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RESUMO 

O nitrato é considerado não tóxico para os animais aquáticos cultivados em sistemas 

aquáticos de recirculação (RAS). No entanto, em sistemas fechados, aquele composto 

pode atingir elevadas concentrações, podendo tornar-se potencialmente tóxico para 

peixes e crustáceos. O presente trabalho teve como objetivo determinar o valor da 

concentração letal mediana de nitrato em diferentes fases iniciais de desenvolvimento 

do peixe-zebra (Danio rerio) e estabelecer os respetivos níveis de segurança para o 

cultivo da espécie. Foi também avaliado o possível efeito deletério induzido pelo nitrato 

ao nível da sobrevivência e do crescimento, em larvas expostas a concentrações sub- 

letais do tóxico desde o início da fase de alimentação exógena até aos 29 dias pós- 

fertilização (29 dpf). Em todos os ensaios toxicológicos foi usado nitrato de sódio 

(NaNO3).  

Nos testes de curta duração (toxicidade aguda), realizados à temperatura constante de 

26,5 ± 1 ºC, embriões do peixe-zebra foram expostos, durante 48h, às concentrações 

de 0,00, 1 318,36, 1 450,20, 1 595,22, 1 753,42 e 1 930,08 mg NO3
--N/L. Larvas recém 

eclodidas (3 dpf), na fase de vesícula vitelina, foram expostas por um período de 96h 

às concentrações de 0,00, 1 749,47.00, 1 854,93, 1 965,68, 2 084,33 e 2 209,57 mg 

NO3
--N/L. Igualmente por um período de 96h, larvas de 5 dias pós-fertilização (5 dpf), 

em fase de absorção da vesícula vitelina, foram expostas às concentrações de 0,00, 1 

075,78, 1 181,25, 1 299,90, 1 429,10 e 1 574,12 mg NO3
--N/L.  

No ensaio crónico larvas do peixe-zebra com 6 dpf foram expostas às concentrações 

de 0,00, 50,00, 100,00, 200,00 e 400,00 mg NO3
--N/L por um período de 23 dias, em 

sistema semi estático e à temperatura de 28,5 ± 1 ºC. Uma vez que foi usado NaNO3 

como fonte de nitrato, no sentido de controlar um eventual efeito dos iões sódio, 

mantiveram-se igualmente dois lotes de larvas expostas a duas concentrações de 

NaCl (0,834 e 1,669 g/L) de modo a perfazer um teor de sódio semelhante ao 

fornecido pelas duas concentrações mais elevadas de NaNO3. De igual modo, uma 

vez que a exposição ao nitrato se fez em sistema semi estático, no sentido de 

controlar um eventual efeito devido à acumulação de azoto amoniacal total (NH4
+/NH3) 

proveniente da excreção pelos peixes, manteve-se um lote de larvas em sistema de 

recirculação de água, com níveis de NH4
+/NH3 (assim como de nitrito e nitrato) 

residuais.  
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Nos testes de toxicidade aguda, as larvas de 5 dpf foram as que apresentaram maior 

sensibilidade ao nitrato. Os embriões revelaram tolerância intermédia e as larvas de 3 

dpf menor sensibilidade ao nitrato. Para embriões, o valor estimado da CL50-48h foi de 

1 611,22 mg NO3
--N/L. Para as 48 horas a NOEC, para a mortalidade, foi de 1 450,20 

mg NO3
--N/L e a LOEC de 1 595,22 mg NO3

--N/L. As larvas recém eclodidas 

apresentaram para a CL50-96h o valor de 1 986,65 mg NO3
--N/L. Às 96 horas a NOEC 

e LOEC, para a mortalidade, foi de 1 854,93 e 1 965,68 mg NO3
--N/L, respetivamente. 

Para a fase larvar com 5 dpf, o valor da CL50-96h foi de 1 249,76 mg NO3
--N/L; para a 

mortalidade, às 96 horas, a NOEC foi de 1 075,78 mg NO3
--N/L e a LOEC de 1 181,25 

mg NO3
--N/L.  

A exposição crónica das larvas a concentrações de nitrato até 200,00 mg NO3
--N/L 

não afetou significativamente a sobrevivência final nem o crescimento larvar. Nestas 

concentrações (0,00-200,00 mg NO3
--N/L) a sobrevivência variou entre 96,48% e 

98,33%, o peso entre 45,63 mg e 49,44 mg, o comprimento padrão entre 1,50 cm e 

1,53 cm e o fator de condição de Fulton (K) entre 1,35 e 1,48. No entanto, a exposição 

à concentração de 400,00 mg NO3
--N/L induziu uma redução muito significativa quer 

na sobrevivência (21,67%) quer no crescimento (3,88 mg, 0,72 cm), obtendo-se um 

fator de condição inferior (K=1,04). Os resultados dos tratamentos de controlo de 

eventuais efeitos do sódio mostram que apenas à concentração de NaCl mais elevada 

(correspondente a uma concentração de sódio idêntica aquela que é fornecida por 

400,00 mg NO3
--N/L) ocorreu um decréscimo acentuado da sobrevivência (30%), não 

se tendo verificado, contudo, qualquer efeito ao nível do crescimento. Tal poderá 

indicar que uma parte da grande mortalidade observada nas larvas expostas a 400,00 

mg NO3
--N/L se deverá a um excesso de sais (fornecido pelo nitrato de sódio) e não 

exatamente ao nitrato. Por outro lado, o facto de o crescimento não ter sido afetado 

por esta concentração de NaCl permite atribuir ao nitrato os efeitos fortemente 

negativos no crescimento registados nas larvas expostas a 400,00 mg NO3
--N/L. Os 

resultados de sobrevivência e crescimento do controlo mantido em sistema aberto 

foram idênticos aos do controlo dos nitratos (expostos a 0,00 mg NO3
--N/L), revelando 

que o azoto amoniacal total acumulado nos tanques dos tratamentos de exposição ao 

nitrato, que foram mantidos em sistema semi estático, não teve qualquer interferência 

nos resultados. 

Palavras chave: Nitrato, peixe-zebra, Danio rerio, toxicidade aguda, toxicidade crónica, 

sistemas aquáticos de recirculação. 
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ABSTRACT 

Nitrate is considered to be non-toxic to aquatic animals grown in recirculating 

aquaculture systems (RAS). However, in closed systems, this compound can reach 

high concentrations and can become potentially toxic to fish and crustaceans. This 

study aimed to determine the value of the median lethal concentration of nitrate in 

various early stages of development of the zebrafish (Danio rerio) and to establish the 

respective levels of security for cultivation of the species. Also evaluated was the 

possible deleterious effect induced by nitrate level on survival and growth in larvae at 

the beginning of exogenous feeding phase with exposure under semi-static to sublethal 

concentrations of the toxic substance, up to 29 days post fertilization (29 dpf). Sodium 

nitrate (NaNO3) was used in all assays. 

In tests of short duration (acute toxicity), held at constant temperature of 26.5 ± 1 ºC, 

zebrafish embryos were exposed, for 48h, at concentrations of 0,00, 1 318,36, 1 

450,20, 1 595,22, 1 753,42 and 1 930,08 mg NO3
--N/L. Newly hatched larvae (3 dpf), at 

the phase of the yolk sac, were exposed for a period of 96 h at concentrations 0,00, 1 

750,00, 1 855,00, 1 966,30, 2 084,28 and 2 209,33 mg NO3
--N/L. Also for a period of 

96h, the larvae 5 days after fertilization (5 dpf), in absorption phase of the yolk sac 

were exposed to concentrations of 0,00, 1 075,78, 1 181,25, 1 299,90, 1 429,10 and 1 

574,12 mg NO3
--N/L. 

In the chronic tests, zebrafish larvae 6 dpf were exposed at concentrations of 0,00, 

50,00, 100,00, 200,00 and 400,00 mg NO3
--N/L for a period of 23 days in semistatic 

system and temperature of 28.5 ± 1 ºC. Since NaNO3 was used as the source of nitrate 

in order to control a possible effect of sodium ions, also performed two batches of 

larvae exposed to two different concentrations of NaCl (0,834 and 1,669 g/L) to make 

up a content sodium similar to that provided by the two higher concentrations of 

NaNO3. Similarly, since the nitrate exposure was done in semistatic system, in order to 

control a possible effect due to the accumulation of total ammoniacal nitrogen 

(NH4
+/NH3) derived from fish excretion was performed a batch of larvae in recirculating 

water system, with residues levels of NH4
+/NH3 (as well as nitrite and nitrate). 

For acute toxicity tests, the larvae of 5 dpf showed a higher sensitivity to nitrate. The 

embryos showed intermediate tolerance and larvae of 3 dpf less sensitive to nitrate. 

For embryos, the estimated value of the 48h LC50 was 1 611,22 mg NO3
--N/L. For 48 

hours NOEC, for mortality, was 1 450,20 mg NO3
--N/L and LOEC 1 595,22 mg NO3

--
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N/L. Newly hatched larvae presented the 96h LC50 value of 1 986,65 mg NO3

--N/L. At 

96 hours the LOEC and NOEC, for mortality, was 1 854,93 mg NO3
--N/L and 1 965,68 

mg NO3
--N/L, respectively. For larvae of 5 dpf, the 96h LC50 value was 1 249,76 mg 

NO3
--N/L; for mortality at 96 hours, the NOEC was 1 075,78 mg NO3

--N/L and LOEC 

was 1 181,25 mg NO3
--N/L. 

Chronic exposure of the larvae nitrate concentrations up to 200,00 mg NO3
--N/L did not 

significantly affect the final survival or larval growth. At these concentrations (0,00-

200,00 mg NO3
--N/L) survival ranged between 96,48% and 98,33%, weight between 

45,63 mg and 49,44 mg, the standard length ranged between 1,50 cm and 1,53 cm 

and Fulton's condition factor (K) between 1,35 and 1,48. However, exposure to a 

concentration of 400,00 mg NO3
--N/L induced a significant reduction both in survival 

(21,67%) and growth (3,88 mg, 0,72 cm), yielding a lower condition factor (K=1,04). 

