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Resumo 

 
A mortalidade de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) no início e no final dos procedimentos de 

transporte pode comprometer a viabilidade do cultivo. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar a relação Água:O2 (gás oxigênio) para o transporte do tambaqui em sistema fechado. Os alevinos 

foram transportados durante 6 horas na densidade de 1.000 peixes por saco de 60 L, onde foram usadas as 

seguintes relações Água:O2 = 1:3 (uma parte de água para três partes de O2), 1:2 (uma parte de água para 

duas partes de O2), 1:1,4 (uma parte de água para 1,4 partes de O2) e 1:1 (uma parte de água para uma parte 

de O2). A mortalidade foi avaliada durante o período de transporte e em intervalos de 6 horas após o final do 

período de aclimatação dos peixes. As proporções da relação Água:O2 utilizadas durante o transporte não 

tiveram relação significativa com a mortalidade no final e até 30 horas depois do transporte. Os parâmetros 

de qualidade da água permaneceram dentro dos limites aceitáveis para a manutenção dos peixes. 

 

Palavras-Chave: Colossoma macropomum, qualidade de água, mortalidade, oxigênio, aquicultura 

 

Water:O2 ratio for the transport of tambaqui in a closed system. The mortality of tambaqui 

juveniles (Colossoma macropomum) at the beginning and the end of transport procedures may compromise 

the viability of raising these fish through aquaculture. Therefore, the objective of this study was to evaluate 

the relation water:O2 (oxygen gas) during transport of tambaqui in a closed system. The fingerlings were 

transported during 6 hours at a density of 1,000 fish per 60 L bag using the water:O2 ratios of 1:3 (one part 

water to three parts O2), 1:2 (one part water to two parts O2), 1:1.4 (one part water to 1.4 part O2) and 1:1 

(one part water to one part O2). Mortality was evaluated during the transport period and at 6-hour intervals 

after the end of the fish acclimation period. The proportions of the water:O2 ratio used during transport had 

no significant relationship with mortality at the end and up to 30 hours after transport. The water quality 

parameters remained within acceptable limits for fish maintenance. The ratio water:O2 of 1:3 using 15 liters 

of water proved to be the most efficient for transporting tambaqui. 
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1. Introdução 
A aquicultura é um dos segmentos da 

produção alimentícia nacional que mais tem 

apresentado crescimento nos últimos anos, 

gerando emprego e renda por meio da 

diversificação das atividades econômicas em 

regiões historicamente esquecidas por projetos 

brasileiros atrelados à práticas de 

desenvolvimento regional (SIQUEIRA, 2018). 

Dentre as atividades que compõe a aquicultura, 

pode-se destacar a piscicultura (cultivo racional 

de peixes) como a atividade mais representativa. 

Segundo dados da Associação Brasileira da 

Piscicultura (PeixeBR), a produção da piscicultura 

nacional em 2018 foi de 722.560 toneladas, com 

crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. 

Dentre os maiores produtores, pode-se destacar os 

estados do Paraná (129.900 t), São Paulo (73.200 

t), Rondônia (77.000 t), Mato Grosso (62.000 t) e 

Santa Catarina (44.500 t) (PEIXEBR, 2019). 

No grupo das espécies cultivadas, as 

espécies nativas (peixes originários das bacias 

hidrográficas brasileiras) representaram quase 

40% do total produzido em 2018 (287.910 t), 

sendo o tambaqui a espécie nativa mais cultivada 

do país e a terceira na produção geral (PEIXEBR, 

2019). Isso se dá principalmente devido aos seus 

excelentes dados zootécnicos em diferentes 

condições de cultivo, cadeia produtiva 

consolidada, hábito alimentar onívoro, ótima 

aceitabilidade a rações que possuam proteína do 

tipo vegetal e por ser espécie de valor comercial 

considerável (FERNANDES et al., 2010). 

Para o cultivo racional e economicamente 

viável do tambaqui, faz-se necessário realizar o 

transporte de juvenis, atividade que inicia nas 

propriedades onde são feitas as reproduções 

induzidas e termina nos viveiros das fazendas 

destinadas a engorda. Essa é uma operação 

obrigatória e de alto risco, uma vez que envolve 

organismos vivos de alto valor comercial. Quando 

mal planejado e executado, o transporte pode 

gerar grandes prejuízos ao produtor, tendo em 

vista a mortalidade observada com frequência 

durante e após a operação (ANJOS et al., 2011). 

