvas que apresentavam maior granulometria. Em janeiro nenhum 

alevino foi coletado devido à sua comercialização anterior e também a um surto de 

infecção fúngica que matou todos os animais disponíveis no setor e forçou o 

fechamento de atividades para medidas de desinfecção. 

Os filhotes são mantidos nos tanques até os sessenta (60) dias e, em seguida, 

são transferidos para os tanques externos de terra com sistemas individualizados de 

entrada e saída de água previamente tratados com calcário dolomítico (1000 kg / 

hectare) para aumentar a alcalinidade e manter a pH entre sete e oito vírgula cinco 

(7,0 e 8,5). 

 

4) Transporte – 

 

As amostras condicionas em nitrogênio líquido ou fixadas em Bouin 

(MARTOJA, MARTOJA PIERSON, 1970) e formaldeído a dez por cento (10%) foram 

transladadas desde as Universidades Federais de Santa Maria e de Pelotas até a 

Universidade de Léon por meio aéreo até Madrid e de lá por terrestre até León na 

Espanha. O transporte seguiu as normas da IATA (International Air Transport -

Dangerous Goods Regulations) e foi feito com o devido consentimento das 

autoridades brasileiras (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA) e Espanholas (Aduana Aeroportuária 

de Madrid e Aduana de Correios de Santander).  
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5) Processamento das amostras –  

 

As amostras foram processadas no laboratório do Departamento de Biologia 

Celular da Faculdade de Biologia, Universidade de León. O estudo da morfologia 

externa foi realizado com embriões fixados. Embriões fixados em Bouin e formaldeído 

dez por cento (10%) serviram melhor para estes estudos. Uma solução para o maior 

contraste pode ser a coloração dos embriões em fases mais jovens com eosina 

alcoólica durante um minuto e iluminação com luz verde (MATKOVIC et al., 1983), 

mas os contrastes das peças fixadas com Bouin foram suficientes para o presente 

estudo. Na fixação não foi eliminado o cório dos embriões porque não havia condições 

técnicas do laboratório de piscicultura da Universidade de Santa Maria para essa 

remoção. Este procedimento pode ser realizado por agitação durante um minuto em 

uma solução de tioglicolato de sódio preparada a partir de uma solução de ácido 

tioglicólico a quatro por cento (4%) levada a pH oito(oito) através da adição de 

saturada soda (NaOH). Em seguida, os embriões devem ser lavados em água 

corrente e fixados em bouin. 

Na Universidade de León os embriões fixados em bouin (MARTOJA, 

MARTOJA-PIERSON, 1970) e em formaldeído a dez por cento (10%) após sofrer um 

processo de lavado em água corrente foram transladados para frascos com álcool a 

setenta por cento (70%). Em torno de cinco (5) a dez (10) embriões fixados em 

formaldeído, representando cada um dos intervalos de coleta, foram desidratados e 

incluídos em paraplast e cortados numa espessura de sete (7) e vinte e cinco (25) 

micrômetros (µm), seriados com um micrótomo Leitz Wetzlan (1512).  

As secções foram então desparafinizadas, reidratadas e coradas com 

hematoxilina de Mayer e eosina (HE) e de Azul Alcián, Hemalúmen e Picroíndigo de 

Carmin. As observações dos cortes foram feitas em um microscópio de luz incidente 

(Nikon Optiphot) com objetivas de quatro, dez, vinte, quarenta e cem vezes (4, 10, 20, 

40 e 100x) e as imagens tiradas com câmera digital (Nikon Digital Net Câmera DN 

100) com o respectivo software. O tratamento sofrido pelas imagens foi feito com os 

programas Adobe Photoshop 4.0®, MGI Photosuite®, Corel PhotoPaint 9®, SPOT 

On® e Microsoft Paint Brush®.   
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Anexo 02 – Relatório das atividades de coletas de estádios da ontogênese e 
de material biológico de Rhamdia quelen junto a Estação de Piscultura da 
Barragem do Chasqueiro/UFPEL (27 a 30/12/2016). 

 

Coleta de embriões piscicultura do Chasqueiro em 27 e 28/12/2016. 

Número de casais esperado – 3  

Espécie – jundiá 

Equipe: Minello, Ana Paula Albano, Caroline e Franco. Apoio –Robaldo 

 

Material para coleta: 

A coleta será realizada da seguinte forma – 

Pré-fertilização = esperma em ependorf e ovócitos em ependorf,  1 ependorf 

para cada exemplar, sendo assim, 6 ependorfs, fixar em formaldeído e outros 6 em 

bouin, total 12 ependorfs; 

Pós-Fertilização = 

1ª hora – Coleta no momento 0 e depois a cada 15 minutos, ou seja, 0, 15, 30, 

45, 60 = 5 potes; 

2ª hora – Coleta aos 15, 30, 45, 60 = 5 potes; 

3ª hora – coleta aos 20, 40 e 60 = 3 potes; 

4ª hora – Coleta aos 20, 40 e 60 = 3 potes; 

5ª hora – Coleta aos 20, 40 e 60 = 3 potes; 

6ª hora – Coleta aos 20, 40, 60 = 3 potes; 

A partir da sétima hora de 3º em 30 minutos = 2 potes por hora x 18 horas = 36 

potes,  

Considerando dois dias 24 x 2 no segundo = 48, daí, então, total por peixe será 

de: 

22 + 36 + 48 = 106 potes 

Deixar mais para as 50, 60 e 72 horas = 3 potes mais = 109 potes 

 

Fixador = Bouin (para todos potes e reserva, mínimo 5 litros) 

Sêmem e ovócitos = bouin e formoldeído (500 ml) 

 

Para selecionar estádios: 

1) Lupa 

2) Placas de Petry 
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3) Material para limpeza das placas = algodão e álcool comum 

4) Agulha histológica e pinças para separar material 

5) Coador de suco manual para coleta dos estádios nas incubadoras 

6) Termômetro para controle da temperatura das incubadoras 

7) Cronômetro para controle dos horários 

8) Identificação dos potes, por escrito a lápis dentro número sequencial + 

P1, P2, P3, P4(se houver mais de um casal, então por rótulo com P + número 

sequencial, á lápis dentro do pote e na parte externa); 

9) Caixa para acondicionar o material 

10) Lista com sequência de número e P(1,2,3,4) para anotar o tempo de 

coleta do material; 

11) Pipetas para coletar amostras das incubadoras, bico maior de 1000ml; 

12) Fita durex para identificar as incubadoras,  

13) Folhas de ofício para registros das incubadoras e outros eventos; 

14) Lápis preto para anotações de dados fora do previsto; 

15) Agulha para indução com hormônio 

16) Chorulan para indução (1 frasco ver se adquire outro) 

 

Para equipe: 

1) Verificar disponibilidade de tempo para estar na barragem; 

2) Verificar alimentação, sendo 3 refeições diárias incluindo dois cafés, 

dois almoços e duas jantas, mais lanches intermediários (disponível jogão e duas 

panelas na reserva, ver o que fazer nesse sentido: 

3) Alojamento levar roupa de cama e também repelente; 

4) Verificar essas necessidades com o Robaldo 

 

Equipe: 

Ricardo Berteaux Robaldo – DFF/IB/UFPEL (53981124188, 33030792, 

32757586) ricardorobaldoufpel@gmail.com  

Luiz Fernando Minello – DM/IB/UFPEL (53 999820104) 

minellolf@hotmail.com  

Franco de Almeida Ollé – Curso de Zootecnia/FAEM/UFPEL (53981122128) 

francoolle@hotmail.com 

Monique Duarte – Curso de Zootecnia/FAEM/UFPEL (53981000818) 

mailto:ricardorobaldoufpel@gmail.com
mailto:minellolf@hotmail.com
mailto:francoolle@hotmail.com
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moniquead95@gmail.com  

Ricardo – Curso de Biologia Bacharelado/IB/UFPEL (53991729436) ? 

ricardo_siewert@yahoo.com ?  

mailto:moniquead95@gmail.com
mailto:ricardo_siewert@yahoo.com
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Relatório das atividades – 

 

Saída de Pelotas para a piscicultura do Chasqueiro no veículo Cross-Fox IND 

2208 (professor Minello e Franco), caminhonete Ford ranger do NURFS (Marco 

Antônio e Monique) e Ford da Piscicultura do Chasqueiro (professor Ricardo Berteaux 

Robaldo), sendo que, a equipe Franco/Minello chegarou as 16h00min e as demais as 

19h00min. A caminhonete do NURFS retornou novamente as 23h00min trazendo o 

Ricardo, detergente e lâmpadas. Assim a equipe montada foi composta pelos 

professores Robaldo e Minello e pelos acadêmicos Ricardo, Franco e Monique. Na 

previsão original estavam previstas a Medica Veterinária Ana Paula Neuschrank 

Albano, a estagiária Carolina e outros dois membros da equipe do professor Robaldo. 

Ana Paula e Carolina foram substituídas pela Monique e Ricardo. Após a chegada da 

equipe foi deixado o material na sede e Robaldo, Minello, Franco e Monique foram até 

a piscicultura para capturar fêmeas nos tanques da mesma, o que foi feito que foi feito 

pelo Robaldo, Monique e Franco. Dos tanques foram coletados os machos para a 

fertilização e fêmeas para coleta de material para anatomia microscópica e mesmo 

indução. Após a captura e seleção das fêmeas, três delas foram induzidas (Tabela 

01), sendo um dos tanques da piscicultura e duas selvagens procedentes da Eclusa 

da UFPEL capturadas na noite anterior (26/12/2016). Após o preparo das 

“maternidades” e dos pares de machos e fêmeas, foi feita a coleta de sêmen de 4 

machos (27/12/2016) disponíveis em Bouin, formaldeído a 10% e solução salina 

completada com formaldeído condicionado em ependorfs.  

 

Tabela 01 – Referências de animais, peso, tempo, temperatura e demais dados 
referentes a seleção de casais e indução hormonal para a fertilização em jundiá 
(Rhamdia quelen Quoy, Gaimardi 1824) 

Fêmea Macho Estado Peso Tempo Temperatura mL Hormônios 
01 01 ♀ e ♂ S 800g 20:13 24,7 – 24,8ºC 0,8 
02 02 ♀S ♂ P 2.100g 20:22 24,7 – 24,8ºC 2,1 
03 03 ♀S ♂ P 1.800g 20:24 24,7 – 24,8ºC 1,8 

Observações: Balança estragada, peso aproximado. Indução feita por Chorulon© Uso 
Veterinário INTERVET Brasil Vet.  hCH, temperatura na água das maternidades 
24,5ºC. Agulha maior que da insulina e seringa de insulina ou de 3ml ou 5ml. Caixa de 
descarte de material e luvas. 

 
Os animais foram deixados nas “maternidades” cobertas com lona escura das 

20h30min até as h45min do dia 29/12/2016 sendo mantida a temperatura na água de 

24,3ºC.  A equipe retornou a sede e o Robaldo fez um churrasco para o grupo que 

após o mesmo foi dormir e saiu para a estação de piscicultura na manhã seguinte as 
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9h00min. Ao verificar as “maternidades” constatou-se que não houve desova e as 

fêmeas estavam inchadas, então, optou-se pelo reforço da indução as 9h45min da 

seguinte maneira (Tabela 02). 