The results of control treatments for the sodium purposes showed a decrease in 

survival (30%), only for the higher NaCl concentration (corresponding to a 

concentration of sodium identical to that provided by 400,00 mg NO3
--N/L), not having 

found, however, any effect on growth. This may indicate that a large portion of exposed 

larvae mortality observed at 400,00 mg NO3
--N/L should due to salts excess (provided 

by sodium nitrate) and not exactly from nitrate. Moreover, the fact that the growth was 

not affected by this concentration of NaCl assign nitrate strongly negative effects on 

growth recorded in the larvae exposed to 400,00 mg NO3
--N/L. The results of survival 

and growth for control in open system were identical to the nitrate control (exposed to 

0,00 mg NO3
--N/L), showing that the total ammoniacal nitrogen accumulated in the 

tanks nitrate exposure treatments, which were maintained under semistatic had no 

results interference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Nitrate, zebrafish, Danio rerio, acute toxicity, chronic toxicity, recirculating 

aquaculture systems-RAS. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. INTERESSE E FUNDAMENTAÇÃO 

As formas inorgânicas de azoto com maior importância para os ecossistemas são as 

mais reduzidas como a amónia (NH3) e o seu ácido conjugado, o ião amónio (NH4
+), a 

mais oxidada, o ião nitrato (NO3
-), as formas entre estes extremos como o ião nitrito 

(NO2
-) e certos gases azotados nomeadamente o azoto molecular (N2), o óxido nitroso 

(N2O), óxido nítrico (NO) e o dióxido de azoto (NO2). O azoto é ainda encontrado em 

grande número de compostos orgânicos dissolvidos (peptídeos, purinas, aminas, 

aminoácidos, etc.) e particulados (bactérias, fitoplâncton, detritos, etc.) (Wetzel, 2001). 

O nitrato (NO3
-) é um componente ubíquo dos ecossistemas. Faz parte integrante do 

ciclo do azoto no meio ambiente, podendo estar presente como resultado dos 

processos de nitrificação, devido à oxidação sequencial a partir do azoto amoniacal 

(NH4
+/NH3), produto de excreção de peixes ósseos e/ou ter origem em atividades 

antropogénicas, encontrar-se em concentrações elevadas, contaminar solos e águas 

(Yevenes & Mannaerts, 2011; Lassaletta et al., 2009). 

É considerado a forma inorgânica azotada menos tóxica e tolerável em diferentes 

concentrações para várias espécies aquáticas (Yevenes & Mannaerts, 2011; 

Lassaletta et al., 2009; Camargo & Alonso, 2006). Não obstante, vários estudos têm 

demonstrado que a exposição ao nitrato pode causar níveis diferentes de toxicidade 

aguda e crónica, numa grande variedade de animais aquáticos (Camargo & Alonso, 

2006; Van Bussel et al., 2012). Nestes, em geral, a sua ação tóxica parece dever-se 

parcialmente à meta-hemoglobinemia (metHba) ou doença do sangue castanho 

“Brown Blood Disease”. A hemoglobina (Hb) e a hemocianina (Hc) sofrem oxidação 

direta pelo nitrato ou após redução deste a nitrito, transformando-se em formas 

incapazes de transportar oxigénio aos tecidos, meta-hemoglobina (metHb) e meta-

hemocianina (metHc) (Hinther et al., 2012).  

Embora exista uma vasta literatura que reporta o desempenho fisiológico e efeitos 

tóxicos sob vertebrados terrestres expostos a nitritos e nitratos, as ameaças diretas 

destes iões em populações aquáticas só mais recentemente começaram a despertar o 

interesse da comunidade científica. Vários estudos têm evidenciado a possibilidade 

dos iões nitrito e nitrato poderem agir em muitos sistemas biológicos internos, 
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provocarem alterações fisiológicas e de desenvolvimento, atuando como percursores 

diretos na produção de óxido nítrico (NO), um potente regulador fisiológico e endócrino 

(Lunberg & Govoni, 2004; Guillette & Edwards, 2005). 

Com a sequenciação completa do genoma de diversos organismos entre os quais o do 

ser humano, os cientistas confirmaram que todas as formas de vida têm uma origem 

comum, tendem a ter sequência nucleotídica semelhante e que os genes dos 

diferentes organismos desempenham funções similares. Por este facto, em certos 

aspetos, a nossa fisiologia é semelhante a alguns animais incluindo os marinhos e os 

de água doce. Entre as espécies que atualmente são utilizadas como modelos 

experimentais no estudo da sequência de eventos celulares em geral, dos processos 

biológicos, da origem e dos mecanismos de muitas doenças humanas, encontra-se o 

peixe-zebra (Danio rerio) da família Cyprinidae (Dooley & Zon, 2000; Amatruda et al., 

2002; Keller & Murtha, 2004; Yu L et al., 2006; Martin et al., 2011; Quintana & 

Grosveld, 2011; Stobb et al., 2012). 

O peixe-zebra (Hamilton-Buchanan) é um pequeno teleósteo, dulçaquícola, omnívoro 

e euritérmico (6-38 ºC), originário do sul da Ásia (Reed & Jennings, 2010). Apresenta 

alta similaridade de desenvolvimento com mamíferos e tem vindo a ser usado como 

um organismo modelo para o estudo do desenvolvimento de vertebrados, em 

investigação biomédica, farmacológica, toxicológica e como espécie sentinela, na 

monitorização e deteção de alterações à qualidade da água para consumo humano e 

da poluição em vários ambientes aquáticos (Langheinrich, 2003; Goldsmith, 2004; 

Carvan et al., 2006; Murayama et al., 2006; Chizinski et al., 2008; Lucitt et al., 2008; 

Kusik et al., 2008; EPAL, 2009; Moldaenke et al., 2009; Norton & Bally-Cuif, 2010; 

Amado et al., 2011; McCollum et al., 2011; Stackley et al., 2011; Lessman, 2011; Sison 

& Gerlai, 2011; Rocco et al., 2011; Sipes et al., 2011; Lee et al., 2012). É também um 

peixe ornamental de aquariofilia, comum em aquários de todo o mundo. 

Face à aprovação quase unânime por parte da heterogénea Comunidade Cientifica 

nas vantagens e interesse pelo peixe-zebra como modelo experimental, estima-se que 

existam a nível mundial cerca de 5 000 investigadores que trabalham com este 

vertebrado em cerca de 450 laboratórios de pesquisa, públicos e/ou privados. Muitos 

destes, possuem instalações que comportam centenas ou milhares de aquários onde 

são cultivadas e mantidas dezenas de milhares de peixes-zebra, em suas diferentes 

fases de desenvolvimento, para fornecimento, reprodução e investigação em pequena 

e grande escala (Reed & Jennings, 2010).  
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Para produção e manutenção em cativeiro do peixe-zebra, frequentemente são 

usados sistemas aquáticos de recirculação (Recirculating Aquaculture Systems-RAS). 

Segundo Lawrence (2007), embora exista uma vasta literatura informativa de boas 

práticas e condições de cultivo para a espécie Danio rerio, os principais parâmetros 

indicativos dos elementos de qualidade físico-químicos da água, carecem de rigor 

científico e confirmação experimental (Tabela1). 

Tabela 1: Alguns parâmetros indicativos dos elementos de qualidade físico-químicos da água, recomendados 

para o peixe-zebra em cativeiro, não confirmados experimentalmente. 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 
PEIXE-ZEBRA 

(RECOMENDADO) 
REFERÊNCIA 

   
pH 7,0-8,0  Lawrence (2007) 

   

Temperatura (ºC) 24,0-30,0  

28,5  

Lawrence ( 2007) 

Reed & Jennings (2010) 
   

Oxigénio dissolvido (mg/L) ~7,8 a 28,0 °C 

6 

Lawrence ( 2007) 

Reed & Jennings (2010) 
   

Dureza (mg/L CaCO3) 100-200 Lawrence (2007) 

   Salinidade (ppt ou ‰) ~0,25-0,75 Lawrence (2007) 

   

Amónia (mg NH3-N/L) 0,02 * Lawrence (2007) 

   

Nitrito (mg NO2
-
-N/L) 1 * 

2 (larvas) ** 

Lawrence (2007) 

Lawrence (2007) 

   

Nitrato (mg NO3
-
-N/L) <100 ** Lawrence (2007) 

   

* Valores considerados tóxicos para animais aquáticos em geral; ** valores propostos pelo autor, mediante 

observação pessoal. 

A chave do sucesso para o cultivo dos animais aquáticos incluindo o peixe-zebra, 

reside na adoção e gestão de práticas adequadas de controlo da qualidade da água, 

principalmente em relação aos compostos azotados. Nos RAS, os níveis máximos de 

nitrato (NO3
-) dissolvidos na água de cultivo são variáveis e relativamente baixos. 

Ocasionalmente, podem estar presentes em concentrações compreendidas entre 100 

e 1000 mg NO3
--N/L (van Rijn et al., 2006; Timmons & Ebeling, 2010; Van Bussel et 

al., 2012). Atendendo à literatura disponível, os níveis de exposição ao nitrato, 

suscetíveis de causar preocupação são ainda desconhecidos para inúmeras espécies, 

entre as quais se inclui o peixe-zebra. 