Em geral, existem dois sistemas básicos 

para o transporte de peixes vivos: a) sistema 

fechado: transporte acontece em sacos plásticos 

inflados com O2, no ínicio do período do 

transporte, e depois lacrados; b) sistema aberto: 

transporte ocorre em caixas acopladas a cilindros 

de O2 que fornecem o gás durante toda a duração 

do transporte. A escolha de um ou outro costuma 

seguir a experiência prévia do condutor do 

processo e costumam levar em conta alguns 

parâmetros, como: tamanho, peso, densidade dos 

peixes e tempo de duração. De tal maneira que, 

geralmente, o sistema fechado é mais utilizado no 

transporte de peixes menores (juvenis) em 

maiores densidades e o sistema aberto pra peixes 

maiores (adultos) em menores densidades, 

podendo estes serem destinados a fazendas de 

engorda, aquários ornamentais e 

restaurantes/peixarias que trabalhem com a venda 

de peixe vivo  (SHABANI et al., 2016). 

O sucesso do transporte se dá quando se 

alcança uma relação ideal entre a maior densidade 

de peixes e o menor volume de água, obtendo 

assim peixes com melhor condição fisiológica na 

chegada e evitando aumento do metabolismo 

anaeróbio, aceleração do processo de degradação 

das proteínas do músculos, redução do pH, 

alteração da cor e amolecimento da carne, dentre 

outros impactos negativos que por ventura possam 

acontecer (MOREIRA et al., 2015). Ou seja, esses 

fatores podem ser influenciados pela relação 

Água:O2 usada nos sacos de transporte. 

Entretanto, se um aumento na densidade 

causa mortalidade, aumento considerável no nível 

de estresse, podendo comprometer a saúde dos 

indivíduos a médio e/ou longo prazo, elevadas 

densidades significam menores custos logísticos e 

melhores resultados financeiros (SAMPAIO; 

FREIRE, 2016). Ou seja, é necessário produzir 

tecnologia apropriada que possibilite reduzir as 

mortalidades, racionalizando ao custo logístico de 

transporte. 

Um dos fatores cruciais para o transporte 

de peixes é a quantidade de oxigênio disponível 

(HARMON, 2009). Peixes submetidos a períodos 

prolongados de hipóxia podem sofrer alterações 

na estrutura de lipídeos, proteínas e até mesmo na 

própria cadeia de DNA. A depleção do oxigênio 

dissolvido também pode provocar diminuição do 

fluxo sanguíneo pelas brânquias (braquicardia), 

liberação de catecolaminas e aumento dos níveis 

de eritrócitos e da hemoglobina (ZENI et al., 

2016).  

Sendo assim este trabalho teve como 

objetivo avaliar a relação Água:O2 durante o 

transporte do tambaqui em sistema fechado. 
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2. Material e Método 
O trabalho foi desenvolvido na Fazenda 

“Ecology Pescados”, localizada no município de 

Rio Preto da Eva, estado do Amazonas, Brasil. 

Antes do transporte, os 12.000 peixes, oriundos de 

uma mesma desova, com comprimento total 

médio de 2,4±0,1 cm e peso médio de 

0,189±0,010 g  foram estocados em três caixas de 

PVC com capacidade útil de 1.000 litros e 

renovação constante de água. Após um período de 

depuração de 18 horas foram transferidos para 

sacos plásticos de transporte com capacidade de 

60L. 

Os 12.000 peixes foram estocados em 12 

sacos, sendo 1.000 peixes para cada saco de 60 L. 

A relação Água:O2 nos sacos de transporte 

obedeceu as seguintes proporções: Proporção 01 

(P1) = 1:3, onde foram inseridos 15 litros de água 

e o restante de O2; Proporção 02 (P2) = 1:2, onde 

foram inseridos 20 litros de água e o restante de 

O2; Proporção 03 (P3) = 1:1,4, onde foram 

inseridos 25 litros de água e o restante de O2; 

Proporção 04 (P4) = 1:1, onde foram inseridos 30 

litros de água e o restante de O2. 