 
Tabela 02 – Referências de animais, peso, tempo, temperatura e demais dados 
referentes a seleção de casais e reforço à indução hormonal para a fertilização em jundiá 
(Rhamdia quelen Quoy, Gaimardi 1824) (Gonadotrofina Coriônica Humana – hCG) 

Fêmea Macho Estado Peso Tempo Temperatura mL Hormônios 

01 01 ♀ e ♂ S 800g 10:25 24,6  0,4 
02 02 ♀S ♂ P 2.100g 10:28 24,6  1,0 
03 03 ♀S ♂ P 1.800g 10:33 24,6  0,9 

 
A fêmea 03 foi extrusada as 10h37min com o macho 03 e novamente as 

12h18min com o macho 01 e em seguida seus ovócitos coletados em Bouin, 

formaldeído a 10% e soro fisiológico acrescido de formaldeído a 10%. Depois dessa 

coleta os machos foram extrusados sobre os ovócitos e realizada a fertilização com 

auxílio de uma pena de galinha em meio líquido numa bacia plástica. A água nesse 

recipiente estava a 25,9ºC, assim como nas incubadoras para a embriogênese e 

formação das larvas. Na incubadora designada como 01 (fêmea 03 + macho 01) as 

13h25min a água estava na temperatura de 26,5ºC. Nessa incubadora teve início a 

coleta de estádios da embriogênese do jundiá (Rhamdia quelen Quoy ,  Gaimardo 

1824) com o pote de número 225 desde o momento da fertilização, sendo as primeiras 

coletas de 15 em 15 minutos nas duas primeiras horas (1-2 horas), depois de 20 em 

20 minutos nas duas horas subsequentes (3-4horas) e finalmente de 30 em 30 

minutos até o final da coleta. A mesma sistemática de tempo foi estabelecida para a 

incubadora dois (02) com os ovócitos da fêmea 03 e espermatozoides do macho 01. 

Paralelamente foram coletadas larvas de 10 dias de uma fertilização anterior realizada 

na estação de piscicultura do Chasqueiro durante curso prático de fertilização em 

peixes ministrado na estação. A coleta foi fixada em ependorfs contendo formaldeído 

a 10%, Bouin e álcool 96ºGL. Os ependorfs foram codificados (Ver Tabela 03) de 

acordo com seu conteúdo. 
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Tabela 03 – Códigos dos ependorfs 

SF Soro fisiológico 
FO Formaldeído a 10% 
BO Bouin 
AL Álcool 96ºGL 
M1 Macho 01 
M2 Macho 02 
M3 Macho 03 
M4 Macho 04 
F Fêmea 
La Larva 
Al  Álcool 96ºGL 
Al Bouin 
Al Formaldeído a 10% 

 

Após a extrusão a fêmea 03 desovou no tanque 03 com o macho 03 fertilizando. 

O material coletado foi coletado usando-se tempos e código diferente (E = embriologia 

seguido do numeral sequencial de coleta, ou seja, 01, 02, 03, ...; exemplo E3 – terceira 

coleta) iniciando a primeira coleta as 14h52min (Tabela 04). A coleta foi de hora em 

hora das 14h52min as 23h52min, quando foi encerrada, pois, estavam todos mortos 

ou em decomposição, além de ter faltado água nos tanques pela caixa d’água estar 

vazia; nesse horário a água da “maternidade” ficou suja demais e estava com a 

temperatura de 27,9ºC. 

 

 
Tabela 04 – Coleta fêmea 03 + macho 03 fertilização no tanque maternidade (14h52min).  ♀3 
E1, ependorfs colocados no pote 110. 

E01 Tanque maternidade 14:52 Fertilização - Bouin 
E02 Tanque maternidade 15:52 Próximo ao equador – Formol 10% 
E03 Tanque maternidade 16:52 1/3 do equador – Formol 10% 
E04 Tanque maternidade 17:52 De 2/3 até fechando o blastoporo – Formol 10% 
E05 Tanque maternidade 18:52 Em 23 coletados 4 vivos – Formol 10% 
E06 Tanque maternidade 19:52 12 coletados todos mortos – Formol 10% 
E07 Tanque maternidade 23:52 Todos mortos – Formol 10% 

Observações: Coleta de hora em hora devido ao baixo número da desova, fixação em 
formaldeído, temperatura da água na “maternidade” 27,4ºC. Essa mesma fêmea desovou e 
fertilizou no dia 30/12/2016 quando foi manejada para os tanques da piscicultura. Esse 
material fertilizado foi mantido na “maternidade” e será usado para a coleta de cinco 
(02/01/2017), dez, quinze, vinte, 45 e 90 dias, sendo que, será fixado em formaldeído a 10%, 
bouin e álcool 96GL pelo servidor Nilton da estação. 

 
Como foi registrado na noite do dia 28/12/2016 faltou água no sistema de 

manutenção das incubadoras, o que foi parcialmente resolvido com a transferência 

manual de água via mangueira do circuito fechado para as incubadoras. Após 

algumas tentativas de contato com o servidor Nilton para acionar a bomba da caixa 

d’água, o mesmo veio até a estação e resolveu o problema as 23 horas. Cabe ressaltar 



506 
 

que a dificuldade de comunicação na piscicultura é um grande problema, pois, há que 

subir a represa para ter sinal com o celular local e até entender os comandos estando 

longe das máquinas dificulta a resolução do problema por telefone. Após a vinda do 

servidor, Franco foi instruído para resolver o problema e qualificou, posteriormente, o 

Ricardo, sendo que, até o final da coleta não houve mais problemas de falta d’água 

ou outra natureza. Monique relatou que não foi coletado o pote de número 111 da 

fêmea 01 que foi extrusada por não apresentar mais estádios viáveis. Essa fêmea 

estava no tanque 02 e foi extrusada e fertilizada e, em função do material de coleta e 

sua numeração foi planejada para ser coletada como fêmea de número 01., nos 

frascos de coleta de urina (potes) de 01 a 64 (30 horas), embora somente foi possível 

coletar até as 14h30min, pois, desse momento em diante todos estavam mortos. 

Nesse dia foram preparados 10 potes com Bouin, Formaldeído a 10% e álcool 96ºGL 

para coletar amostras aos 5, 10, 15, 30, 45 e 90 dias, o que será feito pelo servidor 

Nilton a partir do dia 02/01/2017 conforme planilha repassada para ele (registrou no 

quadro o início). Para a resolução de problemas o servidor Nilton ficou com o número 

do meu celular (53 99982 0104) e eu com o da estação de piscicultura da UFPEL na 

barragem do Chasqueiro (Vivo 53 98111 9629). Na manhã do dia 29/12/2016 foi dado 

prosseguimento a coleta das amostras da embriogênese atingindo as 26horas as 

13h13min. A dupla Ricardo/Monique foi rendida as 9h00min pela dupla 

Minello/Franco. AS 11h45min foi sacrificada a fêmea 02 e recolhidas suas vísceras 

(Ver tabela fêmea 02). Dia 29/12/2016 (relato das 21h30min) a tarde houve a 

eutanásia das outras duas fêmeas que foram destinadas para a coleta de vísceras, 

sendo uma delas do tanque da piscicultura do Chasqueiro (03) e as outras duas 

selvagens (01 e 03, da eclusa da UFPEL, capturadas no dia 26/12/2016). A segunda 

selvagem foi sacrificada com o auxílio do Franco e a terceira do Ricardo (Tabelas 05, 

06 e 07). As carcaças foram congeladas para servir de alimento aos animais do 

NURFS e as vísceras e cabeças fixadas em formaldeído a 10%. Após o sacrifício às 

18h30min o Ricardo foi levado de volta a sede para descansar, uma vez que, passará 

a noite e manhã com a Monique até o final da coleta de amostras da embriogênese. 

Das 19h30min as 21h45min, foram encaixotadas as amostras que serão recolhidas 

as 23h00min pelo Marco Antônio e conduzidas na manhã seguinte (30/12/2016) ao 

Laboratório de Histologia onde serão processadas pelo Luís Augusto e Luís Otávio, 

ou seja, substituído Bouin por álcool 70º GL. A caminhonete chegou as 24 horas, 

conduziu a dupla Monique/Ricardo até a estação, foi carregada e levou o Franco para 
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a cidade juntamente com o material. Monique e Ricardo ficaram até o final das 

atividades na tarde de sexta-feira (30/12/2016) às 13h37min. A previsão foi encerrar 

as atividades ao completar 48 horas de atividades. No dia 30/12/2016 as 9h45min 

houve a reunião do Minello, Ricardo e Monique, sendo ultimadas as coletas e 

preparados os materiais para a saída após as 13h30min. O restante da carne e doces, 

foram distribuídos ao caseiro da sede e ao servidor Nilton pelo apoio prestado durante 

as atividades na Estação e na sede do Chasqueiro. No dia 29/12 utilizou-se o celular 

da piscicultura para acertar a busca do material pela caminhonete do NURFS e 

também a recepção do material pelo laboratório de histologia, assim como o retorno 

do Franco a Pelotas, uma vez que, somente celulares da VIVO ou OI têm sinal em 

alguns locais do Chasqueiro. Ao encerrarmos as atividades coletamos algumas larvas 

vivas em um frasco e foi prosseguida a coleta durante a viagem, com uma coleta na 

estrada de Jaguarão para Pelotas, outra no início da Avenida Fernando Osório e as 

demais no apartamento do professor Minello até as 14h37min do dia 01/01/2017. No 

retorno foi apanhada a licença de treino de condução do CNH do Ricardo, deixada a 

Monique em casa na Santa Terezinha e o Ricardo na COHAB Fragata. Após 

conduzido o material coletado na virada do dia 29/12 até o fim das coletas no dia 

30/12/2016 até o laboratório de Histologia. Como o material seguiu viável a coleta no 

dia 31/12/2016 as 10h00min foi apanhado material no laboratório sendo justificado 

acesso a segurança do Campus da faculdade de Medicina, o que será justificado por 

memorando no dia 02/01/2017. As coletas foram até as 14h37min do dia 01/01/2017 

sendo o material coletado em Bouin e formaldeído a 10%. Paralelamente foram 

digitalizados os registros da coleta e na noite do dia 31/12/2016 enviado mail de 

agradecimento ao professor Robaldo, assim como, digitalizado um documento com 

suas anotações de atividades a fazer pela piscicultura do Chasqueiro. Antes de sair 

da piscicultura foram fechadas a porta e portão de acesso a mesma. 

 
Tabela 05 – Coleta vísceras e cabeça fêmea 01 procedente da Eclusa 
(captura de animal selvagem) com comprimento total de 44cm, 
comprimento padrão de 37cm e peso de 900 gramas 

Frasco de 
coleta 

Vísceras 

01 Prônefros 
02 Brânquia, bexiga natatória, tecido adiposo, barbilhões 
03 Fígado e vesícula biliar 
04 Mesonefros 
05 Baço 
06 Gônada – ovários, cloaca 
07 Tubo digestório desde esôfago até final do Intestino grosso 
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08 Timo 
09 Cabeça  

Observações: Material fixado em formaldeído a 10% no dia 28/12 
(Fêmea 01) sendo formaldeído trocado em 30/12/2017 no laboratório de 
Histologia da UFPEL. O formaldeído será trocado no dia 02/01/2017. 