Devido às inúmeras vantagens de usar esta espécie como modelo experimental, a 

avaliação e determinação da toxicidade ao nitrato em exposições agudas e crónicas, 

afigura-se como uma análise importante, para o conhecimento das condições abióticas 
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ótimas para o cultivo do Danio rerio. O estado saudável e bem estar do animal 

permitirá que expresse bem as suas caraterísticas, se desenvolva e reproduza de 

forma constante e uniforme. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GERAIS 

Neste trabalho através de ensaios laboratoriais, realizados sob condições 

experimentais específicas e controladas, pretendeu-se quantificar e avaliar o grau de 

toxicidade induzida pelo nitrato no peixe-zebra (Danio rerio), em fases iniciais de 

desenvolvimento, através da exposição de curta e longa duração ao nitrato de sódio 

de embriões e larvas. 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

I. Através de ensaios agudos, estimar os valores da concentração da solução em 

nitrato que causam mortalidade de 50% dos organismos (CL50) bem como estabelecer 

os níveis de segurança, em exposições de 48 horas para embriões e de 96 horas para 

larvas recém eclodidas, com vesícula vitelina, de três dias pós fertilização (3 dpf) e 

para larvas de cinco dias pós fertilização (5 dpf). Os resultados obtidos, para níveis de 

segurança, foram expressos para o tempo de exposição e nas condições 

experimentais, na maior concentração de nitrato que não causa efeito deletério 

estatisticamente significativo nos indivíduos (NOEC) e na menor concentração de 

nitrato na qual se registam diferenças significativas, nos organismos em relação ao 

controlo (LOEC).  

 

II. Através do teste de toxicidade crónica, avaliar os possíveis efeitos tóxicos induzidos 

pelo nitrato, em particular na sobrevivência, crescimento e desenvolvimento para 

larvas de seis dias pós fertilização (6 dpf), sem vesícula vitelina, expostas durante 23 

dias a concentrações sub-letais.  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ORGANISMO TESTE UTILIZADO NESTE ESTUDO: 

PEIXE-ZEBRA (Danio rerio) 

O completo conhecimento do genoma deste pequeno vertebrado, a existência de 

múltiplos marcadores moleculares e “Chips” de ADN (ou microssondas de ADN) 

disponíveis comercialmente (Sprague et al.,2008) e a elevada homologia com o 

genoma do Homem (Langheinrich, 2003; Lucitt et al., 2008; Zhang et al., 2009; 

Kasprick et al., 2011; Quintana & Grosveld, 2011) aliados a uma série de atributos 

tornam-no particularmente interessante e tem permitido nas últimas décadas, avanços 

no entendimento de mecanismos básicos de várias patologias humanas e no ensaio 

de novas estratégias terapêuticas (Lemeer et al., 2007; Bretaud et al., 2007; Saverino 

& Gerlai, 2008, Spence et al., 2008; Mittelstadt et al., 2008; Huang et al., 2009; Norton 

& Bally-Cuif, 2010; d’Alençon et al., 2010; Jing & Zon, 2011; Lessman, 2011; Stackley 

et al., 2011; Trikic et al., 2011; Truong et al., 2011; Ulloa et al., 2011; Gao et al., 2012). 

O uso do peixe-zebra como estirpe selvagem, mutante ou transgénica, oferece 

vantagens distintas em relação a outros modelos de vertebrados em particular durante 

os primeiros 29 dias de desenvolvimento pós fertilização (29 dpf), período após o qual 

alguns autores definem como o início da fase juvenil (Dooley & Zon, 2000; Trede et al., 

2004; Fleming, 2007; Reed & Jennings, 2010; Ellett & Lieschke, 2010). Os seus ovos 

esféricos (~1.0-1.5 mm de diâmetro) e transparentes (Reed & Jennings M, 2010) 

permitem a visualização da embriogénese e quase completa organogénese, que 

ocorre até cerca das 72 horas pós fertilização (~72 hpf a 28,5 ºC) (Kimmel et al., 

1995). As larvas de pequeno tamanho (~3,4-11 mm, para 5-29 dpf) (Parichy et al., 

2009) são também transparentes. O rápido desenvolvimento desde a fertilização 

externa dos ovócitos até ao estado juvenil facilmente observável, permite a 

manipulação experimental e a avaliação não invasiva de alterações morfológicas e a 

visualização de órgãos internos tais como cérebro, coração e intestino (Kimmel et al., 

1995; Bretaud et al., 2007; Fleming, 2007). 

Dependendo das condições de sua manutenção em cativeiro, esta espécie, regra 

geral, apresenta um período de metamorfose durante a fase juvenil que varia entre 1 a 

4 meses pós fertilização, durante a qual se desencadeiam uma série de 

transformações e surgem caraterísticas similares ao animal adulto, entre as quais a 
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formação de escamas. Considera-se que atingem a fase adulta quando adquirem a 

primeira maturação sexual com produção e libertação de gâmetas viáveis e o 

aparecimento de carateres sexuais secundários tais como a formação de um padrão 

pigmentar caraterístico desta fase (Parichy &Turner, 2003; Parichy et al., 2009; Reed 

& Jennings, 2010).  

Já adultos apresentam dimorfismo sexual que pode ser facilmente identificado: os 

machos são ligeiramente mais pequenos e adelgaçados, as barbatanas anais tendem 

a ter maiores dimensões e coloração mais amarela, as fêmeas possuem abdómen 

mais proeminente. Reproduzem-se através de espermatozoides e ovócitos e a 

atividade reprodutiva geralmente começa dentro do primeiro minuto de luminosidade 

após exposição à escuridão, continuando por cerca de 1 hora. Os ovócitos livres (ou 

não adesivos) são depositados no substrato onde são fertilizados e não requerem 

cuidado parental. Em condições laboratoriais controladas e dependendo da 

disponibilidade de alimento, uma fêmea (8-18 meses de idade) produz grandes 

quantidades de ovócitos maduros em cada postura, entre 70 e 300 podendo libertar 

até 1000 (Reed & Jennings, 2010). Esta espécie pode apresentar uma fecundidade 

absoluta elevada e carateriza-se por produzir continuamente durante todo o ano lotes 

de ovócitos em intervalos frequentes (cada 2 a 3 dias) o que a torna altamente 

adequada para ensaios em grande escala (Reed & Jennings, 2010; Jing & Zon, 2011). 

Atendendo às reduzidas dimensões e estabilidade de tamanho deste ciprinídeo, na 

fase adulta, que raramente ultrapassam os 40 mm SL, (comprimento padrão, medidos 

desde a ponta do rosto ao pedúnculo caudal), as despesas de manutenção e 

requisitos de espaço são baixos tal como as quantidades de soluções teste requeridas 

em ensaios experimentais. 

O peixe-zebra, dependendo das suas caraterísticas genéticas e fatores ambientais de 

exposição, apresenta um desenvolvimento embrionário curto, que varia entre 2 a 3 

dias pós fertilização (2-3 dpf). As larvas recém eclodidas, que geralmente 

permanecem em repouso, gradualmente vão consumindo a vesícula vitelina 

(alimentação endógena) até ao momento em que ocorre a flexão do notocórdio, a 

boca abre-se e o ar ingerido na movimentação do animal até à superfície enche a 

bexiga natatória. Estas transformações ocorrem por volta dos 5 a 6 dias pós 

fertilização (5-6 dpf) e são influenciadas pela temperatura. Já com as reservas vitelinas 

esgotadas, as larvas passam a poder alimentar-se exogenamente exibindo estratégias 

alimentares e capacidades locomotoras incluindo interações sociais, nadando em 

cardume e produzindo rápidas respostas de fuga (Colwill & Creton, 2011). Os adultos 
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desta espécie têm temperamento pacífico, são naturalmente sociáveis e ativos, 

rapidamente se aclimatam a novos ambientes e demonstram uma elevada perceção 

sensorial (Reed & Jennings, 2010). Estes vertebrados exibem respostas 

comportamentais inatas, adquiridas, individuais e de sociabilidade complexas e bem 

definidas, similares aos seres humanos, tornando-os instrumentos ideais como 

modelos em pesquisas do Sistema Nervoso Central (SNC), especificamente 

relacionadas com a função cerebral e em estudos da biologia do desenvolvimento e do 

comportamento (Yu et al., 2006; Bretaud et al., 2007; Norton & Bally-Cuif, 2010; Wong 

et al., 2010; Sison & Gerlai, 2011; Blaser & Peñalosa, 2011; Echevarria et al., 2011). 

 

2.2. CICLO DO AZOTO 

O azoto, elemento químico representado pelo símbolo N, tem número atómico sete, 

possui número de massa atómica 14,0067 (14
7N) e pertence ao décimo quinto grupo da 

tabela periódica (5A). Existe na natureza, sob as formas orgânica e inorgânica, em 

diferentes estados físicos e de oxidação como consequência das condições 

ambientais e ação microbiana. Na atmosfera terrestre, naturalmente, no estado 

gasoso coexiste em espécies como azoto molecular (N2), óxido nítrico (NO), óxido 

nitroso (N2O) e amoníaco ou amónia (NH3) e, na forma de aerossol, como ião amónio 

(NH4
+) e ião nitrato (NO3

-) (Currier & O´Hayre, 1980), contudo, é o azoto diatómico que 

prevalece, ocupando cerca de 78% do seu volume (DyKinga, 2004). A maioria do 

azoto da atmosfera está indisponível para uso pelos organismos, porque a forte 

ligação tripla entre os átomos de azoto nas moléculas de N2 torna-o relativamente 

inerte (Antón, 2004; DyKinga, 2004). Para que plantas e animais o possam ser capaz 

de usar, as moléculas de N2 devem primeiro ser convertidas em formas quimicamente 

mais reativas, tais como os iões NH4
+, NO3

- e azoto orgânico, por combinação com 

outros elementos, entre os quais o oxigénio e o hidrogénio. Nestas formas 

desempenham um papel primordial na constituição das biomoléculas de plantas, 

animais e microrganismos (Dalton & Mortenson, 1972), sendo o quarto elemento mais 

abundante nos tecidos vivos. Os compostos azotados são necessários e vitais para os 

ecossistemas aquáticos, por serem nutrientes fundamentais em processos 

fotossintéticos e bacteriológicos. O azoto é ainda, a nível global, considerado o 

nutriente mais importante em atividades agrícolas (Antón, 2004; DyKinga, 2004). Na 

Figura 1, estão representados os principais processos do ciclo do azoto que ocorrem 

na biosfera. Estes, correspondem a interconversões do azoto, mediadas por 
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microrganismos capazes de implementar transformações no estado de oxidação do 

azoto. 