O experimento foi conduzido por meio de 

delineamento em blocos inteiramente 

casualizados com 4 tratamentos e 3 réplicas. Os 

blocos foram representados por viveiros semi-

escavados de 40 x 80 x 1,5 m e as unidades 

experimentais foram formadas por tanques-rede 

de 1 m3 de volume (Figura 1). 

Após o tempo gasto no transporte (06 

horas), os peixes foram imediatamente 

transferidos para as unidades experimentais, 

localizadas dentro dos viveiros semi-escavados, 

sendo então monitorada a mortalidade durante as 

30 horas subsequentes. A medição da mortalidade 

foi realizada nos seguintes tempos, sempre 

respeitando um intervalo mínimo de seis horas 

entre as medições: Tempo 0 (T0) = assim quem 

foram abertos os sacos; Tempo 6 (T6) = 6 horas 

pós-transporte; Tempo 12 (T12) = 12 horas pós-

transporte; Tempo 18 (T18) = 18 horas pós-

transporte; Tempo 24 (T24) = 24 horas pós-

transporte; Tempo 30 (T30) = 30 horas pós-

transporte). 

A qualidade da água foi determinada por 

meio dos seguintes parâmetros: temperatura (°C), 

oxigênio dissolvido (mg L-1), pH, condutividade 

elétrica (µS cm-1) e nitrogênio amoniacal total 

(mg L-1). Todos os parâmetros de qualidade da 

água foram monitorados antes do transporte 

(tanques de depuração), depois do transporte (T0) 

e a cada 06 horas durante as primeiras 30 horas 

pós-transporte (T6, T12, T18, T24, T30). 

No início do experimento, a 

homogeneidade do peso (g) dos animais foi 

determinada pelo Teste de Hartley. A mortalidade 

e a qualidade da água foram analisados por meio 

de ANOVA para blocos casualisados. E para os 

tratamentos que apresentaram diferença estatística 

significativa foi realizado o teste de Tukey. Os 

dados expressos em porcentagens foram 

transformados (arco-seno). Todos os dados foram 

analisados com 95% de confiança (BHUJEL, 

2009). 

 

 
Figura 1. Representação gráfica do delineamento 

experimental. (B1) = Bloco 01; (B2) = Bloco 02; (B3) 

= Bloco 03; (P1) = Proporção 01; (P2) = Proporção 02; 

(P3) = Proporção 03; (P4) = Proporção 04; (UE’s) = 

Unidades Experimentais  

 

3. Resultados 
Não houve mortalidade em nenhum dos 

tratamentos testados ao final do período de 

transporte (Tempo 0). No entanto, após 18 horas 

do transporte, as unidades experimentais do Bloco 

01 apresentaram elevada mortalidade. Isso 

significa dizer que 63% dos indivíduos povoados 

no viveiro referente ao Bloco 01 vieram à óbito 

(Tabela 1). Porém, após as 30 horas do período de 

transporte em sistema fechado, nenhum dos 

tratamentos se mostrou capaz de influenciar na 

mortalidade dos peixes (Tabela 2). No entanto, 

houve diferença estatística significativa na análise 

da mortalidade entre os blocos (viveiros) (P < 

0,001), onde o Bloco 1 apresentou uma 

mortalidade logaritimizada em média de 2,8, 

bastante diferente da mortalidade logaritimizada 

dos Blocos 2 e 3 (Figura 1). A Figura 2 mostra 

que não houve diferença estatística significativa 

entre a mortalidade e o tempo pós-transporte (6h, 

12h, 18h, 24h e 30h). Em virtude da alta taxa de 

mortalidade ocorrida no Bloco 1, o percentual de 

mortalidade observada sobre o total do plantel foi 

de 69%, sendo que nos Blocos 2 e 3 o percentual 

foi de, no máximo, 1,4% do plantel (Figura 1). 
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Tabela 1.  Mortalidade de peixes apresentada pelos 

juvenis de tambaqui entre os blocos utilizados  

Blocos 
Horas após o transporte 

06 h 12 h 18 h 24 h 30 h 

1 0 46 2.541 163 27 

2 0 03 7 10 0 

3 0 01 2 4 0 

 
Tabela 2. Análise de variância em blocos casualizados 

da mortalidade de juvenis de tambaqui transportados 

em sistema fechado com relação Água:O2 nas 

proporções de 1:3, 1:2, 1:1,4 e 1:1, após 30 horas 

Causa da variação G.L. S.Q. Q.M. F p 

Tratamentos 3 0,36 0,12 0,75 > 0,050 

Blocos 2 16,34 8,17 50,65 < 0,001 

Resíduos 6 0,97 0,16 - - 

Total 11 17,67 - - - 

G.L. = graus de liberdade; S.Q. = soma dos quadrados; 

Q.M. = quadrados médios; F = estatística F; P = valor 

de p. 