 
 

Tabela 06 – Coleta vísceras e cabeça fêmea 02 procedente da Eclusa 
(captura de animal selvagem) com comprimento total de 35cm, 
comprimento padrão de 30 cm e peso de 460 gramas 

Frasco de 
coleta 

Vísceras 

01 Prônefros e coração 
02 Timo 
03 Mesonefros 
04 Fígado e vesícula biliar 
05 Baço 
06 Gônada – ovários 
07 Tubo digestório desde esôfago até final do Intestino grosso, 

brânquias 1 a 4 arcos branquiais 
08 Cabeça e barbilhões 

Observações: Material fixado em formaldeído a 10% no dia 29/12/2016 
as 12h00min (Fêmea 02) sendo formaldeído trocado em 30/12/2017 no 
laboratório de Histologia da UFPEL. O formaldeído será trocado no dia 
02/01/2017. 

 
 

Tabela 07 – Coleta vísceras e cabeça fêmea 03 procedente da Estação 
de Piscicultura da UFPEL no Chasqueiro (captura de animal em tanque) 
com comprimento total de 47cm, comprimento padrão de 40cm e peso 
de 1.050 gramas 

Frasco de 
coleta 

Vísceras 

01 Baço 
02 Fígado e vesícula biliar 
03 Coração  
04 Prônefros 
05 Timo 
06 Mesonefros 
07 Brânquia, bexiga natatória 
08 Gônada – ovários, cloaca; Tubo digestório desde esôfago 

até final do Intestino grosso 
09 Cabeça e barbilhões 

Observações: Material fixado em formaldeído a 10% no 29/12/2016 
(Fêmea 03) as 16h30min sendo formaldeído trocado em 30/12/2017 no 
laboratório de Histologia da UFPEL. O formaldeído será trocado no dia 
02/01/2017. 
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Incubadora 01 – fêmea 02 que foi coletada como tanque 01. Mas com pouco material depois 
de extrusada e fertilização manual com macho 02. Coleta durou de 0 – 14h30min, depois foi 
abandonada, pois, restaram somente mortos ou falhados. Foram coletados sêmem (macho 
02) e ovócitos (Fêmea 02) por extrusão (armazenado em ependorfs com bouin, formol 10% e 
solução salina completada com formol). Seria usada para 30 horas pela baixa desova e 
qualidade dos ovócitos. Foi induzida à noite e reforçado pela manhã. 

Número Incubadora Horário/Data Observações 

01 28/12 – 18:34 00:00 Não foi coletado, pois, foi direto a 
incubadora 

02 28/12 – 18:49 00:15 Não recoilhido 

03 28/12 – 19:04 00:30 Não descrito 

04 28/12 – 19:34 01:00 4 blastômeros 

05 28/12 – 20:04 01:30 4 e 16 blastômeros 

06 28/12 – 20:19 01:45 16 blastômeros 

07 28/12 – 20:34 02:00 16 blastômeros 

08 28/12 – 21:04 02:20 16   blastômeros a multicelular 

09 28/12 – 21:24 02:40 Multicelular ou alguns se aproximando do 
equador, 25,2ºC 

10 28/12 – 21:44 03:00 Provavelmente não recolhidos 

11 28/12 – 22:10 03:30 Provavelmente não recolhidos 

12 28/12 – 22:40 04:00 Multicelular ou alguns se aproximando do 
equador, 25,2ºC 

13 28/12 – 23:00 04:30 1/3 antes do equador 

14 28/12 – 23:30 05:00 1/3 antes do equador 

15 29/12 – 00:00 05:30 Alguns no equador, maioria 1/3 do equador 

16 29/12 – 00:30 06:00 De 10 somente 2 chegaram a 2/3 do equador 

17 29/12 – 01:00 06:30 De 17 somente 3 vivos, 2/3 do equador 

18 29/12 – 01:30 07:00 De 13 somente 1 vivo 

19 29/12 – 02:00 07:30 De 11 somente 1 vivo 

20 29/12 – 02:30 08:00 Tampão vitelino fechado, 24,9ºC 

21 29/12 – 03:00 08:30 De 16 somente 3 vivos 

22 29/12 – 03:30 09:00 Formando vesícula de Kupfer, apenas 01, 
24,6ºC 

23 29/12 – 04:00 09:30 Maioria mortos, somente 2 vivos 

24 29/12 – 04:30 10:00 4 tentativas de coleta todos mortos, 24,3ºC 

25 29/12 – 05:00 10:30 4 tentativas de coleta todos mortos 

26 29/12 – 05:30 11:00 Mortos e 2 atrasadas, 24,3ªC 

27 29/12 – 06:00 11:30 Vesícula de Kupfer completa 

28 29/12 – 06:30 12:00 Apenas 2 vivos 

29 29/12 – 07:00 12:30 Todos mortos 

30 29/12 – 07:30 13:00 Tampão vitelino fechado e vesícula formada, 
24,3ºC 

31 29/12 – 08:00 13:30 De 11 somente 1 vivo 

32 29/12 – 08:30 14:00 Todos coletados mortos 

33 29/12 – 09:00 14:30 Todos coletados mortos 

34    
Observações: nos frascos de coleta os números 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 34 e 35 estavam 
como não coletados. 
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Incubadora 02 – Fêmea 03 com esperma do macho 01 – segunda extrusão e fertilização 
manual as 12h18min. 

Número Incubadora Horário/Data Observações 

114 28/12 – 12:18 00:00 Fertilização 

115 28/12 – 12:33 00:15 Formação do blastodisco 

116 28/12 – 12:48 00:30 Blastodisco 

117 28/12 – 13:03 00:45 Primeira clivagem meridional 

118 28/12 – 13:18 01:00 4 blastômeros 

119 28/12 – 13:33 01:15 8 blastômeros, 26,5ºC 

120 28/12 – 13:48 01:30 16 blastômeros 

121 28/12 – 14:03 01:45 16 blastômeros 

122 28/12 – 14:18 02:00 32 blastômeros 

123 28/12 – 14:38 02:20 Multicelular a caminho do equador 

124 28/12 – 14:58 02:40 Blastodisco próximo ao equador 

125 28/12 – 15:18 03:00 Blastodisco 1/3 do vitelo 

126 28/12 – 15:38 03:20 1/3 do vitelo, alguns mais que outros, 27,3ºC 

127 28/12 – 15:58 03:40 2/3 do vitelo 

128 28/12 – 16:18 04:00 Mais de 2/3 do vitelo 

129 28/12 – 16:48 04:30 Quase fechando, 28,3ºC 

130 28/12 – 17:18 05:00 Fechamento do escudo embrionário 

131 28/12 – 17:48 05:30 Fechamento do escudo embrionário 

132 28/12 – 18:18 06:00 blastodisco 

133 28/12 – 18:48 06:30 Tampão vitelino fechado 

134 28/12 – 19:18 07:00 Tampão vitelino fechado 

135 28/12 – 19:48 07:30 Tampão vitelino fechado 

136 28/12 – 20:18 08:00 Tampão vitelino fechado 

137 28/12 – 20:48 08:30 Tampão vitelino fechado 

138 28/12 – 21:18 09:00 Tampão vitelino fechado 

139 28/12 – 21:48 09:30 Fase entre vitelo fechado e neurula, 25,3ºC 

140 28/12 – 22:20 10:00 Fase entre vitelo fechado e neurula, 25,3ºC 

141 28/12 – 23:00 10:40 Neurula sem apresentar somitos 

142 28/12 – 23:30 11:10 4 a 7 pares de somitos 

143 29/12 – 00:00 11:40 4 a 7 pares de somitos 

144 29/12 – 00:30 12:10 7 a 12 pares de somitos 

145 29/12 – 01:00 12:40 10 a 14 pares de somitos, esboço auditivo em 
1? 

146 29/12 – 01:30 13:10 10 a 14 pares de somitos 

147 29/12 – 02:00 13:40 13 a 14 pares de somitos, cauda destacando 
levemente, 24,7ºC 

148 29/12 – 02:30 14:10 13 a 14 pares de somitos, cauda destacando 
levemente, 24,7ºC 

149 29/12 – 03:00 14:40 13 a 16 pares de somitos, saco vitelino 
adelgaçando com a cauda 

150 29/12 – 03:30 15:10 18 pares de somitos, cauda alongada, saco 
vitelino delgado, 24,5ºC 

151 29/12 – 04:00 15:40 18 pares de somitos, cauda alongada, saco 
vitelino delgado 

152 29/12 – 04:30 16:10 Início da contração muscular 

153 29/12 – 05:00 16:40 Início da contração muscular, porém sem 
contração muscular 

154 29/12 – 05:30 17:10 23 a 25 pares de somitos, contração variada, 
24,1ºC 

155 29/12 – 06:00 17:40 Menor número de contrações 

156 29/12 – 06:30 18:10 Presença do tubo digestório, movimentação 
intensa 

157 29/12 – 07:00 18:40 Presença do tubo digestório, movimentação 
intensa 

158 29/12 – 07:30 19:10 Movimentação moderada 
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159 29/12 – 08:00 19:40 De 14 seis indivíduos com contração 
muscular, 24,2ºC 

160 29/12 – 08:30 20:10 Cauda duplica de tamanho 

161 29/12 – 09:00 20:40 Batimentos cardíacos, tubo digestório visível, 
cauda bem desenvolvido 

162 29/12 – 09:30 21:10 Batimentos cardíacos, tubo digestório visível, 
cauda bem desenvolvido 

163 29/12 – 10:00 21:40 Batimentos cardíacos, movimentos 
moderados, cauda maior 

164 29/12 – 10:30 22:10 Maior movimentação, sem arcos, 25,3ºC 

165 29/12 – 11:00 22:40 Maior movimentação, sem arcos 

166 29/12 – 11:30 23:10 Maior movimentação, sem arcos 

167 29/12 – 12:00 23:40 1, 2,3 e 4 arcos 

168 29/12 – 12:30 24:10 Batimentos cardíacos, 1, 2,3 e 4 arcos 

169 29/12 – 13:00 24:40 Batimentos cardíacos, 1, 2,3 e 4 arcos, 
25,8ºC 

170 29/12 – 13:30 25:10 Fase de pré-eclosão 

171 29/12 – 14:00 25:40 Fase de pré-eclosão, 26,2ºC 

172 29/12 – 14:30 26:10 Fase de pré-eclosão 

173 29/12 – 15:00 26:40 Fase de pré-eclosão 

174 29/12 – 15:30 27:10 Fase de pré-eclosão, 26,9ºC 

175 29/12 – 16:00 27:40 Fase de pré-eclosão 

176 29/12 – 16:30 28:10 Primeiras eclosões 

177 29/12 – 17:00 28:40 Algumas eclosões 

178 29/12 – 17:30 29:10 Algumas eclosões, 26,7ºC 

179 29/12 – 18:00 29:40 Algumas eclosões 

180 29/12 – 18:30 30:10 Algumas eclosões 

181 29/12 – 19:00 30:40 Algumas eclosões 

182 29/12 – 19:30 31:10 Algumas eclosões, 26,8ºC 

183 29/12 – 20:00 31:40 Algumas eclosões 

184 29/12 – 20:30 32:10 Maior número de eclosões 

185 29/12 – 21:00 32:40 Maior número de eclosões 

186 29/12 – 21:30 33:10 Maior número de eclosões, 25,9ºC 

187 29/12 – 22:00 33:40 Maior número de eclosões 

188 29/12 – 22:30 34:10 Maior número de eclosões 

189 29/12 – 23:00 34:40 Maioria eclodidos 

190 29/12 – 23:30 35:10 Maioria eclodidos, circulação evidente, 
24,6ºC 

191 30/12 – 00:00 35:40 Maioria eclodidos, circulação evidente 

192 30/12 – 00:30 36:10 Maioria eclodidos, circulação evidente, olhos 
bem pigmentados 