 

2.2.1. PROCESSOS ASSOCIADOS 

 

Figura 1: Ciclo do azoto, processos associados. 
(A) fixação do azoto (N2), (B) assimilação, (C) amonificação, (D) nitrificação (D1-nitritação, D2-nitratação), (E) 

redução dissimilatória do nitrato (E1-a gases, desnitrificação, E2-a amónio, redução dissimilatória do nitrato a 
amónio-DNRA), (F) redução assimilatória do nitrato e (G) processo anammox. Setas. Condições em que 
ocorrem os processos:               processos aeróbicos,                processos anóxicos ou anaeróbicos e  

                 processos que ocorrem em ambas as situações. 

 

(A) FIXAÇÃO DE AZOTO 

Corresponde ao processo através do qual o azoto molecular (N2) da atmosfera é 

convertido, por microrganismos, em amónia (NH3) ou amónio (NH4
+) e representa a via 

mais importante de fixação de azoto, realizada no planeta (Esquema 1, Equação 2). 

Em grande parte, este processo pode ser mediado por organismos de vida livre e por 

bactérias como as do género Rhizobium, Bradyrhizobium Azorhizobium, Sinorhizobium 

e Mesorhizobium que frequentemente formam relações simbióticas com algumas 

plantas, em particular com a família das leguminosas (Dalton & Mortenson, 1972; 

Antón, 2004). Enquanto estes organismos são responsáveis por fixarem cerca de cem 

vezes mais azoto que os de vida livre e a sua ação se restringir apenas a ambientes 

terrestres, os microrganismos não simbióticos podem ser encontrados em ambientes 

terrestres e aquáticos. Certas bactérias não fotossintéticas de vida livre, como as do 

género Azotobacter e Clostridium, encontradas em solos e as fotossintéticas, como 
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algumas cianobactérias e algas azuis-verdes, como as Azolla, Anabaena e Nostoc, 

cruciais no cultivo do arroz (Antón, 2004) e que também se encontram em 

ecossistemas aquáticos, como rios, lagos, estuários e oceanos tropicais, são 

responsáveis por fixarem quantidades significativas de azoto (Currier & O´Hayre, 

1980; Dalton & Mortenson, 1972; Howarth et al., 1988). 

O processo de fixação de azoto, pode ainda ocorrer em sequência de fenómenos 

físicos como a ação de relâmpagos (Esquema 3) ou em processos industriais de 

produção de fertilizantes (Esquema 4) (DyKinga, 2004). A alta energia associada a 

fenómenos naturais como relâmpagos (Siingh et al., 2008) e fluxos de lava ainda 

quente ou incêndios florestais pode contribuir para a fixação de quantidades 

pequenas, mas significativas de azoto. As fortes ligações triplas das moléculas de N2 

são quebradas tornando os átomos individuais disponíveis para transformação 

química (DyKinga, 2004). 

                                                       Bactérias/algas fixadoras de azoto 

Processo Biológico: N2                →                 R─NH2     (1) 

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi     (2) 

Ação de relâmpagos: N
2 
→ NO3

-       (3) 

Processo industrial: N
2 
→ NO3

-, NH3/NH4
+       (4) 

 

(B) ASSIMILAÇÃO 

O azoto inorgânico nas formas de NH3/NH4
+ e NO3

- é geralmente rapidamente 

incorporado como proteínas e outros compostos de azoto orgânico, quer por plantas 

hospedeiras, quer pelas bactérias propriamente ditas ou por outros organismos do 

solo (Esquemas 5 e 6). Quando o azoto, na forma orgânica, entra na cadeia alimentar, 

serve de alimento para os animais (consumidores) que estão a ingerir o azoto que foi 

fixado primeiramente por bactérias responsáveis pelo processo de fixação.  

                                   Plantas verdes, Luz solar 

NH4
+  + CO2              →               R─NH2       (5) 
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                                Plantas verdes, Luz solar 

NO3
- + CO2              →               R─NH2       (6) 

 

(C) AMONIFICAÇÃO 

Através deste processo, também denominado por mineralização, durante o 

metabolismo das formas orgânicas azotadas (i.e. moléculas contendo o grupo amina 

R─NH2, tais como aminoácidos, ureia, peptona, entre outras) o azoto é reconvertido 

nas espécies inorgânicas, ião amónio (NH4
+) e amónia (NH3) (Esquema 7) sendo em 

seguida excretado (peixes ósseos excretam amónia, peixes cartilaginosos, mamíferos 

e anfíbios segregam ureia, aves, répteis e insetos excretam ácido úrico). Quando os 

organismos morrem, inicia-se o processo de destruição celular. Do consumo da 

matéria orgânica azotada, por decompositores, como bactérias heterotróficas e fungos 

resulta a quebra hidrolítica de proteínas em aminoácidos. Nos processos de 

deaminação libertam-se, para o meio ambiente, diversos resíduos e uma quantidade 

significativa de azoto dos grupos amina dos aminoácidos é removida e convertida em 

NH4
+ e NH3. Nestas formas, o azoto está disponível para ser utilizado por plantas e ser 

transformado em nitrato (NO3
-), através do processo de nitrificação. Na forma não 

ionizada, como gás, pode também entrar na atmosfera, por evaporação (Currier & 

O´Hayre, 1980).  

                                 Microrganismos 

R ─NH2               →               NH
3
/NH4

+       (7) 

 

(D) NITRIFICAÇÃO 

Processo biológico que envolve uma série complexa de reações, realiza-se em duas 

etapas e ocorre sob condições aeróbicas. As bactérias nitrificantes são 

quimioautotróficas (litotróficas); necessitam de substrato químico inorgânico (NH3, H2 

ou Fe2+) como fonte de energia para a imobilização do carbono inorgânico (CO2 ou 

HCO3
-) em biomassa e usam o oxigénio como aceitador final de eletrões (Subbarao et 

al., 2006; Bremner, 1997; Lekang, 2007; Timmons & Ebeling, 2010). Estes 

microrganismos oxidam sequencialmente as formas NH4
+ e NH3 em nitrito (NO2

-), 

sendo este posteriormente transformado em nitrato (NO3
-) (Subbarao et al., 2006; 

Bremner, 1997). No primeiro passo, limitante do processo, as bactérias oxidantes do 

amónio (AOB) como Nitrosomonas, Nitrosospira e Nitrosococcus são responsáveis 
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pela nitritação (Equações 8.1 ou 8.2) (Kowalchuk & Stephen, 2001) e as bactérias 

oxidantes do nitrito (NOB) como Nitrobacter, Nitrospira e Nitrococcus responsáveis 

pela nitratação (Equação 9) (Metcalf & Eddy, 1991). No seu conjunto, os dois passos 

constituem o processo de nitrificação. Este ocorre naturalmente em águas 

movimentadas ou recirculadas e em camadas superficiais de solos e sedimentos ou 

quando a concentração das espécies amónio ou amónia é alta e relativamente menos 

oxigénio está presente, tais como em oceanos ou nos solos das regiões tropicais. 

NH4
+ + 3/2O2 → NO2

- + 2H+ + H2O       (8.1) 

NH3 + 3/2O2 → HNO2 + H2O        (8.2) 

NO2
- + 1/2O2 → NO3

-          (9) 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O       (10)  

O azoto amoniacal é usado pelas bactérias nitrificantes na produção de energia 

(Equação 10) e na síntese celular (Equações 11 e 12). A equação estequiométrica 

geral que traduz a reação de nitrificação está representada pela equação 13 (Timmons 

& Ebeling, 2010). 

55NH4
+ + 76O2 + 5CO2 → 54NO2

- + 109H+ + 52H2O + C5H7NO2    (11) 

400NO2
- + NH4

+ + 195O2 + 5CO2 + 2H2O → 400NO3
- + H+ + C5H7NO2  (12) 

NH4
+ + 1.83O2 + 1.97HCO3

-
 → 

0.976NO3
- + 0.0244C5H7NO2+ 2.90H2O +1.86CO2      (13) 

Existem estudos que sugerem o processo de nitrificação poder ser mediado por 

bactérias heterotróficas. A atividade destes microrganismos pode ter maior significado 

do que comumente se acredita, nomeadamente em alguns solos florestais muito 

ácidos ou quentes, incapazes de suportar o crescimento das bactérias 

quimioautotróficas (Bremner, 1997).  

Entre os fatores que podem desempenhar um papel preponderante no processo de 

nitrificação no solo, destacam-se a matriz do solo, o teor de humidade, o arejamento, a 

temperatura e o pH, sendo este último o principal fator regulador do processo 

(Sahrawat, 2008). 

Os processos de nitrificação têm algumas consequências importantes. Os Iões amónio 

carregados positivamente podem ficar adsorvidos na superfície de partículas de carga 
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negativa da argila e da matéria orgânica do solo. A carga positiva impede que o azoto 

do amónio seja lixiviado pela chuva através do solo. Em contraste, o ião nitrato 

carregado negativamente não é retido pelas partículas do solo, podendo assim ser 

arrastado para as camadas mais profundas levando à diminuição da fertilidade e ao 

aumento da quantidade de nitrato em águas superficiais e subterrâneas. Tais factos 

podem provocar alterações na qualidade das águas com consequências para a saúde 

e o bem estar dos seres humanos e dos ecossistemas em geral (Camargo & Alonso, 

2006).  

Nos solos, sob condições aeróbicas, durante o processo biológico de oxidação do 

NH3/NH4
+ a NO3

-, ocorre emissão de óxidos de azoto como óxido nítrico (NO) e óxido 

nitroso (N2O) (Subbarao et al., 2006). Estes são ambos gases ambientalmente 

importantes e que contribuem para a mudança climática global.  