 

 
Figura 1. Log da mortalidade por bloco dos juvenis de 

tambaqui transportados em sistema fechado com 

relação Água:O2 nas proporções de 1:3, 1:2, 1:1,4 e 

1:1, após 30 horas. 

 

Os parâmetros de qualidade da água nos 

tanques de depuração foram em média os 

seguintes: temperatura 28,03±0,11 °C; pH 

5,23±0,02; oxigênio dissolvido 5,23±0,03 mg L-1; 

condutividade elétrica 22,13±0,35 µS cm-1; 

nitrogênio amoniacal (N-NH3) 0,00±0,00 mg L-1. 
 

 
Figura 2. Log da mortalidade por bloco dos juvenis de 

tambaqui em intervalos de 6h, 12h, 18h, 24h e 30h pós-

transporte 

 

Não houve diferença significativa quanto 

aos valores dos parâmetros físico-químicos 

medidos no final do transporte (interior dos 

sacos), com exceção dos valores de condutividade 

elétrica que foram superiores nos tratamentos com 

menor volume de água (Tabela 3). E em relação à 

análise dos parâmetros físico-químicos durante os 

intervalos de 6h, 12h, 18h, 24h e 30h pós-

transporte, entre os blocos têm-se que, houve 

diferença significativa para os valores de pH, 

condutividade e nitrogênio amoniacal total 

(Tabela 4). No entanto, o viveiro representado 

pelo Bloco 1 apresentou média de 7,34±4,3 mg L-

1 para o OD. Essa elevada oscilação resultou em 

valores baixos para amostragens realizadas 

durante a noite, sendo observado o valor de 3,35 

mg L-1 às 06:00, 18 horas pós-transporte (Figura 

3).  

 
Tabela 3. Parâmetros de qualidade da água medidos no final do período de transporte (Tempo 0) para juvenis de 

tambaqui submetidos a diferentes proporções da relação Água:O2  

Parâmetros 
Relação Água:O2 

p 
1:3 1:2 1:1,4 1:1 

Temperatura (0C) 31,73±0,12 31,83± 0,22 31,57± 0,09 31,53±0,09 0,133 

pH 5,13±0,18 5,37±0,26 5,33±0,15 5,20±0,12 0,359 

OD (mg L-1) 4,74±0,5 3,70±0,34 3,24±0,38 3,50±0,10 0,055 

CE (µS cm-1) 78,97±1,73a 65,77±2,47ab 56,43±0,63bc 42,93±5,36c < 0,001 

NH3 + NH4
+

 (mg L-1) 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 - 

pH = potencial hidrogeniônico; OD = oxigênio dissolvido; CE = condutividade elétrica; NH3 + NH4
+

 = nitrogênio 

amoniacal total; médias seguidas por letra diferentes, em cada linha, diferem estatisticamente (Tukey, p < 0,05). 
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Tabela 4. Parâmetros de qualidade da água aferidos por bloco até 30 horas depois do transporte. Dados são média ± erro 

padrão de 5 réplicas (intervalos de tempo pós-transporte) 

Parâmetros 
Blocos 

p 
1 2 3 

Temperatura (0C) 29,30±0,53 29,42±0,37 29,46±0,16 > 0,050 

pH 5,88±0,24a 5,38±0,30b 5,70±0,18ab 0,040 

OD (mg L-1) 7,34±4,38 7,37±0,07 8,16±1,37 > 0,050 

CE (µS cm-1) 83,94±0,28a 11,88±0,43c 40,68±1,06b < 0,001 

NH3 + NH4
+

 (mg L-1) 0,00±0,00b 0,00±0,00b 0,01±0,00a 0,008 

pH = potencial hidrogeniônico; OD = oxigênio dissolvido; CE = condutividade elétrica; NH3 + NH4
+

 = nitrogênio 

amoniacal total; médias seguidas por letra diferentes, em cada linha, diferem estatisticamente (Tukey, p < 0,05). 