193 30/12 – 01:00 36:40 Alguns com olhos pigmentados, barbilhão 
mentoniano 

194 30/12 – 01:30 37:10 Barbilhões mentonianos em pelo menos um 
indivíduo, vesícula optica visível em 02 

195 30/12 – 02:00 37:40 Barbilhões mentonianos em pelo menos um 
indivíduo, vesícula optica visível em 02 

196 30/12 – 02:30 38:10 Barbilhões mentonianos em pelo menos um 
indivíduo, vesícula optica visível em 02 

197 30/12 – 03:00 38:40 De 13 apenas 3 eclodidos, 24,5ºC 

198 30/12 – 03:30 39:10 Aumenta número de eclosões 

199 30/12 – 04:00 39:40 Aumenta número de eclosões 

200 30/12 – 04:30 40:10 Todos eclodidos, bem ativos 

201 30/12 – 05:00 40:40 Possível espaço da boca, maior pigmentação 
olhos e vitelo 

202 30/12 – 05:30 41:10 Aumento pigmentação do vitelo 

203 30/12 – 06:00 41:40 Barbilhão mentoniano mais definido, 24,1ºC 

204 30/12 – 06:30 42:10 Barbilhão mentoniano mais definido 
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205 30/12 – 07:00 42:40 Região cardíaca avermelhada 

206 30/12 – 07:30 43:10 Alguns com coração batendo, mas, sem 
circulação 

207 30/12 – 08:00 43:40 Vitelo mais pigmentado 

208 30/12 – 08:30 44:10 Barbilhões definidos, alguns atrasados 

209 30/12 – 09:00 44:40 Barbilhões definidos, alguns atrasados, 
alguns mortos 

210 30/12 – 09:30 45:10 Barbilhões definidos, alguns atrasados, 
24,6ºC 

211 30/12 – 10:00 45:40 Barbilhões definidos, alguns atrasados 

212 30/12 – 10:30 46:10 Barbilhões definidos, alguns atrasados 

213 30/12 – 11:00 46:40 Maior consumo do vitelo 

214 30/12 – 11:30 47:10 Maior consumo do vitelo 

215 30/12 – 12:00 47:40 Barbilhões em crescimento, alguns com 
terceiro barbilhão, 26,1ºC 

216 30/12 – 12:30 48:10 Crescimento barbilhões 

Observações: Frasco de coleta de número 139 estava anotado como não coletado. Em 
30/12/2016 os frascos de 115 a 181 foi trocado o Bouin por álcool 70ºGL, assim como, de 
225 a 287. 
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Incubadora 03 – Fêmea 03 A acasalada com macho 03, coleta estação de piscicultura de 28 
a 30/12/2016. Equipe Robaldo, Minello, Ricardo, Monique Franco e apoio func. terceirizado 

Nilton 

Número Incubadora Horário/Data Observações 

225 28/12 - 10:37 00:00 Extrusada e fertilizada manualmente 

226 28/12 - 10:52 00:15 Todos coletados 

227 28/12 - 11:07 00:30 Blastodisco 

228 28/12 – 11:22 00:45 Início da 1ª clivagem meridional 

229 28/12 - 13:37 01:00 4 blastômeros 

230 28/12 - 11:52 01:15 4 e 8 blastômeros – 25.8º C 

231 28/12 - 12:07 01:30 16 blastômeros 

232 28/12 – 12:22 01:45 32 blastômeros 

233 28/12 – 12:37 02:00 Estado multicelular 

234 28/12 – 12:57 02:20 Blastoderma quase no equador 

235 28/12 - 13:17 02:40 Blastoderma no equador 

236 28/12 – 13:37 03:00 Blastoderma no equador 

237 28/12 – 13:37 03:20 Blastoderma ultrapassando o equador 

238 28/12 - 14:17 03:40 Blastoderma no equador ou ultrapassando-o 

239 28/12 – 14:37 04:00 Blastoderma passou mais de 2/3 do equador 

240 28/12 - 15:07 04:30 Blastoderma no equador ou passou mais de 2/3 
do equador ou fechando vitelo 

241 28/12 – 15:37 05:00 Aparecimento escudo embrionário em alguns – 
27,9ºC 

242 28/12 - 16:07 05:30 Vitelo coberto 

243 28/12 – 16:37 06:00 Tampão vitelino quase fechando – 28,5ºC 

244 28/12 - 17:07 06:30 Tampão vitelino quase fechando 

245 28/12 – 17:37 07:00 Tampão vitelino fechado 

246 28/12 - 18:07 07:30 Início formação vesícula de Kupfer 

247 28/12 – 18:37 08:00 Início formação vesícula de Kupfer 

248 28/12 - 19:07 08:30 Início formação vesícula de Kupfer 

249 28/12 – 19:37 09:00 Início formação vesícula de Kupfer 

250 28/12 - 20:07 09:30 Início formação vesícula de Kupfer 

251 28/12 – 20:37 10:00 Neurula anterior 

252 28/12 - 21:07 10:30 Neurula anterior 

253 28/12 – 21:37 11:00 Neurula anterior – 25,3º C 

254 28/12 - 22:07 11:30 Neurula, 3 pares de somitos 

255 28/12 – 22:37 12:00 Neurula, até 11 pares de somitos 

256 28/12 - 23:07 12:30 13 pares de somitos, olhos evidentes 

257 28/12 – 23:37 13:00 14 pares de somitos, olhos evidentes 

258 29/12 - 00:07 13:30 7 a 16 pares de somitos, alguns surgindo cauda 

259 29/12 - 00:37 14:00 6 a 15 pares de somitos, olhos evidentes, 
esboço auditivo 

260 29/12 - 01:07 14:30 10 a 16 pares de somitos, cauda 

261 29/12 - 01:37 15:00 16 a 17 pares de somitos, cauda longitudinal 

262 29/12 - 02:07 15:30 18 a 20 pares de somitos, vitelo delgado e 
cauda destacada 

263 29/12 - 02:37 16:00 20 pares de somitos, cauda bem desenvolvida, 
24,8º C 

264 29/12 - 03:07 16:30 20 pares de somitos, cauda bem desenvolvida 

265 29/12 - 03:37 17:00 Início da resposta muscular, 24,5ºC 

266 29/12 - 04:07 17:30 Resposta muscular mais intensa 

267 29/12 - 04:37 18:00 Resposta muscular intensa e homogênea 

268 29/12 - 05:07 18:30 Contrações musculares mais fortes, tubo 
digestório visível 

269 29/12 - 05:37 19:00 Movimentos embrionários mais acelerados, 
24,3ºC 

270 29/12 - 06:07 19:30 Tubo digestório posterior mais evidente 

271 29/12 - 06:37 20:00 Batimentos cardíacos e movimentos musculares 
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acelerados 

272 29/12 - 07:07 20:30 Batimentos cardíacos e movimentos musculares 
acelerados 

273 29/12 - 07:37 21:00 Bastante movimentação, cauda dobro de 
tamanho, 24,3ºC 

274 29/12 - 08:07 21:30 Bastante movimentação, cauda dobro de 
tamanho, 24,3ºC 

275 29/12 - 08:37 22:00 De cada 15 embriões 10 em movimentação 

276 29/12 - 09:07 22:30 Cloaca evidente 

277 29/12 - 09:37 23:00 Todos em movimento sem eclodir, 25,3ºC 

278 29/12 - 10:07 23:30 Presença 1º e 2 º arcos branquiais 

279 29/12 - 10:37 24:00 Presença 1º, 2 º e 3º arcos branquiais 

280 29/12 - 11:07 24:30 Presença 1º, 2 º e 3º arcos branquiais 

281 29/12 - 11:37 25:00 Presença 1º, 2 º e 3º arcos branquiais 

282 29/12 - 12:07 25:30 Primeira eclosão, 25,8ºC 

283 29/12 - 12:37 26:00 Um eclodido 

284 29/12 - 13:07 26:30 Um eclodido 

285 29/12 - 13:37 27:00 Um eclodido, 26,1ºC 

286 29/12 - 14:07 27:30 Quatro eclodidos entre 10 

287 29/12 - 14:37 27:00 Algumas eclosões 

288 29/12 - 15:07 28:30 Aumento das eclosões 

289 29/12 - 15:37 29:00 Aumento das eclosões, 26,7ºC 

290 29/12 - 16:07 29:30 Aumento das eclosões 

291 29/12 - 16:37 30:00 Aumento das eclosões 

292 29/12 - 17:07 30:30 Aumento das eclosões, 26,6ºC 

293 29/12 - 17:37 31:00 Maior número de eclosões 

294 29/12 - 18:07 31:30 Maior número de eclosões 

295 29/12 - 18:37 32:00 Maior número de eclosões 

296 29/12 - 19:07 32:30 Maior número de eclosões 

297 29/12 - 19:37 33:00 Maior número de eclosões 

298 29/12 - 20:07 33:30 Maior número de eclosões, 26,6ºC 

299 29/12 - 20:37 34:00 Grande maioria eclodida 

300 29/12 - 21:07 34:30 Grande maioria eclodida 

301 29/12 - 21:37 35:00 Grande maioria eclodida, 25,8ºC 

302 29/12 - 22:07 35:30 Grande maioria eclodida 

303 29/12 - 22:37 36:00 Grande maioria eclodida 

304 29/12 - 23:07 36:30 Grande maioria eclodida 

305 29/12 - 23:37 37:00 90% eclodidos. Circulação evidente 

306 30/12 – 00:07 37:30 Todos eclodidos, 24,8ºC 

307 30/12 – 00:37 38:00 Olhos com pigmentação boa, circulação no 
vitelo: movimentação 

308 30/12 – 01:07 38:30 Barbilhão mentoniano em alguns, possível 
pigmentação 

309 30/12 – 01:37 39:00 Cauda achatada formato de nadadeira 

310 30/12 – 02:07 39:30 Cauda achatada formato de nadadeira 

311 30/12 – 02:37 40:00 Cauda achatada formato de nadadeira 

312 30/12 – 03:07 40:30 Cauda achatada formato de nadadeira, 24,2ºC 

313 30/12 – 03:37 41:00 Visível a vesícula óptica?? 