O NO é responsável por participar na formação do ozono (O3) urbano, um dos 

constituintes indesejáveis do ar, que se formam durante o processo denominado por 

Smog Fotoquímico (Baird, 2005). Na estratosfera, como resultado da sequência de 

reações em que participa, contribui para a destruição catalítica da camada de ozono 

(Baird, 2005; Siingh et al., 2008). Participa ainda na formação do ácido nítrico (HNO3). 

Esta molécula que possui um tempo de vida médio de vários dias, ao precipitar sob a 

forma de chuva ácida (pH<5.6) poderá causar acidificação e eutrofização dos 

ecossistemas (Baird, 2005; Camargo & Alonso, 2006). 

O óxido nitroso (N2O) para além de participar na decomposição do ozono por via 

catalítica, destruindo a camada de ozono estratosférica, atua também como um gás 

traço indutor do efeito estufa. Ao absorver temporariamente luz infravermelha térmica 

(IR) impede parcialmente que a luz IR emitida pela superfície da terra e pela atmosfera 

escape diretamente para o espaço. Parte da radiação IR térmica é redirecionada ou 

desviada para a terra sendo reabsorvida e consequentemente provoca o aquecimento 

adicional tanto da sua superfície terrestre como do ar. Este fenómeno é vulgarmente 

designado por aquecimento global. O óxido nitroso (N2O) é assim considerado uma 

das espécies responsáveis pelo fenómeno denominado efeito de estufa intensificado. 

É 206 vezes mais efetivo que o dióxido de carbono (CO2) em causar um aumento 

imediato do aquecimento global e produzir 1/3 da magnitude do aquecimento adicional 

provocado pelo metano (CH4) (Stein & Yung, 2003; Subbarao et al., 2006; Baird, 

2005). 
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(E) REDUÇÃO DISSIMILATÓRIA DO NITRATO 

 

(E1) DESNITRIFICAÇÃO  

Processo mediado por certos microrganismos desnitrificantes que, na presença de 

dadores de eletrões, durante a respiração, utilizam as formas oxidadas de azoto, 

nitrato e nitrito como aceitadores de eletrões, convertendo-as nas formas reduzidas, 

azoto molecular (N2) e em menor extensão nos gases, óxido nítrico (NO) e óxido 

nitroso (N2O). Pode ocorrer sob condições anóxicas (e.g. ausência de oxigénio 

molecular-O2) ou anaeróbicas (e.g. baixas concentrações de O2) (Sequência 14). 

NO3
-
 → NO2

- → NO → N2O → N2       (14) 

Uma vez convertido em molécula (N2), o azoto dificilmente será reconvertido em 

formas biologicamente disponíveis porque é um gás e rapidamente se escapa para a 

atmosfera. A desnitrificação é o principal processo de transformação, que remove o 

azoto da maioria dos ecossistemas e que permite equilibrar a quantidade que é fixada 

pelos microrganismos fixadores de azoto, fechando o ciclo (Lessa, 2007). 

Numa variedade de meios aquáticos e terrestres, os microrganismos responsáveis 

pela desnitrificação, são procariotas, na sua maioria bactérias aeróbias que têm a 

capacidade alternativa de reduzir óxidos de azoto (NO3
-, NO2

-, NO, N2O), em 

condições de oxigénio limitantes, o que indica que estes desnitrificantes não requerem 

condições anaeróbicas estritas. Podem ser fototróficas, litotróficas ou organotróficas 

consoante obtenham energia a partir da luz, substratos inorgânicos ou orgânicos, 

respetivamente. Estima-se que existam pelo menos 14 géneros de bactérias capazes 

de reduzir o nitrato, embora as que prevalecem pertençam aos géneros 

Pseudomonas, Bacillus e Alcaligines. Mediante o tipo de meio em que decorre e 

consoante as espécies microbianas presentes, a eficiência do processo de 

desnitrificação será condicionada por fatores ambientais como concentrações de 

oxigénio e nitrato, pH, temperatura, matéria orgânica, intensidade de luz e humidade. 

Embora a desnitrificação seja um processo anaeróbio, está em grande parte, 

dependente dos níveis de oxigénio necessários para a produção de nitrato através da 

nitrificação (Hargreaves, 1998; van Rijn et al., 2006). Sob condições ácidas, a lenta 

decomposição da matéria orgânica diminui a biodisponibilidade de carbono orgânico 

para os microrganismos o que consequentemente limita o processo de desnitrificação 
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(Rütting et al., 2011). Este processo aumenta a alcalinidade do meio e restabelece 

algum do carbono consumido durante a nitrificação. 

Nos processos de desnitrificação que têm lugar em solos saturados em água, com 

grandes quantidades de matéria orgânica, a presença de elevadas concentrações de 

nitrato (NO3
-) tende a inibir a redução de óxido nitroso a azoto molecular (N2) e a 

estimular a conversão do óxido nítrico (NO) a óxido nitroso favorecendo as emissões 

deste gás para a atmosfera (Stevens & Laughlin, 1998; Stein & Yung, 2003). Em 

sedimentos aquáticos onde a concentração de nitrato na água é baixa, o processo de 

desnitrificação está limitado pela eficiência da nitrificação que por sua vez é regulada 

pela capacidade de penetração de oxigénio no sedimento (Hargreaves, 1998). 

 

(E2) REDUÇÃO DISSIMILATÓRIA DO NITRATO A AMÓNIO-

DNRA 

Sob condições de baixas concentrações de oxigénio, semelhantes às requeridas pela 

desnitrificação, o ião nitrato (NO3
-) pode ser reduzido a ião amónio (NH4

+) (Sequência 

15), segundo o processo denominado por redução dissimilatória do nitrato a amónio 

(DNRA), redução fermentativa do nitrato (NO3
-), amonificação de NO3

- ou amonificação 

fermentativa (Rütting et al., 2011). 

NO3
-
 → NO2

- → NH4
+          (15) 

Enquanto a desnitrificação, é mediada em grande parte, por procariotas que regra 

geral usam o ião nitrato (NO3
-) como aceitador terminal de eletrões associado à 

respiração, no processo DNRA, o nitrato é usado como fonte de eletrões e as 

bactérias são fermentativas. Em ambos os processos de redução dissimilatória, o ião 

nitrito (NO2
-) é considerado um produto intermediário (van Rijn et al., 2006; Rütting et 

al., 2011). 

A redução dissimilatória do nitrato a amónio (NH4
+) por DNRA, depende não só da 

microflora presente nos ecossistemas como também das condições ambientais. 

Aparentemente o estado de oxidação do meio (aquático e/ou terrestre), isto é, 

condições anóxicas com maior poder redutivo, bem como a relação C/NO3
-, tipo e 

quantidade de matéria orgânica, concentrações elevadas do ião sulfureto (S2-), 

diferentes níveis de oxigénio (O2) disponíveis, acidez e humidade caraterística dos 

solos e a presença de plantas de água doce em zonas húmidas, parecem favorecer e 
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serem fatores relevantes na regulação da ação dos microrganismos na redução 

dissimilatória do nitrato a amónio (DNRA) em detrimento à desnitrificação (van Rijn et 

al., 2006; Rütting et al., 2011). 

Embora a desnitrificação continue a ser considerada por alguma Comunidade 

Científica como o único processo de redução dissimilatória do nitrato que ocorre nos 

diferentes ambientes, aquáticos e terrestres, a importância funcional da DNRA deve-se 

à possibilidade de contribuir para a manutenção do azoto nos ecossistemas. O amónio 

passa a estar disponível para plantas e absorção microbiana. Nesta forma, fica menos 

propenso a perdas por evaporação e por lixiviação, tratando-se de solos ou 

sedimentos, por poder ser adsorvido pelos minerais argilosos ou matéria orgânica. 

(Rütting et al., 2011). 

 

(F) REDUÇÃO ASSIMILATÓRIA DO NITRATO 

Na redução assimilatória, quer sob condições aeróbicas quer anaeróbicas o nitrato é 

reduzido a amónio (NH4
+) via nitrito (NO2

-) (Sequência 16), pelo fitoplâncton, algumas 

bactérias facultativas, fungos, leveduras e plantas superiores, antes de se combinar 

com os compostos de carbono, de modo a formar os vários componentes azotados da 

célula (síntese celular), aminoácidos e outras moléculas. Esta redução é regulada pela 

quantidade de amónio no meio e é comum nos casos onde o nitrato é a única fonte de 

azoto (Zhou et al., 2002; Loraine et al., 2005; van Rijn et al., 2006). 

NO3
-
 → NO2

- → NH4
+          (16) 

 

(G) PROCESSO ANAMMOX (ANAEROBIC AMMONIUM 

OXIDATION) 

Processo anaeróbico, em que na presença do ião nitrito (NO2
-) ocorre oxidação do ião 

amónio (NH4
+) com formação de azoto molecular (N2) (Equação 17). 

NH4
+ + NO2

- → N2 + 2H2O         (17) 

A oxidação anaeróbica do amónio é mediada por algumas bactérias 

quimiolitoautotróficas (Lam & Kuypers, 2011), altamente especializadas (Dalsgaard et 

al., 2005), de crescimento lento e baixa produção de biomassa que utilizam o ião nitrito 

(NO2
-) como aceitador de eletrões na respiração (Strous et al.,1998). 
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As chamadas bactérias anammox começaram por ser encontradas em estações de 

tratamento de águas residuais (ETARs). Desde então a sua presença e importância 

têm sido confirmadas em vários ambientes e ecossistemas. Foram encontradas no 

interior de biofiltros de sistemas de aquacultura, concomitantemente na presença de 

bactérias oxidantes do amónio (AOB), em fezes de peixes de água salgada e doce 

(van Rijn et al., 2006; van Kessel et al., 2011) e mais recentemente em alguns 

sistemas naturais aquáticos com concentrações de oxigénio limitadas. São 

especialmente ativas em zonas de transição redox (Hu B-I et al., 2011), em águas 

subóxicas (águas com concentrações de oxigénio inferiores a 10 μmol.Kg -1) (Stramma 

et al., 2008) incluindo as zonas de oxigénio mínimo (OMZs) particularmente oceânicas 

como as situadas no limite este de ressurgência dos sistemas norte tropical e sul do 

oceano pacífico (ETNP e ETSP), no nordeste do mar arábico e na zona este tropical 

do atlântico sul (ETSA) (Thamdrup et al., 2006; Lam & Kuypers, 2011). Existem 

estudos que relatam a presença destas bactérias em outros ecossistemas marinhos 

como depósitos sedimentares profundos (Ward, 2003), colunas de água anóxicas e 

gelo do mar (Dalsgaard et al., 2005), em águas doces como rios e grandes lagos (e.g. 