 

 
Figura 3. Oscilação apresentada pelo OD (mg L-1) no 

Bloco 1 durante o experimento 

 

4. Discussão 
As mortalidades observadas neste 

experimento devem ser atribuídas ao processo de 

estresse causado pelo confinamento, manuseio e 

transporte dos peixes, além da redução 

significativa do OD observada 18 horas pós-

transporte (06:00) no Bloco 1. Sobre o estresse, 

pode-se apontar que é um processo dividido em 

três fases: a fase primária é desencadeada por uma 

percepção de perigo, por parte do animal, e a 

subsequente liberação de catecolaminas e 

glucocorticoides; a fase secundária é caracterizada 

por várias mudanças bioquímicas, fisiológicas e 

comportamentais, resultando em alterações 

iônicas e nos níveis de glicose do sangue; e a 

terciária somente aparece se as duas outras fases 

permanecerem por muito tempo, influenciando no 

crescimento, reprodução e sistema imunológico, 

podendo até levar a morte do indivíduo 

(SØRENSEN et al., 2014). 

Em relação a depleção de oxigênio 

dissolvido observado no Bloco 1, às 06:00 (18 

horas pós-transporte) foi observado uma 

mortalidade de 63% dos indivíduos para esse 

horário. Esse processo de redução no OD é algo 

que acontece em viveiros com níveis de 

produtividade primária acima do recomendado 

(transparência abaixo de 30 cm) (SOUSA et al., 

2017). Respirar é um processo natural para a 

homeostase em vertebrados, sendo condição 

necessária para o crescimento, natação, 

reprodução, bom funcionamento do sistema 

imunológico, entre outros fatores (CAVERO et 

al., 2019). Apesar de ter adaptações fisiológicas 

para sobreviver em ambientes aquáticos sob 

condição de hipóxia (WOOD et al., 2015), o 

tambaqui apresenta, nessas condições, alterações 

hematológicas que podem levar a morte. Affonso 

et al. (2002) encontraram um aumento de 15%, 

durante as primeiras 24 horas de exposição, nos 

níveis normais de metahemoglobina plasmática 

para juvenis de tambaqui (51-151 g). A 

metahemoglobina reduz a capacidade do sangue 

em transportar oxigênio a todo o corpo do animal, 

gerando quadros de desorientação e de não reação 

a estímulos. Níveis plasmáticos de 50% de 

metahemoglobina já são suficientes para que a 

enzima redutase comece a ser produzida pelos 

eritrócitos, convertendo metahemoglobina em 

hemoglobina (DEMEKE; TASSEW, 2016).  

Para que esse mecanismo de conversão 

ocorra com sucesso, e possa reduzir o nível de 

metahemoglobina para a concentração basal, é 

necessário que o meio aquático esteja livre de 

nitrito, porém a concentração de nitrito não foi um 

dos parâmetros de qualidade da água mensurados 

durante a condução desse experimento. No 

entanto, é possível dizer que viveiros que 

possuem pouca disponibilidade de OD, durante a 

fase escura da fotossíntese, não favorecem a 

oxidação dos metabólitos oriundos da excreção de 

peixes, como é o caso da nitrificação, sendo essa 
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uma reação que apenas acontece em ambientes 

aeróbios (SILVA et al., 2017). 

Com base nas isolíneas de sobrevivência 

propostas por Gomes et al. (2006), a quantidade 

de peixes indicada para ser transportada em 

tempos superiores à 24 horas é de 25 peixes por 

litro de água. Moreira et al. (2015) observaram 

que a mortalidade de tilápias-do-Nilo oscilou 

entre 90% e 96% até 96 horas após o transporte, 

usando as densidades de 4, 7 e 10 peixes por litro 

de água e uma concentração de eugenol de 15 mg 

L-1.  

Takahashi et al. (2006), utilizando a 

densidade de 70 peixes por saco, não encontraram 

mortalidade após as primeiras 168 horas depois do 

transporte do pacu (Piaractus mesopotamicus) e 

nem diferenças estatísticas para os níveis de 

glicose e de cortisol entre os peixes estocados em 

tanques de terra e caixas plásticas de 100 L. 

