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Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar os parâmetros sanguíneos do pintado amazônico 
(Pseudoplatystoma reticulatum X Leiarius marmoratus) em sistema bioflocos (BFT) submetido a 

diferentes níveis de proteína bruta na ração. As pós-larvas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 1) 

sistema BFT com ração de 32% de proteína bruta; 2) sistema com BFT com ração de 40% de proteína 

bruta; e 3) sistema sem BFT (controle) com ração de 40% de proteína bruta, durante 35 dias. Na 

contagem total, os leucócitos e trombócitos apresentaram maior porcentagem no BFT 32% (148,4% e 

12,0%) em relação ao BFT 40% (58,4% e 1,8%) e controle (46,9% e 8,0%). Na contagem diferencial das 

células os resultados foram semelhantes nos peixes produzidos em BFT, independentemente do nível de 

proteína na ração, e no grupo controle. Conclui-se que a tecnologia bioflocos para pintado amazônico 

proporciona melhores parâmetros hematológicos (contagem total) quando os peixes são alimentados com 

ração de 32% de proteína bruta. 
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BLOOD PARAMETERS OF THE SURUBIM HYBRID (Pseudoplatystoma reticulatum x Leiarius 

marmoratus) SUBJECTED TO DIFFERENT LEVELS OF PROTEIN IN THE RATION 

 

Abstract: The objective of this work was to analyze the blood parameters of the Amazonian painted 

(Pseudoplatystoma reticulatum x Leiarius marmoratus) in a bioflocs system subjected to different levels 

of crude protein in the ration. Post-larvae were submitted to the following treatments: 1) BFT system with 

ration of 32% of crude protein; 2) system with BFT with ration of 40% of crude protein; and 3) system 

without BFT (control) with ration of 40% of crude protein,for 35 days.In the total count, the leukocytes 

and thrombocytes presented higher percentage in the BFT 32% (148.4% and 12.0%) Compared to BFT 
40% (58.4% and 1.8%) and control (46.9% and 8.0%). In the differential cell count the results were 

similar in fish produced in BFT, independently of the protein level in the ration, and in the control 

group.It is concluded that the Bioplocos technology for Amazonian painted provides better hematological 

parameters (total count) when fish are fed with ration of 32% of crude protein. 
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Introdução 

O pintado amazônico é um peixe hibrido resultante do cruzamento entre a fêmea de Cachara 

(Pseudoplatystoma reticulatum) e o macho de Jundiá (Leiarius marmoratus) tem como atributos a 

facilidade de adaptação à ração, bom desempenho e conversão alimentar aparente, além de aspectos 

relacionados à qualidade da carne como coloração clara, textura firme, baixo teor de gordura e ausência 

de espinhas intramusculares, características que elevam o consumo e a produção deste peixe. O cultivo 

deste híbrido tem crescido cada vez mais em escala comercial no Brasil (Souza et al., 2017).  

A produtividade na aquicultura está diretamente relacionada à densidade populacional, qualidade 
da água no sistema, manejo nutricional, dentre outros fatores. A concentração de sólidos em suspensão na 

água pode ser de origem do próprio ambiente ou introduzido pela alimentação, sendo que um ou outro 

elevam a turgescência da água (Barbosaet al., 2000). 

Para atender os anseios de uma produção sustentável, novos sistemas estão sendo implantados, 

entre eles a tecnologia bioflocos (BFT - Biofloc Technology), que se baseia no uso de bactérias que 

degradam matéria orgânica, convertem compostos nitrogenados em biomassa microbiana, servindo como 

controle na qualidade de água além de uma segunda fonte de alimentação para os peixes. O objetivo do 

estudo foi analisar os parâmetros sanguíneos do híbrido surubimsubmetido a diferentes níveis de proteína 

bruta na ração.  
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Material e Métodos 

O estudo foi realizado no setor de Piscicultura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

em Campo Grande, MS (latitude 20°49'96" S, longitude 54°61'46" W). Os peixes utilizados foram 

híbridos provenientes do cruzamento de fêmea de cachara (P. reticulatum) com macho de jundiá da 

bacia amazônica (L. marmoratus) adquiridos de uma piscicultura comercial localizada no município de 

Terenos, MS.  

Foram distribuídas 315 pós-larvas em aquários de 10 litros (unidades experimentais), sendo 

utilizados três aquários (repetições) para cada tratamento, totalizando nove unidades experimentais com 

35 pós-larvas em cada aquário.  As pós-larvas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 1) sistema 

bioflocos (BFT) com ração de 32% de proteína bruta; 2) sistema bioflocos (BFT) com ração de 40% de 
proteína bruta; 3) sistema sem BFT (controle) com ração de 40% de proteína bruta. O período 

experimental teve duração de 35 dias.  

Os peixes foram alimentados quatro vezes ao dia, sendo no início e fim da manhã da mesma 

forma no período da tarde com dieta comercial de 32% proteína bruta (6,5% extrato etéreo, 4% fibra 

bruta, 14% matéria mineral, e 88% matéria seca) e 40% de proteína bruta (9-11% de extrato etéreo, 2,5-

2,8% de fibra bruta, 10-14% de matéria mineral, e 88% de matéria seca).  