Lago Tanganyika) (Jetten et al., 2009), mas pouco se conhece sobre a distribuição, 

diversidade e atividade em ecossistemas terrestres (Humbert et al., 2010; Hu B-I et al., 

2011). 

Todas as bactérias anammox identificadas até ao momento pertencem ao mesmo 

grupo monofilético Brocadiales, ordem Planctomycetales e filo Planctomycetes que se 

divide em dois subgrupos. Um inclui bactérias que pertencem aos géneros 

“Candidatus Brocadia”, “Ca. Kuenenia”, “Ca. Anammoxoglobus” e “Ca. Jettenia”. O 

outro subgrupo é constituído por espécies que pertencem ao género “Candidatus 

Scalindua” (Lam & Kuypers, 2011; Hu B-I et al., 2011). 

Embora o produto principal da oxidação anaeróbica do ião amónio com o nitrito seja o 

azoto molecular (N2), também se forma em menor percentagem nitrato (NO3
-) (Lam & 

Kuypers, 2011; Zhang et al., 2008) (Equação 18). 

NH4
+ + 1.32NO2

- + 0.066HCO3
- + 0.13H+ →  

1.02N2 + 0.26NO3
- + 0.066CH2O0.5N0.15 + 2.03H2O      (18) 

Recentemente, estudos mostraram que as bactérias anammmox na presença do ião 

amónio, são ainda capazes de usar uma variedade de ácidos orgânicos de baixo peso 

molecular e o ião ferroso (Fe2+) como dadores de eletrões e simultaneamente utilizar 

os iões NO3
-, NO2

- e férrico (Fe3+) bem como óxidos de manganésio, como aceitadores 
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alternativos de eletrões durante o metabolismo; realizarem a redução dissimilatória do 

nitrato a amónio (DNRA), e subsequentemente produzirem N2, na presença de NO2
- 

(Jetten et al., 2009; Lam & Kuypers, 2011; Thamdrup et al., 2006). 

A importância destes microrganismos na remoção do azoto nos sedimentos parece ser 

notória em águas de maiores profundidades, onde as taxas de mineralização são mais 

baixas, mas também depender de outras variáveis como a presença simultânea dos 

iões amónio e nitrito, quantidade de nitrato disponível, teor de matéria orgânica ou até 

mesmo da presença e estado do microfitobentos (Dalsgaard et al., 2005). As bactérias 

anammox são o elemento mais recente do ciclo biogeoquímico do azoto.  

Considerando todos os ecossistemas mundiais onde a presença e atividade das 

bactérias anammox foram confirmadas, estima-se que estes intrigantes 

microrganismos sejam responsáveis por cerca de 35% da remoção de azoto em 

colunas de água anóxicas (Jetten et al., 2009; Lam & Kuypers, 2011), por cerca de 

50% e 13% da remoção global do azoto, sob a forma de N2, fixado por ecossistemas 

aquáticos marinhos e de água doce, respetivamente (Jetten et al., 2009). 

Entre as duas principais vias de produção de azoto molecular (N2), e ao contrário dos 

processos nitrificação/desnitrificação que são fontes de significativa quantidade de 

óxido nitroso (N2O) (Stein & Yung, 2003), o processo anammox não produz gases 

traço de efeito estufa (Voss & Montoya, 2009). A importância deste processo deve-se 

ao facto de ser atualmente considerado como uma atrativa e mais económica 

alternativa aos sistemas de tratamento de águas residuais na remoção do azoto 

amoniacal (Jetten et al., 2009). Não menos relevante é a contribuição nos ciclos do 

azoto e em particular, no marinho, como dissipador de azoto fixado e 

consequentemente na compreensão tanto da produtividade marinha global como nas 

mudanças climáticas.  

A presença natural de bactérias anammox nos biofiltros em sistemas de aquacultura 

parece afigurar-se também importante para este setor. Embora apresentem 

crescimento lento e a sua atividade seja inibida pelo oxigénio, têm a capacidade de 

remover simultaneamente os iões nitrito (NO2
-) e amónio (NH4

+) que induzem 

toxicidade nos animais aquáticos; medeiam o processo em zonas do biofilme na 

proximidade de locais onde as bactérias oxidantes do amónio (AOB) produzem o seu 

substrato, o nitrito (van Rijn et al., 2006). 

Os mecanismos que poderão explicar os processos celulares que conduzem à 

conversão dos iões NH4
+ e NO2

- em azoto diatómico (N2), os ambientes preferidos das 
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bactérias anammox e as mudanças ambientais que eventualmente afetam a atividade, 

regulação e distribuição da estrutura desta comunidade microbiana, magnitude do 

processo anammox e o seu impacte ao nível dos ciclos biogeoquímicos globais nos 

diferentes ecossistemas ainda não estão completamente esclarecidos (Lam & 

Kuypers, 2011; Almeida et al., 2011; van Kessel et al., 2011). 

 

2.2.2. PROVENIÊNCIA DOS COMPOSTOS 

AZOTADOS 

 

FONTES NATURAIS DE AZOTO 

As espécies iónicas de azoto poderão estar presentes naturalmente como 

consequência da deposição atmosférica, do escoamento de águas superficiais ou 

subterrâneas, da dissolução de depósitos geológicos ricos em azoto, da atividade 

vulcânica, fixação de N2 por certos procariotas, em particular determinadas 

cianobactérias com heterocistos e devido à degradação biológica da matéria orgânica 

em processos de amonificação ou desaminação proteolítica (Camargo & Alonso, 

2006). 

Em sequência dos processos de nitrificação, sob condições aeróbicas, resultantes da 

atividade de bactérias quimioautotróficas filogeneticamente diferentes, o ião amónio é 

oxidado e convertido a nitrato sequencialmente em dois passos: NH4
+ → NO2

- → NO3
-. 

Os iões NH4
+, NO2

- e NO3
- poderão ser removidos do meio aquático por macrófitos, 

algas ou bactérias, que os utilizam como fontes de azoto. Em condições anaeróbicas 

ou anóxicas o ião nitrato, pode ser reduzido, durante os processos de assimilação e 

mediante as características naturais e/ou artificiais do meio, em processos de 

dissimilação como a desnitrificação e a DNRA ou até mesmo pelo processo anammox. 

 

FONTES ANTROPOGÉNICAS DE AZOTO 

Os compostos azotados têm também origem direta e indireta em atividades 

antropogénicas. Fontes de poluição pontuais (que resultam de descargas em locais 

específicos e facilmente identificáveis) e difusas (proveniente de vários locais 

específicos ou de uma larga extensão de terreno) contribuíram nas últimas cinco 

décadas, com maior significado para a introdução das diferentes formas de azoto, nos 



FCUP 

Avaliação de efeitos tóxicos agudos e crónicos do nitrato em fases iniciais de 

desenvolvimento do peixe-zebra 

20 

 
sistemas aquáticos e para uma maior disponibilidade e mobilidade à escala planetária, 

provocando alterações no ciclo global.  

As fontes indiretas de compostos azotados têm maior relevância em termos de 

impacte ambiental que causam, face às suas dimensões e por serem difíceis de 

controlar. Entre estas, encontram-se as infiltrações de águas com origem em 

explorações mineiras abandonadas e em extensões florestais queimadas, o cultivo 

generalizado de espécies fixadoras de azoto (N2), escoamentos provenientes da 

agricultura onde predomina o uso de fertilizantes de origem animal (estrume animal) e 

outros fertilizantes orgânicos ricos em azoto, emissões para a atmosfera de compostos 

de azoto reduzidos (resultantes da volatilização dos fertilizantes em geral) e oxidados 

(provenientes da combustão de produtos fósseis) que posteriormente sofrem 

deposição (seca e húmida) em águas superficiais (Camargo & Alonso, 2006).  

Não menos importantes são as atividades diretas como a agricultura intensiva 

(Lassaletta et al., 2009), as descargas de origem em explorações de animais 

(suinicultura, bovinicultura e avicultura), o lançamento no meio aquático de 

quantidades de azoto provenientes dos sistemas de aquacultura, efluentes municipais 

e industriais e infiltrações de minas ativas, entre outras (Camargo & Alonso, 2006). 

Na Figura 2, está representado o ciclo biogeoquímico do azoto. Neste, podem ser 

visualizadas algumas das fontes naturais e antropogenicas de azoto, transformações 

naturais microbianas e não microbianas bem como as ações físicas a que as 

diferentes formas de azoto estão sujeitas. 

A necessidade crescente de obter alimento e produzir energia tem contribuído de 

forma significativa para a alteração da dinâmica do ciclo global do azoto. Desde a 

Primeira Guerra Mundial que a atividade antropogénica com maior peso na introdução 

de novas quantidades de azoto, é a fixação industrial de azoto para a produção de 

fertilizantes químicos (sintéticos). Acresce-se o contributo naturalmente associado aos 

fertilizantes de origem animal e outros fertilizantes orgânicos que contêm compostos 

azotados. Embora o uso de fertilizantes fabricados industrialmente, em países 

desenvolvidos tenha vindo a estabilizar, nos países em desenvolvimento as suas 

aplicações continuam a aumentar drasticamente e as previsões de aumento 

populacional, especialmente nestes países, indiciam a manutenção desta tendência 

(Vitousek, 1997; Lassaletta et al., 2009). 