314 30/12 – 04:07 41:30 Visível a vesícula óptica, maior atividade 

315 30/12 – 04:37 42:00 Pigmentação do vitelo, possível rachadura oral 

316 30/12 – 05:07 42:30 Pigmentação do vitelo e área neural, área 
branca, mancha avermelhada na região 
cardíaca 

317 30/12 – 05:37 43:00 Pigmentação avermelhada na região cardíaca 

318 30/12 – 06:07 43:30 Espaço da boca mais marcado em alguns, 24ºC 

319 30/12 – 06:37 44:00 Marcação da cauda 

320 30/12 – 07:07 44:30 Marcação da cauda 

321 30/12 – 07:37 45:00 Marcação da cauda 
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322 30/12 – 08:07 45:30 Possível aorta 

323 30/12 – 08:37 46:00 Barbilhões começam a se destacar 

324 30/12 – 09:07 46:30 Barbilhões começam a se destacar, maior 
movimentação 

325 30/12 – 09:37 47:00 Barbilhões maiores, 24,3ºC 

326 30/12 – 10:07 47:30 Barbilhões maiores 

327 30/12 – 10:37 48:00 Barbilhões maiores 

328 30/12 – 11:07 48:30 Maior consumo do vitelo 

329 30/12 – 11:37 49:00 Vitelo pigmentado e aumentando pigmentação, 
25,8ºC 

330 30/12 – 12:07 49:30 3º barbilhão 

331 30/12 – 12:37 50:00 3º barbilhão 

332 30/12 – 13:37 51:00 BR caminho de Pelotas pote carro 

333 30/12 – 14:37 52:00 Fernando Osório Pelotas pote carro 

334 30/12 – 15:37 53:00 Casa pote, 25,8ºC 

335 30/12 – 16:10 53:33 Casa amostra grande troca de recipiente para 
oxigenação  

336 30/12 – 16:37 54:00 Casa 

337 30/12 – 18:00 56:23 Casa Bouin  

337a 30/12 – 18:00 56:23 Casa Formol 

338 30/12 – 18:37 56:00 Bouin, 26,5ºC 

339 30/12 – 20:37 58:00 Bouin, 26,8ºC 

340 30/12 – 22:37 60:00 Bouin 

341 31/12 – 08:37 70:00 Bouin, 26,8ºC 

342 31/12 – 09:37 71:00 Bouin, 26,8ºC  

342a 31/12 – 09:37 71:00 Formol 

343 31/12 – 10:37 72:00 Bouin, 26,9ºC  

343a 31/12 – 10:37 72:00 Formol 

344 31/12 – 11:37 73:00 Bouin, 27,1ºC 

344a 31/12 – 11:37 73:00 Formol 

345 31/12 – 12:37 74:00 Bouin, 27,3ºC 

345a 31/12 – 12:37 74:00 Formol 

346 31/12 – 13:37 75:00 Bouin, 27,2ºC 

346a 31/12 – 13:37 75:00 Formol 

347 31/12 – 14:37 76:00 Bouin, 27,4ºC 

347a 31/12 – 14:37 76:00 Formol 

348 31/12 – 15:37 77:00 Bouin, 27,3ºC 

348a 31/12 – 15:37 77:00 Formol 

349 31/12 – 16:37 78:00 Bouin, 27,5ºC 

349a 31/12 – 16:37 78:00 Formol 

350 31/12 – 1737 79:00 Bouin, 27,6ºC 

350a 31/12 – 17:37 79:00 Formol 

351 31/12 – 18:37 80:00 Bouin, 27,7ºC 

351a 31/12 – 18:37 80:00 Formol 

352 31/12 – 19:37 81:00 Bouin, 27,8ºC 

352a 31/12 – 19:37 81:00 Formol 

353 31/12 – 20:37 82:00 Bouin, 27,9ºC 

353a 31/12 – 20:37 82:00 Formol 

354 31/12 – 21:37 83:00 Bouin, 27,8ºC 

354a 31/12 – 21:37 83:00 Formol 

355 31/12 – 22:37 84:00 Bouin, 27,9ºC 

355a 31/12 – 22:37 84:00 Formol 

356 31/12 – 23:37 85:00 Bouin, 28,2ºC 

356a 31/12 – 23:37 85:00 Formol 

357 31/12 – 00:37 86:00 Bouin, 28,1ºC 

357a 31/12 – 00:37 86:00 Formol 

358 01/01– 01:37 87:00 Bouin, não coletados 

358a 01/01– 01:37 87:00 Formol, não coletados 
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359 01/01– 02:37 88:00 Bouin, não coletados 

359a 01/01– 02:37 88:00 Formol, não coletados 

360 01/01– 03:37 89:00 Bouin, não coletados 

360a 01/01– 03:37 89:00 Formol, não coletados 

361 01/01– 04:37 90:00 Bouin, não coletados 

361a 01/01– 04:37 90:00 Formol, não coletados 

362 01/01– 09:37 95:00 Bouin, 27,4ºC 

362a 01/01– 09:37 95:00 Formol 

363 01/01– 12:37 98:00 Bouin, 26,9ºC 

363a 01/01– 12:37 98:00 Formol 

364 01/01– 14:37 100:00 Bouin, 26,9ºC 

364a 01/01– 14:37 100:00 Formol 

Observações: Menor das 3 fêmeas destinadas a fertilização e que não se apostava muito nela. 
Foi extrusada duas vezes e fertilizados os ovos com o macho 03 que estava com ela e depois 
com o macho 01, que são as duas coletas maiores realizadas. Os estágios coletados a partir 
do número 325 correspondem a fertilização da fêmea três com o macho 01. Essa mesma 
fêmea depois fertilizou naturalmente no tanque, sendo parte desses estágios coletados até 
não estarem evoluindo. Por fim ao liberar a fêmea para os tanques, antes de iniciar o 
procedimento a mesma ovocitou na maternidade e os óvulos forma fertilizados pelo macho. 
Esse material será aproveitado para coleta dos estádios a 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 90 dias, o 
que será feito pelo funcionário Nilton. Na indução foi utilizado CHORULON© (INTERVET 
INTERNATIONAL BV, BOXMEER, Holanda 5.000UI – Gonadotrofina Coriônica Humana 
(hCG) (Frasco produto liofilizado e frasco diluidor, fabricado em 003/14, validade mar/2019 
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Anexo 03 – Detalhamento (introdução, materiais, métodos e síntese dos 
resultados) dos estudos da imunoistoquímica dos tecidos de Rhamdia 
quelen realizados na Universidade de León, Espanha (LEON/ES), Brasil, 
versão em espanhol. 

 

 

Introdução – 

 

Os estudos realizados nos últimos anos, sobretudo, nas espécies 

aquicultivadas e economicamente rentáveis, proporcionam um avanço significativo na 

compreensão dos mecanismos imunológicos dos peixes, incluindo aspectos da sua 

filogenia, fisiologia e ontogenia. Não obstante, esses conhecimentos distam muito de 

alcançar o grau de conhecimentos adquiridos e disponíveis sobre os mecanismos 

imunológicos nos vertebrados superiores e, em certos aspectos, a informação é muito 

escassa ou ausente (OLIVEIRA, KANASHIRO, 2010). Atendendo aos resultados 

obtidos, em geral, o sistema imunitário dos peixes parece ser similar ao dos demais 

vertebrados, ainda que, apresenta algumas características distintas importantes. 

Assim, a aplicação dos conceitos e terminologias específicas da imunologia clássica 

é um fato comum nos estudos do sistema imunitário dessa classe, mas que nem 

sempre forma aplicados corretamente (FERNÁNDEZ et al., 2002). 

Estas observações são particularmente verdade para os tecidos e órgãos do 

sistema imunológico dos peixes, que têm diferenças marcantes nesses aspectos em 

relação aos mamíferos (ZAPATA, COOPER, 1990). Assim, na presente tese foram 

descritas a histologia do timo, baço, prônefros e mesonefros, que são os órgãos que 

compõem o sistema imune de R. quelen e também os elementos do sistema imune 

que constituem as defesas superficiais (brânquias, pele e mucosa do sistema 

digestório). Alguns dos componentes desses tecidos e órgãos são ou parecem 

homólogos aos existentes em outros vertebrados, mas seu grau de organização 

estrutural (como por exemplo, o timo e a polpa branca esplênica) ou sua 

funcionalidade (o papel do prônefros como um órgão linfoide primário para as células 

B) são difíceis de comparar com os dos tetrápodes.  

Ainda mais complexas são as comparações no nível dos tipos celulares do 

sistema imunológico, incluindo os componentes do estroma dos órgãos e as células 

defensivas. Peixes possuem tipos de células envolvidas em respostas imunes que 

não existem em mamíferos, como células granulosas eosinofílicas e 
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melanomacrófagos. (ZAPATA, COOPER, 1990; PRESS et al., 1994; McL PRESS, 

EVENSEN, 1999). Inclusive para as células linfoides apesar da demonstração 

fenotípica e funcional da existência de linfócitos T e B (MILLER et al., 1998), existem, 

no entanto, muitas dúvidas sobre suas capacidades funcionais e a existência de 

outras subpopulações como células T-colaboradoras (Th) e subtipos de citotóxicas 

(linfócitos-TNK, células-NK) (MILLER et al., 1998). No que diz respeito aos elementos 

do estroma comparações entre peixes e outros vertebrados permitiram estabelecer 

certas homologias entre os diversos tecidos linfo-hematopoiéticos de peixes e 

hematopoiéticos e linfoides de mamíferos (ZAPATA, COOPER, 1990; CASTILLO et 

al., 1990, 1991, 1993, 1998). 

No entanto, estes estudos comparativos requerem caracterização fenotípica e 

funcional adequada das populações de células correspondentes. Nesse sentido, o 

papel desempenhado pelos métodos histoquímicos no estudo das células do sistema 

imune dos peixes tem sido recentemente revisto por Fernández et al. (2002), tomando 

como exemplo o avanço na identificação das populações T e B de linfócitos Assim, 

basta citar que a identificação definitiva das populações de linfócitos T e -B, apesar 

da multiplicidade de testes funcionais que indicaram sua existência, só foi possível 

após o desenvolvimento e uso de anticorpos monoclonais contra imunoglobulinas M 

(IgM). ) séricas de  truta e seu uso como marcador fenotípico (DELUCA et al., 1983; 

SECOMBES et al., 1983a, b; ROMANO, 2008) e recentemente do jundiá (KREUTZ et 

al., 2016). 

Outro exemplo claro da utilidade dos métodos histoenzimáticos tem sido a 

caracterização dos componentes do estroma dos órgãos linfáticos e hematopoiéticos 

dos peixes, bem como, em menor extensão, das células sanguíneas, com base em 

perfis histoquímicos, que incluem métodos histoenzimáticos e imuno-histoquímicos. 

Em O. mykiss as várias populações de células reticulares do tecido linfo 

hematopoiético e dos compartimentos linfoides do baço e timo foram classificadas 

utilizando a sua reatividade contra componentes do citoesqueleto e pela presença ou 

ausência de atividade enzimática da fosfatase ácida, fosfatase alcalina e esterase 

inespecífica (ANAE) (CASTILLO, 1991, CASTILLO et al., 1990, 1991, 1993, 1998; 

RAZQUIN et al., 1990). Nestes mesmos estudos, o perfil histoenzimático de linfócitos 

e mielócitos (granulócitos, macrófagos e melanomacrófagos) também foi analisado, 

bem como a reatividade dos linfócitos contra um anticorpo monoclonal contra a 
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imunoglobulina sérica da truta arco íris. Estudos semelhantes foram realizados em 

outras espécies de peixes, como C. carpio (ROMANO et al., 1999). 

Dentre os bagres, o I. punctatus tem sido o modelo mais utilizado para o estudo 

do sistema imune dos teleósteos, de modo que uma grande quantidade de 

informações funcionais e fenotípicas está disponível sobre seus elementos celulares. 