Durante todo o período experimental foi adicionado melaço em pó como fonte de carbono, para o 

BFT mantendo na proporção 20:1 (C: N) e ajustado à proporção para 6:1 (C: N) após a estabilização do 

sistema. Diariamente foram feitas análises dos parâmetros físicos e químicos da água, foram coletados 

dados de temperatura, pH , oxigênio dissolvido e condutividade elétrica (todas realizadas com 

equipamento multiparâmetro YSI ProPlus). E semanalmente foi mensurado, amônia total (NH3) e nitrito 
(NO2

-) ambos realizados em fotocolorímetro - Alfakit. 

Ao término do experimento os peixes foram eutanasiados por comoção cerebral, para obtenção 

do esfregaço sanguíneo. As lâminas foram coradas pancromicamente com May-Grunwald-Giemsa-

Wrigth e usadas para contagem diferencial de leucócitos em 200 células de interesse. Essas lâminas 

também foram usadas para contagem de trombócitos e leucócitos totais, no padrão de 2000 hemácias. 

 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros de temperatura, pH e oxigênio dissolvido foram semelhantes entre os tratamentos. 

A temperatura se manteve dentro da faixa adequada para o desenvolvimento dos peixes tropicais, assim 

como o pH (Barbosa et al., 2015), e o oxigênio dissolvido. No entanto, a condutividade elétrica 

apresentou valores maiores no BFT em comparação com o grupo controle, o que já era esperado, tendo 
em vista que alta condutividade elétrica indica elevado grau de decomposição devido a presença de 

microrganismos no BFT (Barbosa et al., 2015) (Tabela 1). A concentração de amônia total foi maior no 

BFT com 32% de proteína bruta, este resultado revela que o BFT com 40% de proteína bruta foi mais 

eficiente na conversão dos compostos nitrogenados. A amônia presente no sistema é oriunda da 

excreção dos peixes e decomposição de alimento não consumido, uma vez na água a amônia é oxidada 

em nitrito, e este oxidado a nitrato por bactérias (Pereira & Mercante, 2005).  

O nitrito quando em altas concentrações oxida o ferro presente na hemoglobina transformando-a 

em meta-hemoglobina uma molécula sem afinidade por oxigênio, ou seja, perde sua capacidade de 

transportar oxigênio, causando insuficiência de oxigênio nos tecidos (Duborowet al., 1997) o que leva a 

uma modificação no estado de saúde do peixe até mesmo a morte. Neste sentido, observa-se que nos 

peixes do grupo controle a concentração de nitrito foi alta comparativamente aos peixes do BFT, 

independente da concentração de proteína bruta (Tabela 1).  Estes dados corroboram o maior efeito das 
bactérias do BFT envolvidas na transformação dos compostos nitrogenados a nitrato, forma não tóxica. 

 

Tabela 1. Características da água no período de cultivo do pintado amazônico (P. reticulatum x L. 

marmoratus) submetidos ao sistema sem bioflocos e com ração de 40% de proteína bruta (grupo 

controle), sistema com bioflocos e com ração de 32% de proteína bruta; sistema com bioflocos e com 

ração de 40% de proteína bruta; durante 35 dias de experimento. 

  

Parâmetros 

Tratamentos 

Controle BFT 32% PB BFT 40% PB 

Temperatura (oC) 24,7± 0,52 24,7± 0,51 24,7± 0,47 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 

Condutividade (µs/cm) 

7,2 ± 0,21 

61,4± 3,33 

7,5± 1,29 

196,6± 15,7 

6,9± 0,11 

197,0± 17,5 
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pH 

Amônia Total (mg/L) 

Nitrito (mg/L) 

7,8± 0,15 

0,0± 0,0 

0,17± 0,18 

7,6± 0,09 

0,13 ± 0,14 

0,07 ± 0,06 

7,5± 0,13 

0,0± 0,0 

0,06 ± 0,03 

 

Na contagem total, os leucócitos e trombócitos foram maiores no BFT 32% de proteína bruta em 

relação ao BFT 40% de proteína bruta e controle (Tabela 2).  

 Os trombócitos são responsáveis pela coagulação do sangue e auxiliam na reparação da parede 

dos vasos sanguíneos; e os leucócitos são glóbulos brancos presentes no sangue cuja principal função é 

atuar no sistema imunológico do animal (Zaminhan et al., 2017). Neste contexto, podemos inferir que o 

BFT 32% de proteína bruta proporcionou aos peixes melhor resposta imunológica no combate a agentes 

infecciosos se comparado aos demais tratamentos.  

 

Tabela 2. Média da contagem total das células sanguíneas de pintado amazônico (P. reticulatum x L. 
marmoratus) submetido ao sistema sem bioflocos e com ração de 40% de proteína bruta (grupo controle), 

sistema com bioflocos e com ração de 32% de proteína bruta; sistema com bioflocos e com ração de 40% 

de proteína bruta; durante 35dias de experimento. 

       Células  Controle   BFT 32% PB            BFT 40% PB 

       Leucócito 

       Trombócito 

 46,9% 

 8,0% 

            148,4% 

            12,0% 

                      58,4% 

                      1,8% 

 

Na contagem diferencial das células os resultados foram semelhantes nos peixes produzidos em 

BFT, independentemente do nível de proteína bruta na ração, e no grupo controle. Neste contexto, as 

células de defesa do pintado amazônico obtidas da contagem diferencial não são influenciadas pelo 

sistema de produção. 

 

Conclusões 
Conclui-se que a tecnologia bioflocos para pintado amazônico proporciona melhores parâmetros 

hematológicos (contagem total) quando os peixes são alimentados com ração de 32% de proteína bruta.   
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