Anjos et al. (2011) testando três diferentes 

densidades de estocagem (40 peixes. L-1, 60 

peixes. L-1 e 80 peixes. L-1) relataram que a 

densidade de estocagem de 40 peixes por litro de 

água foi a mais indicada para o transporte do 

tambaqui, pois apresentou os melhores resultados 

em relação a mortalidade, nível de amônia e 

oxigênio dissolvido. 

Neves et al. (2018) determinaram que 

logo após o transporte os níveis de glicemia, 

eritrócitos e eritroblastos estavam em níveis 

críticos para o acari-bola (Peckoltia oligospila). 

Também foram observadas respostas secundárias 

tardias nos níveis de hemoglobina corpuscular 

média, volume corpuscular médio e proteína 

plasmática total até seis horas após o transporte. 

Os parâmetros físico-químicos da água 

entre os tratamentos apresentaram diferença 

significativa apenas para a condutividade elétrica 

(Tabela 3). Durante o período de transporte em 

sistemas fechados é comum a perda de sais do 

sangue para o meio aquático. Caso não haja a 

utilização de instrumentos que inibam essas 

perdas, como sal e gesso, essas perdas podem 

ocasionar estresse excessivo e, no caso de 

transporte com duração mais prolongada, gerar 

quadros de aumento nos índices de mortalidade 

(ANJOS et al., 2011). 

De acordo com Gomes et al. (2006), a 

relação Água:O2 é adequada quando a 

concentração de oxigênio dissolvido, ao final do 

período de transporte, está dentro dos limites 

toleráveis pela espécie, fato observado em todas 

as proporções testadas no presente experimento. 

Para Harmon (2009), os primeiros 60 minutos 

após os peixes serem estocados nos ambientes 

destinados ao transporte são cruciais, pois neste 

momento há um aumento na atividade e 

movimentação dos animais. O ideal é que se 

utilize um nível de oxigênio puro que deixe a água 

em estado de supersaturação próxima aos 200%. 

A relação Água:O2 recomendada a 

produtores para o transporte do tambaqui é a de 

1:3 (15 litros de água e o restante de O2), pois 

apresenta um menor peso em kg, resultando em 

maior facilidade no manejo durante o transporte e 

um menor custo atrelado ao frete aeroviário e 

rodoviário. Essa quantidade de água proporciona 

o estoque de 45 litros de oxigênio puro, o que 

significa dizer que cada um dos sacos 

disponibiliza 63.000 mg de O2 (densidade do gás 

oxigênio = 1,4 kg m-3). Levando em conta a taxa 

de respiração do tambaqui (y =304,03x-0,244, onde 

“x” é o peso do animal em kg e “y” é a taxa de 

respiração em mg de OD kg-1 h-1), 1.000 peixes de 

0,18 g vão consumir 448,75 mg de OD h-1, sendo 

necessárias mais de 140 horas para que a 

biomassa consuma todo o oxigênio disponível 

dentro do saco plástico, tempo mais do que 

necessário para que seja realizado todo o 

procedimento de transporte usualmente 

recomendado para peixes. 

O transporte é um dos segmentos da 

logística que é responsável pela movimentação de 

produtos e insumos de um lugar para outro 

(GOES et al., 2015). A prática de transportar 

peixes, na logística atrelada a aquicultura, sempre 

deve buscar o uso da menor quantidade de 

volumes e peso, para uma mesma quantidade de 

peixes, sem que haja o risco de grandes 

mortalidades em até 36 horas após os peixes 

chegarem nas unidades produtivas (berçário, 

tanques de quarentena, dentre outros).  

 

5. Conclusão 
Não houve mortalidade em nenhum dos 

tratamentos ao final do período de transporte. 

Durante as primeiras 30 horas após a chegada dos 

animais foram registradas mortalidades nas 

unidades experimentais, no entanto esta foi gerada 

pela condição de um dos blocos (viveiros) e não 

pelas relações Água:O2 propostas neste 

experimento. 
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A relação Água:O2 de 1:3 (15 litros de 

água e o restante de O2) se mostrou a mais 

adequada ao transporte do tambaqui. 
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