Os problemas ambientais associados ao intensivo recurso de fertilizantes químicos, 

residem no facto de cerca de metade das quantidades aplicadas não serem 
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aproveitadas pelas plantas na síntese de novos tecidos. Deixam de estar disponíveis 

por se escaparem para a troposfera sob a forma de gases reativos, que eventualmente 

se depositam em florestas ou outras áreas. Podem perder-se em águas de 

escorrência, decorrentes de regas ou pluviosidade, para as massas de água, 

provocando diminuição na quantidade de oxigénio dissolvido (hipóxia) e estimulando o 

desenvolvimento excessivo de organismos (eutrofização), ou em águas de infiltração 

atingindo os lençóis freáticos com consequente alteração da qualidade dos meios 

hídricos (Robertson & Vitousek, 2009; Rudneva et al., 2008; Lassaletta et al., 2009; 

Yevenes & Mannaerts, 2011). 

 

Figura 2: Ciclo biogeoquímico do azoto.  
Fonte: Navy Guidace for Conducting Ecological Risk Assessments- Ecorisk Fundamentals. 

http://www.enviroliteracy.org/article.php/479.html 

 

A aplicação intensiva de fertilizantes sintéticos pode ainda provocar, a longo prazo, 

perda de fertilidade do solo. Atingido o ponto de saturação do solo em azoto, também 

um aumento da atividade microbiana pode elevar a presença de compostos azotados 

de carga negativa que quando lixiviados podem arrastar nutrientes e catiões 

essenciais para a produção de biomassa vegetal e para o crescimento das plantas, 

tais como cálcio, magnésio e potássio. A lixiviação do nitrato é também influenciada 

por fatores climáticos. Em climas com chuvas fortemente sazonais, as concentrações 

de nitrato nas águas subterrâneas podem variar sazonalmente (WHO, 2008; Yevenes 

& Mannaerts, 2011). 

http://www.enviroliteracy.org/article.php/479.html
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Outra atividade com relevante significado é o cultivo de espécies vegetais fixadoras de 

azoto. Estima-se que cerca de 1/3 da superfície terrestre, tenha sido devastada para 

fins pastorícios e agrícolas. Durante décadas a vegetação natural tem sido substituída 

por culturas cerealíferas como plantações de arroz, milho, trigo, entre outras, e por 

monoculturas de espécies leguminosas para consumo humano e alimentação de gado 

(e.g. ervilha, fava, tremoceiro, soja, etc.) e forrageiras (e.g. alfafa ou luzerna) 

(Vitousek, 1997; Yevenes & Mannaerts, 2011).  

As raízes das plantas leguminosas estão associadas simbioticamente a determinados 

microrganismos fixadores de azoto (N2) como por exemplo bactérias do género 

Rhizobium, Bradyrhizobium Azorhizobium, Sinorhizobium e Mesorhizobium. Estas, 

vivem normalmente no solo, de onde alcançam o sistema radicular das leguminosas 

jovens e penetram através dos pelos absorventes, instalando-se finalmente nos 

tecidos corticais das raízes. Ali, desenvolvem-se fixando o N2 atmosférico e 

transformando-o em sais azotados em forma assimilável que, podem ser utilizados 

pelas plantas nas suas sínteses fotossintéticas e posteriormente disponibilizados a 

todos os níveis tróficos das cadeias alimentares (Lessa, 2007; Schuller, 2004; Antón, 

2004). Estas plantações ao contribuírem para um aumento extra da fixação de azoto 

no solo, representam novas fontes biológicas de azoto facilmente acessível (Vitousek, 

1997; Yevenes & Mannaerts, 2011). 

Acrescente-se o facto de que durante décadas, o Homem tem vindo a introduzir novas 

quantidades de azoto na atmosfera com a queima de combustíveis fósseis (sólidos, 

líquidos e gasosos) tais como o carvão, o petróleo e o gás natural, que durante 

milhões de anos estiveram naturalmente armazenadas em formações geológicas. A 

atividade industrial, o funcionamento de centrais termoelétricas, a queima de florestas, 

a utilização da madeira como combustível e a circulação de veículos motorizados são 

exemplos de outras ações que continuam a contribuir para o aumento da mobilização 

do azoto à escala global (Rudneva et al., 2008). 

A totalidade das fontes representa um acréscimo significativo dos níveis de azoto no 

meio ambiente (atmosfera, ecossistemas terrestres e aquáticos), nas suas diferentes 

formas poluentes, particulada, orgânica, inorgânica, reduzida, oxidada e como gases 

traço (Duce et al., 2008; Schlesinger, 2009; Rudneva et al., 2008, Galloway et al., 

1995). 

Camargo e Alonso (2006) destacam nos ecossistemas aquáticos, entre vários, três 

principais problemas ambientais decorrentes dos efeitos nefastos provocados pelos 
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compostos inorgânicos azotados. Aumentos da concentração de iões hidrónio (H3O

+) 

em sistemas de água doce com sua consequente acidificação e acréscimos na 

produtividade primária, com eutrofização de estuários, ecossistemas costeiros 

marinhos e de água doce que, em determinadas circunstâncias, poderão favorecer o 

aparecimento de algumas espécies de algas tóxicas. A poluição de cursos de águas 

superficiais e/ou subterrâneas por compostos inorgânicos pode ainda ter impacte 

direto manifestando-se sob a forma de alterações dos ciclos de crescimento, 

reprodução e sobrevivência de animais aquáticos ou causando efeitos adversos na 

saúde humana e na economia. 

 

2.3. TOXICIDADE DOS COMPOSTOS INORGÂNICOS 

AZOTADOS 

 

2.3.1. LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Tanto o par amónio/amónia, como nitritos e nitratos podem ser usados como 

indicadores de poluição (Alonso & Camargo, 2011; Tomasso, 2005; Lassaletta et al., 

2009). 

Segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) os cursos 

de águas superficiais (rios, lagos e águas de transição ou águas costeiras) podem ser 

classificados em cinco classes (excelente, boa, razoável, má e muito má) tendo em 

conta os intervalos de concentração registados para parâmetros indicativos dos 

elementos de qualidade físico-química gerais, entre outros. Esta distinção tem por 

objetivo obter informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados 

para as massas de água classificadas. Assim, para avaliar se um dado parâmetro está 

ou não dentro de uma determinada classe, foram definidos intervalos de valores para 

cada uma. A tabela 2 apresenta as classificações das águas apenas em função dos 

parâmetros azoto amoniacal e nitratos. 

Do ponto de vista legal é a União Europeia que define o quadro de referência pelo qual 

Portugal se deve reger. Desta forma, a legislação nacional reúne vários instrumentos 

de gestão da qualidade da água e dos recursos hídricos, conservação da natureza e 

da biodiversidade (Correia, 2009), quer nacionais quer internacionais, em grande parte 

por transposição de leis diretivas da Comunidade Europeia para a ordem jurídica 

interna. 
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Tabela 2: Classificação dos cursos de águas superficiais, para usos múltiplos, de acordo com as suas 

características de qualidade, refentes aos parâmetros físico-químicos azoto amoniacal e nitratos. 
Classes, significado e cores representativas em função dos intervalos de valores de concentração, para azoto 
amoniacal e nitratos. 

Fonte: adaptada de Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, 2011. 

CLASSES 

 

SIGNIFICADO 

 

CÔR REPRESENTATIVA 

 

          PARÂMETROS                                                              

A 

 

EXCELENTE 

 

AZUL 

B 

 

BOA 

 

VERDE 

C 

 

RASOÁVEL 

 

AMARELO 

D 

 

MÁ 

 

LARANJA 

E 

 

MUITO MÁ 

 

VERMELHO 

AZOTO AMONIACAL 

 (mg NH4
+
/L) 

≤ 0,50 0,51-1,50 1,51-2,50 2,51-4,0 > 4,0 

      

NITRATOS 

 (mg NO3
-
/L) 

≤ 5,0 5,1-25,0 25,01-50,0 50,01-80,0 > 80,0 

      

 

O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (alterado pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 

27 de agosto) estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade, com a finalidade 

de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus 

principais usos. Abrange águas para consumo humano, para suporte da vida aquícola, 

águas balneares, águas de rega e normas de descarga das águas residuais na água e 

no solo. Este diploma estabelece o valor máximo recomendável (VMR), o valor 

máximo admissível (VMA) e o valor limite de emissão (VLE) bem como os métodos 

analíticos de referência, etc., para vários parâmetros de qualidade obrigatoriamente 

sujeitos a controlo. 

Segundo o Anexo VI (água para consumo humano) o VMR, isto é, o valor que deve 

ser respeitado e não excedido, para azoto amoniacal e nitratos é de 0,05 mg NH4
+/L 

(0,0399 mg NH4
+-N/L) e 25 mg NO3

-/L (5,6474 mg NO3
--N/L)1, respetivamente. Os 

VMA, valores que não devem ser excedidos para azoto amoniacal, nitritos e nitratos 

são, respetivamente, de 0,5 mg NH4
+/L (0,3994 mg NH4

+-N/L), 0,1 mg NO2
-/L (0,0304 

mg NO2
--N/L) e de 50 mg NO3

-/L (11,2948 mg NO3
--N/L). Em águas doces superficiais 

para fins aquícolas-águas piscícolas (Anexo X), o legislador definiu para os VMR e 

VMA de amoníaco não ionizado, azoto amoniacal e nitritos, para águas de 

salmonídeos, os valores 0,005 e 0,025 mg NH3/L (0,0041 e 0,0206 mg NH3-N/L), 0,04 

e 1 mg NH4
+/L (0,0319 e 0,7980 mg NH4

+-N/L) e 0,01 mg NO2
-/L (0,0030 mg NO2

--N/L), 

respetivamente. Para águas de ciprinídeos, foram definidos os valores de VMR e VMA 

                                                
1 g(NO3)xAr(N)x1000/Mr(NO3)  
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de amoníaco não ionizado, azoto amoniacal e nitritos de 0,005 e 0,025 mg NH3/L 

(0,0041 e 0,0206 mg NH3-N/L), 0,2 e 1 mg NH4
+/L (0,1598 e 0,7980 mg NH4

+-N/L) e 

0,03 mg NO2
-/L (0,0091 mg NO2

--N/L), respetivamente. No que diz respeito à 

qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) foi definido o valor de 50 mg NO3
-

/L como VMR para nitratos. Os VLE na descarga de águas residuais (Anexo XVIII) são 

para azoto amoniacal e nitratos de 10 mg NH4
+/L (7,9881 mg NH4

+-N/L) e 50 mg NO3
-

/L, respetivamente. 