Com relação à identificação fenotípica das células do sangue, o grupo do Dr. W. Clem 

(Universidade do Mississippi) publicou numerosos artigos com informações sobre 

seus marcadores. (ELLSAESSER et al., 1984; ELLSAESSER,  CLEM, 1986; 

ELLSAESSER et al, 1988; SIZEMORE et al., 1984; LOBB, CLEM 1981 a; 1981 b; 

1981 c; 1981 d; 1982; 1983; LOBB,  OLSON, 1988; LOBB, HAYMAN, 1989; CLEM et 

al., 1990; LOBB, CLEM, 1987).  

Como exemplo, na Tabela I mostramos os marcadores que Petrie-Hanson, 

Ainsworth (1999, 2000, 2001) utilizaram para estudar a distribuição das populações 

celulares dos órgãos linfoides durante a ontogênese de I. punctatus. 

 
Tabela I – Distribuição temporal dos leucócitos no desenvolvimento do tecido linfoide do peixe gato 

do canal - Ictalurus punctatus - segundo Petrie-Hanson, Ainsworth, 2001. 
 

Idade Prônefros /mesonefros Timo Baço 

APa NBEb BGc SBBd 9E1e AP NBE BG SBB 9E1 AP NBE BG SBB 9E1 

1 + + - + - + - - - - - - - - - 

3 + + - + - + - - - - + + - - - 

5 +/+ +/+ +/- +/+ -/- + -,+ - - - + + + + - 

7 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + - - - + + + + - 

10 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + -,+ - -,+ + + + + - 

14 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + - - - + + + + + 

21 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + + - + + + + + + 

28 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + + + - + + + + + + 

a Fosfatase ácida; (todos os estádios do desenvolvimento de todos os leucócitos); b – α Naftil Butirato 
esterase (células de origem monocitica e estádios intermediários e maduros de linfócitos T); c – β-
Glicoronidase (linfócitos T y B); d – Sudan Negro B (neutrófilos); e – Anticorpo monoclonal anti 
Imunoglobulina do peixe gato do canal (linfócitos Ig+ o B). 

 

Dado que informações similares não estavam disponíveis em R. quelen, neste 

estudo analisamos o perfil histoquímico dos órgãos linfoides em adultos e durante o 

desenvolvimento ontogenético. 
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Material e métodos – 

 

Animais - 

 

 

No presente estudo foram utilizados adultos, juvenis e larvas de R. quelen, com 

a distribuição por idade e sexo indicada na Tabela II. 

 

Tabela II Exemplares de R. quelen utilizados para os estudos 
histoquímicos. 
 

Idade 
Sexo 

Nº de indivíduos 

Larvas Indiferenciado 

48 - Pós-fertilização 3 

Eclosão 3 

100 horas post-fertilização 3 

5 dias* 3 

Alevinos Indiferenciado 

45 dias 3 

90 dias 3 

Juvenis Indiferenciado 

120 dias 3 

Adultos Machos Fêmeas 

1 ano 3 3 

2 anos 3 3 

3 anos 3 3 

*As idades em dias indicam idade após a fertilização. 

 

Os animais adultos foram capturados na Laguna Mirim e em fazendas de 

criação de peixes no Município de Pelotas, localizado no estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil. As larvas e alevinos vieram da piscicultura da Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasil. Além disso, como controle, 

também foi utilizada uma truta arco-íris adulta, Onchorynchus mykiss, da fazenda de 

peixes Los Leoneses, em Castrillo del Porma, León (Espanha). 
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Todos os indivíduos foram anestesiados com o MS-222 antes de seu sacrifício, 

respeitando as normas da União Europeia (UE) e brasileiras para trabalhos de 

pesquisa científica com animais de experimentação e selvagens.  

 

Fixação dos tecidos e obtenção das seções histológicas 

 

Para realizar a técnica de PERLS (MARTOJA, MARTOJA-PIERSON, 1970) 

foram utilizados cortes em parafina, com sete micrômetros (7 μm) de espessura, dos 

diversos órgãos de animais adultos e cortes transversais de todo o corpo de alevinos 

e larvas, previamente fixados em formaldeído, conforme descrito nos capítulos da 

anatomia macro e microscópica e do desenvolvimento ontogênico. 

Para a obtenção de cortes congelados, em indivíduos adultos de R. quelen, 

foram coletadas amostras do baço e rins (prônefros e mesonefros) e fixadas 

imediatamente por congelamento pela imersão direta em nitrogênio líquido. Os 

alevinos e larvas em diferentes estágios de desenvolvimento foram congelados 

inteiros. Todas as amostras foram transferidas da Universidade Federal de Pelotas 

submersas em nitrogênio líquido, via transporte aéreo e seguindo as normas vigentes 

no Brasil e na Espanha (ver capítulos anteriores), para a Universidade de León, onde 

as amostras foram processadas nos laboratórios do Departamento. de Biologia 

Celular e Anatomia da Faculdade de Biologia e Ciências Ambientais. 

As peças dos diferentes órgãos foram embebidas em Tissue Tek® (OCT 

Compound, Sakura ref. 4583, PAIS) previamente resfriadas e cortes seriados foram 

obtidos em congelamento, com espessura de sete (7) micrômetros, utilizando um 

micrótomo criostato Kryostat 1720 ( Leitz MGW Lauda, Alemanha), com a temperatura 

da câmara fixada a menos 20 graus Celsius (-20ºC). As seções foram coletadas em 

lâminas previamente limpas por sonicação (Ultrasons ou Selecta, PAIS) mantida por 

vinte e quatro horas (24 h) em uma solução absoluta de etanol (1 vol.), Benzol (1 vol.) 

E clorofórmio (½ vol). Para indivíduos adultos, em cada lâmina foram coletados dois 

cortes de cada um dos três (3) órgãos a serem estudados (prônefros, mesonefros e 

baço). Para os alevinos e as larvas, foram feitas seções transversais de todo o animal 

nas zonas correspondentes à localização desses órgãos, de acordo com os estudos 

anatômicos previamente realizados (ver capítulo Anatomia macroscópica e 

histologia). 

 



522 
 

As seções destinadas às técnicas imuno-histoquímicas foram fixadas em 

acetona por trinta (30) minutos e deixadas secar ao ar. Em todos os casos, as seções 

foram mantidas a menos 20 graus Celsius (-20º C) até o momento do uso. 

Seções por congelamento do timo, baço, prônefros e mesonefros de um adulto 

O. mykiss também foram obtidas, procedendo da mesma maneira como indicado 

acima para R. quelen. Essas seções foram usadas como um controle positivo para as 

diferentes reações. 

 

Técnicas histoquímicas 

 

Técnica de PERLS ou Método do Azul de Prússia – (MARTOJA, MARTOJA-

PIERSON, 1970) - 

 

As seções desparafinadas foram lavadas em água corrente e depois tratadas 

com uma solução de ferrocianeto de potássio (K4 [Fe (CN) 6] 3H2O - Merck 2373548) 

a cinco por cento (5%) durante cinco (5) minutos. Elas foram então incubadas por 

quinze (15) minutos com uma solução de ferrocianeto a cinco por cento (5%) e ácido 

clorídrico (HCl-PROLABO) a dez por cento (10%), misturados em partes iguais no 

momento do uso. Os núcleos foram corados com hemalumem (fórmula MASON 

segundo MARTOJA, MARTOJA-PIERSON, 1970) por três (3) minutos e, em seguida, 

os cortes foram lavados em água destilada, desidratados em gradiente ascendente 

de Etanol, diafanizados em Xilol e montados em Entellan®. 

 

Técnicas histoenzimáticas  

 

Foram utilizados os métodos para a detecção das atividades enzimáticas da 

fosfatase ácida (BARKA, ANDERSON, 1962), da fosfatase alcalina (BURSTONE, 

1956, 1958 a, b). 

 

Fosfatasa ácida (ACPH) 

 

Foi utilizado o substrato naftol AS-BI em tampão veronal a um potencial de 

hidrogênio (pH) cinco (5) preparando o meio de incubação com os reagentes 

indicados na Tabela III. No momento da utilização, o meio foi preparado misturando 
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tampão acetato veronal (pH 7,62 -12,5 ml), solução A (2,5 ml), água destilada (30,0 

ml) e solução B (4,0 ml), adicionando os produtos na ordem indicada. A solução de 

incubação foi filtrada e o potencial de hidrogênio ajustado para cinco (5) com uma 

solução de NaOH, 0,1N. 

 

Tabela III Produtos, soluções e quantidades utilizadas no meio de incubação para a 
demonstração da fosfatase ácida (BARKA, ANDERSON, 1962) 
 

Soluções /Tampões Produtos Quantidade 

Nitrito sódico 4% Nitrito sódico NaNO2 – PANREAC 

Água destilada 

  0,5 g 

12,5 ml 

Solução A Naftol AS-BI fosfato (SIGMA N2250) 

N-N dimetilformamida - C3H7NO - MERCK Ref. 

3034, SIGMA D4254 

25,0 mg 

  2,5ml 

Solução B Nitrito sódico 4% NaNO2 - PANREAC 

Stock de Pararosanilina 

 2,0 ml 

 2,0 ml 

Solução C Barbiturato sódico C4H3N2NaO3 –FLUKA 

Acetato sódico -NaC2H3O2.3H2O –MERCK 

Água Destilada 

 1,4714 g 

 0,9714 g 

50,0 ml 

Solução D HCl 1N - PROLABO 

Água destilada 

  5,0 ml 

45,0 ml 

Solução E Cloruro sódico - NaCl (8,5%) - MERCK 

Água destilada 

 2,125 g 

25,0 ml 

Stock de Pararosanilina Pararosanilina C19H19N3O – SIGMA P7632 Água 

destilada 

HCl PROLABO 

 1,0 g 

20,0 ml 

  5,0 ml 

Tampão Veronal Acetato 

pH 7,62 

Solução C 

Solução D 

Solução E 

Água destilada 

 50,0 ml 

 43,0 ml 

 20,0 ml 

hasta 250,0 ml 

 

A solução de nitrito de sódio foi preparada no momento do seu uso e a solução 

estoque de pararosanilina foi mantida à temperatura ambiente no escuro, 

permanecendo estável por vários meses. 

As secções foram incubadas no meio de incubação entre trinta minutos (30 

min) e sessenta minutos (60 min), a uma temperatura de trinta e sete graus Celsius 

(37 ° C). Após trinta minutos (30 min), eles foram observados sob o microscópio óptico 

da luz incidente para controlar o desenvolvimento da reação. No momento apropriado, 
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os cortes foram lavados em água destilada, os núcleos foram corados com 

Hematoxilina de Mayer, lavados em água corrente por cinco minutos (5 min) para 

diferenciar os núcleos e, finalmente, desidratados em Etanol, diafanizados em xileno 

e montado com Entellan®. 

Os controles negativos foram realizados com seções que foram submetidas aos 

mesmos passos, com a diferença de que o substrato (naftol AS-BI fosfato) foi omitido no meio 

de incubação. Resultados nas Tabelas VII a XI. 

 

Fosfatase alcalina (AKPH) 

 

Foram realizados ensaios com duas técnicas distintas para essa reação, 

segundo os métodos descritos por Burstone (1956, 1958 a, b). Nos dois métodos foi 

usado como substrato a reação Naftol AS-BI fosfato, mas entre os dois métodos foi 

variado o tampão e o método de incubação utilizados. 

No primeiro caso foi utilizado o tampão Tris-HCl ajustado para um potencial de 

hidrogênio de oito com três (pH 8,3). A solução de incubação foi preparada utilizando 

os reagentes indicados na Tabela IV, misturando a solução mãe de fosfato de Naftol 

AS-BI (10 ml) em tampão Tris-HCl e dez (10) miligramas de Fast Red TR. A solução 

foi agitada, filtrada e usada imediatamente. 

As secções foram incubadas durante cinco (5) a quinze (15) minutos, depois 

lavadas em água corrente e os núcleos corados com hematoxilina de Mayer durante 

quatro (4) minutos. Em seguida, foram lavados em água corrente por seis (6) minutos 

e montados em gelatina (VORQUIMICA) - gelatina (G9382 - SIGMA). 

No segundo protocolo (BURSTONE, 1962) foi utilizado tampão Tris-maleato, 

ajustado a um potencial de hidrogênio de oito com três (pH 8,3) e o meio de incubação 

foi preparado com os reagentes indicados na Tabela V misturando o substrato, fosfato 

de Naftol AS-BI (5 mg), NN Dimetilformamida (1 ml), Tampão Tris-Maleato 0,2 M (50 

ml), ajustado para pH 8,3 com a quantidade necessária de solução B, e Fast Red (40 

mg) Os produtos foram adicionados na ordem indicada e o meio agitado e filtrado 

antes do uso. 
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Tabla IV - Produtos, soluções e quantidades utilizadas para a demonstração da fosfatase 
alcalina segundo BURSTONE, 1956, 1958a, b. 
 

Soluciones 

/Tampones 

Produtos Quantidade 

Solução A Tris (Trizma Base) NH2C(CH2OH)3 USB 75 825 

Água Destilada 

    2,42 g 

 

 100,0 ml 

Solução B HCl concentrado - PROLABO 

Água destilada 

    1,7 ml 

100,0 ml 

Tampão Tris –HCl 

 0,2 M pH 8,3 

Solução A 

Solução B 

Água Destilada até 100,0 ml 

Ajuste do pH com a solução B 

 25,0 ml 

   8,3 ml 

 

Solução estoque de 

Naftol AS - BI 

Naftol AS-BI Fosfato - N-2250 – SIGMA 

N-N Dimetilformamida – C3H7NO – D4254  

Água destilada 

Colocar os reativos nessa ordem y si necessário 

ajustar em pH a 8 com carbonato sódico 1M y 

seguidamente acrescentar 

Água destilada 

Tampão Tris-HCl 0,2 M pH 8,3 

Solução fica com cor opalescente sendo estável 

a 4º C durante vários meses 

25,0 ml 

10,0 ml 

 10,0 m 

 

 

 

300,0 ml 

l80,0 ml 

Colorante Fast Red TR - SIGMA - F1500 10,0 mg 

 

Neste protocolo os cortes foram incubados por sessenta minutos a trinta e sete 

graus Celsius (37º C), lavados em água destilada e processados conforme indicado 

no protocolo anterior. Para ambos os métodos, os controles negativos consistiram de 

seções submetidas aos mesmos passos, mas omitindo o substrato no meio de 

incubação. 

Resultados nas Tabelas VII a XI. 

 

- Naftil acetato esterase ácida (ANAE-A) 

 

O substrato de reação --Naftil acetato foi utilizado em tampão fosfato ajustado 

a um potencial hidrogênio de seis pontos (pH 6,1). O meio de incubação foi preparado 
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misturando os reagentes indicados na Tabela VI, misturando em volumes iguais e 

agitando durante um minuto (1 mn), as soluções A e nitrito de sódio. Em seguida, o 

tampão fosfato 15 M (pH 7,6) foi adicionado e o potencial de hidrogénio foi ajustado 

para seis (pH 6,1). A solução B foi então adicionada e o reajuste de pH foi realizado 

novamente em seis pontos um (6.1). A solução foi filtrada e usada no momento. 

 

Tabla V – Produtos, soluções e quantidades utilizados para a demonstração da atividade da 
fosfatase alcalina segundo BURSTONE, 1962. 

 

Soluções/Tampões Produtos quantidade 

Solução A Ácido málico – C4H4O4 – SIGMA – M0375 

Tris (Trizma Base) NH2C(CH2OH)3 USB 75 825 

Água Destilada 

Carvão ativado 

A solução deve ser agitada; deixar repousar 

durante dez (10) minutos e depois deve ser 

filtrada. 

    29,0 g 

    30,3 g 

 

 500,0 ml 

     2,0 g 

Solução B Hidróxido sódico al 4% (1N)    29,0 ml 

Substrato Naftol AS-BI Fosfato - N-2250 – SIGMA 5,0 mg 

Corante Fast Red TR - SIGMA - F1500 40,0 mg 

 

As seções foram incubadas no meio de incubação durante quarenta e cinco 

minutos (45 min) à temperatura ambiente, lavadas em água corrente e depois os 

núcleos foram corados com Hematoxilina de Mayer durante quatro minutos (4 min). A 

diferenciação foi feita em água corrente por mais cinco minutos (5 min) e a 

desidratação foi realizada em Etanol, diafanização em Xilol e montadas em Entellan®. 

Os controlos negativos consistiram em seções submetidas aos mesmos 

passos, mas omitindo o substrato no meio de incubação. Resultados nas Tabelas VII 

a XI. 

 

Método da imunoperoxidase  

 

Para a detecção de linfócitos B, como células portadoras de imunoglobulinas, 

foi obtido um antissoro policlonal de coelho contra imunoglobulinas séricas (IgM) de 

R. quelen. O método de imunodetecção utilizado foi o da peroxidase indireta ( 
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Tabla VI - Produtos, soluções e quantidades utilizadas no meio de incubação para a 

demonstração da atividade  -Naftil acetato esterase ácida (HORWITZ et al., 1977). 
 

Soluções /Tampões Produtos Quantidade 

Nitrito sódico 4% Nitrito sódico NaNO2 – PANREAC 

Água destilada 

  0.5 g 

12,5 ml 

Solução A – pH 6,1 Estoqe de pararosanilina 

Nitrito Sódico NaNO2  - PANREAC 

Tampão Fosfato 15M pH 7,6 

1,2 ml 

1,2 ml 

35 ml 

Solução B -Naftil acetato C12H1002 –SIGMA N8505 

éter monometílico de etienglicol - MERCK 859 

16mg 

 

 2 ml 

 

Estoque de Pararosanilina Pararosanilina Chloridre – SIGMA P11528  

Água destilada 

HCl 2N 

 1 g 

 

20 ml 

  5 ml 

Tampão Fosfato 15M pH 7,6 Na2HPO4 - MERCK 6586 – 9,55g/l 

KHPO4-SIGMA - 9,08g/l 

804 ml 

196 ml 

 

Antes da utilização, as secções em congelação foram secas durante uma hora 

à temperatura ambiente e depois fixadas à temperatura ambiente em acetona 

previamente esfriada (4 ° C) durante dez (10) minutos. Eles foram então deixados a 

secar novamente à temperatura ambiente por trinta (30) minutos e utilizados 

imediatamente ou armazenados por um período não superior a trinta (30) dias a 

menos vinte graus Celsius (-20 ° C). 

Antes de realizar a imunomarcação, a atividade da peroxidase endógena foi 

inibida pela incubação das seções em peróxido de hidrogênio (H2O2-FORET) a zero 

vírgula três por cento (0,3%) por dez (10) minutos. 

Imediatamente após a lavagem foi realizada em três (3) passagens de cinco 

(5) minutos cada em solução salina tamponada com fosfato (PBS) e as seções foram 

incubadas com o anticorpo primário anti-IgM de R. quelen e o antissoro de coelho 

contra IgM sérica obtida. As diluições do antissoro em PBS foram testadas de um a 

três mil (1: 3000) e de um a mil e quinhentos (1: 1.500), de acordo com os testes 
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previamente realizados utilizando "Western blotting”. A incubação foi realizada por 

uma (1) hora à temperatura ambiente e dentro de uma câmara úmida.  

Resultados nas Tabelas VII a XI. 

Em seguida, foram realizadas três (3) lavagens em PBS de dez (10) minutos e 

a incubação foi realizada com o anticorpo secundário conjugado com peroxidase 

(Merck Millipore) a uma diluição em PBS de um a trezentos (1: 300) , à temperatura 

ambiente e em câmara úmida por trinta (30) minutos. 

Após três (3) lavagens de dez (10) minutos cada em PBS, a atividade da 

peroxidase foi revelada usando uma solução de diaminobenzidina tetrahidroclorídrica 

(DAB - C12H14N4.4HCl - SIGMA D5637). Os cortes foram incubados nesta solução por 

seis (6) a vinte (20) minutos, controlando a intensidade da coloração ao microscópio. 

Na hora certa, os cortes foram lavados em água corrente. Para intensificar a 

marcação, os cortes foram tratados por cinco (5) minutos com uma solução de sulfito 

cúprico (SO4Cu) e cloreto de sódio (NaCl) e lavados em água corrente. Os núcleos 

foram corados com Hematoxilina de Mayer por quatro (4) minutos e as seções 

desidratadas em Etanol, diafanizadas em Xilol e montadas em Entellan®. 

As seções foram estudadas usando um microscópio Nikon Optiphot e 

fotografadas com uma câmera digital (Nikon Digital Net Câmera DN 100) e seus 

respectivos softwares. As imagens foram processadas, quando apropriado, com os 

programas Adobe Photoshop 4.0®, MGI Photosuite®, CorelPhotoPaint 9®, SPOT 

On® e Microsoft Paint Brush®. 
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Resultados obtidos na histoquímica do timo, baço, prônefro e mesonefro de 
Rhamdia quelen aos 45 e 90 dias e um, dois e três anos de idade frente as 
fosfatases ácida e alcalina, esterase (ANAE), azul da Prússia (PERLS) e antissoro 
anti IgM e jundiá. 

 

Tabela VII - Reatividade das células do timo de Rhamdia quelen diante das fosfatases alcalina (BURSTONE (1962) e ácida, esterase, PERLS (azul 

da Prússia) e antissoro contra IGM aos 45. 90. 120 dias e 1, 2 e 3 anos. 
Células Fosfatase ácida aos 

45 e 90 dias 

Esterase ácida aos 45 

e 90 dias 

ANAE-E 

Fosfatase alcalina aos 

45 e 90 dias 

PERLS - Larvas e alevino s 

(45, 90, 120 dias) 

Retículo-epiteliais limitantes / 

peritrabeculares 

(-) (+) (-)  

 

 

 

 

 

xx 

Retículo-epiteliais subcapsulares xx (+) a (++) (-) 

Retículo-epiteliais pálidas (-+) a (+) (-+) a (++) (-) 

Retículo-epiteliais escuras (-) (-) (-) 

Retículo-epiteliais externas (-) a (-+) (-+) a (+) (-) 

Macrófagos (++) a (+++) (++) a (+++) (-) 

Células mioides (-) (+++) (-) 

Císticas unicelulares (++) a (+++) (+) a (++) (-) 

Células mucosas do epitélio (-) (-) (-) 

Timocitos (-) (-) (-) 

Fibroblastos da cápsula e das 

trabéculas 

 

 

xx 

 

 

xx 

(++) 

Melanomacrófagos perivasculares;  xx NO 
Melanomacrófagos circulantes NO 
Centros melanomacrofágicos. NO 

 
(-) sem reatividade; (-+) resposta muito débil; (+) débil, mas evidente em quase toda a célula; (++) reatividade forte; (+++) marcado muito forte 
(perceptível a baixos aumentos); xx – não avaliado; NO – não observados; 
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Tabela VIII - Reatividade das células do baço de Rhamdia quelen diante das fosfatases alcalina BURSTONE (1962) e ácida, esterase, PERLS (azul da 

Prússia) e antissoro contra IGM aos 45. 90. 120 dias e 1, 2 e 3 anos. 
Células Fosfatase ácida 

aos 45 e 90 dias, 
1, 3 e 3 anos 

Esterase ácida 
aos 45 e 90 dias 
e 1, 2 e 3 anos 

ANAE-E 

Fosfatase 
alcalina (aos 45 

e 90 dias e 1, 2 e 
3 anos 

PERLS - 

Larvas (45 

dias) 

PERLS - 

Alevinos (90, 

120 dias) 

PERLS – 1, 

2 e 3 anos 

Células reticulares da polpa vermelha (-) xx (-)  
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 

xx 

Células reticulares conjuntivas das 
trabéculas e da polpa branca 

(-) (+) a (++) (+) a (++) 

Células sinusoidais (+) (+) (-) 

Linfócitos (-) (-) (-) 

Macrófagos isolados e perielipsoidais (++) a  (+++) (++) a  (+++) (-) 

Melanomacrófagos (+) a (+++) (+) a (+++) (-+) 

Células granulopoiéticas heterofilas (++) a (+++) (+) a (++) (-) 

Fibroblastos da cápsula/perivasculares  
 
 

xx 

(-+) a (+) (+) a (++) 

Células mesoteliais (+++) (-) 

Melanomacrófagos perivasculares;   
xx 

 
xx 

(-) (-+ *) (+++) 

Melanomacrófagos circulantes (-) (-) (+++) 
Centros melanomacrofágicos. (-) (-) (+++) 

 
(-) sem reatividade; (-+) resposta muito débil; (+) débil, mas evidente em quase toda a célula; (++) reatividade forte; (+++) marcado muito forte 
(perceptível a baixos aumentos); xx – não avaliado; NO – não observados; (*) somente foi observada uma célula cm reatividade nos alevinos de 120 
dias. 
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Tabela IX - Reatividade das células do prônefros de Rhamdia quelen diante das fosfatases alcalina BURSTONE (1962) e ácida, esterase, PERLS (azul da Prússia) e 

antissoro contra IGM aos 45. 90. 120 dias e 1, 2 e 3 anos. 
Células / órgãos Fosfatase ácida 

aos 45 e 90 dias, 
1, 3 e 3 anos 

Esterase ácida 
aos 45 e 90 dias 
e 1, 2 e 3 anos 

ANAE-E 

Fosfatase 
alcalina aos 45 e 
90 dias e 1, 2 e 3 

anos 

PERLS - 

Larvas (45 

dias) e 

Alevinos (90, 

120 dias) 

PERLS – 1 ano PERLS – 2 

anos 

PERLS – 3 

anos 

Células reticulares (-) (-) (-)  
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 

xx 

Células sinusoidais (-+) a (+) (-+) a (+) (-) 

Melanomacrófagos (+) a (+++) (+++) (-+) 

Macrófagos (++) a (+++) (++) a (+++) (-) 
Células granulopoiéticas heterofilas (++) a (++) (-) (-) 

Linfócitos (-) (-) (-) 

Células pigmentárias (-) (-) (-) 

Células do tecido interrenal (+) (+++) (-) 

Células endoteliais e fibroblastos da íntima 
dos vasos arteriais 

 
 

xx 

 
 

xx 

(-+) a (+) 

Melanomacrófagos perivasculares;  xx 
 

(-) (+) (++) (+++) 

Melanomacrófagos circulantes (-) (-) (++) (+++) 
Centros melanomacrofágicos. (-) (-) (-) (-) 

 
(-) sem reatividade; (-+) resposta muito débil; (+) débil, mas evidente em quase toda a célula; (++) reatividade forte; (+++) marcado muito forte (perceptível a baixos 
aumentos); xx – não avaliado; NO – não observados. 
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Tabela X - Reatividade das células do mesonefros de Rhamdia quelen diante das fosfatases alcalina BURSTONE (1962) e ácida, esterase, PERLS (azul da Prússia) e 

antissoro contra IGM aos 45. 90. 120 dias e 1, 2 e 3 anos. 
Células / órgãos Fosfatase ácida 

aos 45 e 90 dias, 
1, 3 e 3 anos 

Esterase ácida 
aos 45 e 90 dias 
e 1, 2 e 3 anos 

ANAE-E 

Fosfatase 
alcalina aos 45 e 
90 dias e 1, 2 e 3 

anos 

PERLS - 

Larvas (45 

dias) e 

Alevinos (90, 

120 dias) 

PERLS – 1 ano PERLS – 2 

anos 

PERLS – 3 

anos 

Células reticulares (-) (-) (-+) a (+)  
 
 
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 
 
 

xx 

 
 
 
 
 
 
 
 

xx 

Células sinusoidais (+) a (++) (+) a (++) (-) 

Melanomacrófagos (+) a (+++) (+) a (+++) (-+) 

Macrófagos (++) a (+++) (++) a (+++) (-) 
Células granulopoiéticas heterofilas (+) a (++) (+) a (++) (-) 
Linfócitos (-) (-) (-) 

Células pigmentárias (-) (-) (-) 

Células mesangiais (-+) a (+) (-+) a (+) (-+) a (++) 

Células dos túbulos proximais (++) a (+++) (++) a (+++) (++) a (+++) 

Células dos túbulos distais e coletores (-) (-) (-) 

Células do Corpúsculo de Stannius (++) a (+++) (++) a (+++) (-) 

Células periglomerulares  
 
 

xx 

(+++) xx 

Células pigmentárias (-) (-) 

Melanomacrófagos perivasculares;   
xx 

 
xx 

(-) (-+) (+) (++) 

Melanomacrófagos circulantes (-) (-) (-) (-+) 
Centros melanomacrofágicos. (-) (-) (-) (-) 

 
(-) sem reatividade; (-+) resposta muito débil; (+) débil, mas evidente em quase toda a célula; (++) reatividade forte; (+++) marcado muito forte (perceptível a baixos 
aumentos); xx – não avaliado; NO – não observados. 
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Tabela XI - Reatividade das células do timo, prônefros, mesonefros e baço frente ao antissoro contra IgM aos 45 e120 dias e 1, 2 e 3 anos pós-
fertilização. 

Células / órgãos 5 dias 45 dias 120 dias 1 ano a 3 anos 

Timo 

Zona externa  (-) (-+) a (+1 a 10 
células. 

(-+) a (+1 a 15 células. NO 

zonas subcapsular e da cápsula (-) (-+) a (+). (-+) a (+). NO 

Zona interna (-) (-+) a (+). (-+) a (+). NO 

Epitélio de revestimento (-) (+). (+). NO 

Conteúdo luz dos vasos sanguíneos (-) (+) (+). NO 

Baço 

Linfócitos perielipsoides (-) (+) 
Algumas áreas 

(+) 
Todas áreas 

(+) a (+++) 
3 a10 células* 

Linfócitos dos sinusoides perielipsoidais (-) (+) 
Algumas áreas 

(+) 
Todas áreas 

(+) a (+++) 
3 a10 células* 

Estroma subendotelial perielipsoide e 
sinusoidal perielipsoidais 

(-) (-) (-) (-+) 

Polpa vermelha (-) (-) (-) (-) 

Prônefro 

Linfócitos no parênquima (-+) 
4 células/ seção 

(-+) a (++) 
Raros (+++) 

Linfócitos pequenos 

(-+) a (++) 
Raros (+++) 

Linfócitos pequenos 

(-+) a (++) 
(+++) 

 

Linfócitos isolados ou associados a 
melanomacrófagos 

xx xx xx (-+) a (++) 
(+++)* 

Mesonefro (tecido linfoide entre nefrons) 

3 células em duas seções (+2) xx xx xx 

1 linfocito em 1 seção (-+1) xx xx xx 

Linfócitos isolados ou associados a 
melanomacrófagos 

xx (+) a (++) (+) a (++) (+) a (++)3 

Túbulos renais (-+) (-+) (-+) (-+) 

 
(-) sem reatividade; (-+); resposta muito débil; (+) débil, mas evidente em quase toda a célula; (++) reatividade forte; (+++) marcado muito forte 
(perceptível a baixos aumentos); xx – não avaliado; NO – não observados. (*) O número de linfócitos médios e pequenos reativos aumentou com 
o decorrer da idade do primeiro ao terceiro anos pós-eclosão. 4 células junto ao único glomérulo presente. (1) 1 linfócito e (2) três linfócitos 
marcados, (3) aumenta o número de linfócitos reativos, assim como, sua maior localização junto aos melanomacrófagos com o decorrer da idade. 
Linfócitos IgM positivos foram observados na lâmina própria do tubo digestório em alevinos de 120 dias incrementando com o decorrer da idade. 
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Anexo 04 – Resumo expandido MINELLO et al., 2017a, Nota prévia da 
descrição preliminar da anatomia microscópica da brânquia de um macho de 
Rhamdia quelen (Quoy, Gaimard, 1824). In: III SIEPE, XXVI Congresso de 
Iniciação Científica (CIC), 2017, Pelotas, Anais. Pelotas: Resumos, CB_02417, 
2017a. CB_03206.pdf 
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Anexo 05 – Resumo expandido MINELLO et al., 2017b. MINELLO, L. F. M.; 
OLLÉ, F. A.; PICH, C. S.; CRUZ, L. A. X.; COIMBRA, M. A. A.; ANTHONISEN, E. 

F. Descrição preliminar da anatomia microscópica do coração de Rhamdia 
quelen (Quoy ,  Gaimard, 1824) – Nota prévia. In: III SIEPE, XXVI Congresso 

de Iniciação Científica (CIC), 2017, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
Anais. Pelotas: Resumos, CB_03206 
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Anexo 06 – Resumo expandido MINELLO et al., 2017c MINELLO, L. F. M.; 
PICH, C. S.; OLLÉ, F. A.; CRUZ, L. A. X.; COIMBRA, M. A. A.; ANTHONISEN, E. 
F. Nota prévia da descrição preliminar da anatomia microscópica do baço de 
Rhamdia quelen (QUOY ,  GAIMARD, 1824). In.: III SIEPE – XXVI Congresso 
de Iniciação Científica, Universidade Federal de Pelotas, Anais. Pelotas: 
Resumos, CB_03347 
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Anexo 07 – Esquema ilustrativo evolução dos padrões de excreção renal 
(amoniotélicos) 

 

 

 
Fonte: https://training.tutorvista.com/content/biology/biology-iv/excretion/excretion-

types.php 
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