 

2.3.2. TOXICIDADE DO PAR ÁCIDO-BASE 

CONJUGADO, IÃO AMÓNIO/AMÓNIA (NH4
+/NH3) 

Em solução aquosa, a amónia (NH3) encontra-se em equilíbrio com os iões amónio 

(NH4
+) e hidróxido (OH-) (Equação 19) (Chambers et al., 2001). A constante de 

equilíbrio para esta reação depende significativamente da temperatura (US 

Environmental Protection Agency, 1999). 

NH3 (aq) + H2O (l) ⇌ NH4
+ (aq) + OH- (aq)       (19)  

As frações individuais destas espécies químicas variam marcadamente com a 

temperatura e o pH do meio. Valores de temperatura crescente e de pH mais elevados 

(meios com características ácidas menos acentuadas ou básicos) tendem a favorecer 

a presença da espécie livre (NH3). Em meios aquosos ácidos (com valores de pH<7), 

a forma mais estável é a ionizada (NH4
+) (US Environmental Protection Agency, 1999; 

Chambers et al., 2001; Camargo & Alonso, 2006; Alonso & Camargo, 2011). 

Estudos realizados por vários grupos de investigadores comprovaram que a amónia 

livre é a espécie responsável pelos efeitos tóxicos nos seres vivos aquáticos em geral 

e nos peixes em particular. Esta forma pode mesmo chegar a inibir a atividade 

microbiana que medeia os processos de nitrificação, o que inevitavelmente terá 

consequências repercussivas nos ecossistemas (Camargo & Alonso, 2006). A amónia 

é reconhecidamente uma espécie com características de neurotoxina e capaz de 

provocar grandes alterações nos níveis de certos aminoácidos (glutamina e glutamato) 

no cérebro de peixes (Vedel et al., 1998). Foi testada como sendo um produto tóxico 

com efeitos ao nível comportamental (Alonso & Camargo, 2011). 

A evidente toxicidade da forma não ionizada da amónia está relacionada com a sua 

permeabilidade e solubilidade em lípidos nas membranas celulares. Pelo facto de ser 
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uma molécula neutra, tem a capacidade de se difundir através das membranas 

epiteliais dos organismos aquáticos mais facilmente do que o catião amónio. A amónia 

é um produto tóxico produzido endogenamente e para o qual os seres vivos 

desenvolveram diferentes mecanismos de excreção. Nos peixes ósseos, é excretada 

através das branquias, em grande parte por difusão passiva. Concentrações elevadas 

da forma livre da amónia nos ecossistemas podem contribuir para a redução da 

excreção do tóxico ou reverterem os gradientes de difusão provocando acumulação de 

amónia no tecido branquial e sanguíneo (US Environmental Protection Agency, 1999). 

O efeito deletério daquela forma parece dever-se a mecanismos que podem ocorrer 

isolada ou concomitantemente tais como: destruição do epitélio branquial com 

consequente asfixia, estimulação da glicólise e inibição do ciclo de Krebs promovendo 

progressiva acidose sanguínea e redução da capacidade transportadora de oxigénio; 

inibição da produção de ATP com seu consequente esgotamento cerebral, disrupção 

dos vasos sanguíneos e atividade osmorreguladora conducentes a alteração do 

funcionamento de órgãos como o fígado e rins, bem como aumento da 

susceptibilidade para doenças causadas por agentes bacterianos e parasitas, devido à 

repressão do sistema imunológico (Camargo & Alonso, 2006).  

A forma ionizada (NH4
+) parece evidenciar ter um efeito menos tóxico, ou ser não 

tóxica, apesar de se ter observado que sob certas condições o ião amónio pode 

contribuir significativamente para a toxicidade do azoto amoniacal (US Environmental 

Protection Agency, 1999). A presença de iões amónio pode influenciar a concentração 

interna dos iões sódio (Na+) promovendo a sua redução a níveis, que poderão ser 

fatais para animais aquáticos (Camargo & Alonso, 2006; Goleman & Carr, 2006). 

O grau de toxicidade do azoto amoniacal em animais aquáticos depende do tempo de 

exposição ao agente tóxico e de fatores como pH, temperatura, quantidade de 

oxigénio, salinidade e da presença de iões cálcio (Ca2+). Concentrações baixas de 

oxigénio dissolvido na água evidenciaram influenciar negativamente a suscetibilidade 

dos peixes ao efeito tóxico da amónia. Ao invés, aumento dos níveis da salinidade e 

da concentração de iões cálcio em águas, parecem diminuir a suscetibilidade àquele 

agente. Adicionalmente, interações de adição ou sinergismos resultantes da presença 

simultânea de amónia e de outros químicos também considerados tóxicos como cobre, 

cianeto, fenol, zinco e cloreto, parecem potenciar o seu efeito tóxico (Camargo & 

Alonso, 2006; Spencer et al., 2008). 



FCUP 

Avaliação de efeitos tóxicos agudos e crónicos do nitrato em fases iniciais de 

desenvolvimento do peixe-zebra 

27 

 
Estudos em laboratório permitiram observar que entre os diferentes grupos 

taxonómicos de animais aquáticos, os que evidenciam maior sensibilidade ao efeito 

tóxico da amónia pertencem aos invertebrados de água doce, como moluscos dos 

géneros Villosa, Lampsilis e Sphaerium e planárias do género Polycelis, e a 

vertebrados como certos peixes da família dos Salmonidae. Todos apresentaram 

valores de toxicidade aguda para 96 horas da CL50 inferiores a 0,6 mg NH3-N/L e de 

toxicidade crónica (72 dias CL50 e 30-60 dias LOEC) de 0,05 NH3-N/L (Camargo & 

Alonso, 2006). 

Segundo os resultados toxicológicos obtidos, os intervalos de concentração 

recomendados para proteger animais aquáticos sensíveis variam entre 0,05–0,35 mg 

NH3–N/L e 0,01–0,02 mg NH3–N/L para exposições ao amoníaco de curta e longa 

duração, respetivamente. 

No ser humano, a inalação de amónia pode causar problemas respiratórios como 

inflamação e queimaduras da mucosa nasal, sinusite, traqueobronquite (inflamação da 

traqueia e dos brônquios), bronquiectasia (dilatação e distorção irreversível dos 

brônquios), edema pulmonar e necrose dos tecidos. Em doses elevadas é tóxico para 

o sistema nervoso central podendo causar problemas neurológicos e insuficiência 

hepática (Sundblad et al., 2004; Zwingmann et al., 2000). Efeitos toxicológicos 

causados pela amónia ocorrem apenas para exposições acima de 200 mg NH3/kg de 

peso do corpo (WHO, 2008). 

 

2.3.3. TOXICIDADE DO PAR ÁCIDO-BASE 

CONJUGADO, ÁCIDO NITROSO/IÃO NITRITO 

(HNO2/NO2
-) 

Em solução aquosa o ião nitrito (NO2
-) e o seu par conjugado ácido nitroso (HNO2) 

encontram-se em equilíbrio conforme o representado pela Equação 20.  

2NO2
- (aq) + 2H3O

+ (aq) ⇌ 2HNO2 (aq) + 2H2O (l)      (20) 

A interconversão entre aquelas duas espécies depende do pH do meio. Para maiores 

valores de pH a espécie que prevalece é o nitrito. Em contrapartida, nos ambientes 

aquáticos com valores de pH mais baixos o ácido nitroso é a espécie presente em 

maior quantidade. Dentro da gama de valores de pH 7,5-8,5 a concentração da forma 
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ionizada [NO2

-] é cerca de 4 a 5 vezes superior à concentração da espécie livre [HNO2] 

(Camargo & Alonso, 2006). 

Ambas as espécies químicas podem contribuir para a toxicidade total do nitrito em 

animais aquáticos. O ácido nitroso promove a desaminação das bases do ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que contêm o grupo amina livre (R─NH2) transformando a 

citosina, adenina e guanina em uracilo, hipoxantina e xantina, respetivamente 

(Barreiros et al., 2006). O HNO2 pode aumentar o efeito tóxico do nitrito se atravessar 

por difusão as células epiteliais das branquias (Kroupova et al., 2005), ou interferir com 

a atividade microbiana das Nitrosomonas e Nitrobacter inibindo o processo de 

nitrificação e consequentemente provocar acumulação de nitrito nos ecossistemas, 

intensificando a toxicidade para bactérias e animais aquáticos (Camargo & Alonso, 

2006). No entanto, para estes, em ambientes naturais a forma de maior toxicidade é o 

ião nitrito. Os valores de pH característicos destes ambientes favorecem a prevalência 

do anião, que consequentemente se encontra em maior concentração nos meios 

aquáticos (Kroupova et al., 2005; Camargo & Alonso, 2006). 

Nas últimas décadas, vários trabalhos de investigação têm permitido confirmar que o 

nitrito assume um duplo papel. Ele é considerado um produto altamente tóxico quando 

presente no organismo, em concentrações elevadas e ao mesmo tempo considera-se 

que exerce efeitos benéficos a baixas concentrações (Jensen & Hansen, 2011). 

Tem sido demonstrado que em condições naturais de baixas concentrações, o nitrito 

funciona como uma importante forma de armazenamento de óxido nítrico cujo 

complexo mecanismo é ativado em determinados estados hipóxicos e/ou ácidos. O 

nitrito parece desempenhar um primordial papel na vasodilatação hipóxica podendo 

ainda atuar como molécula sinalizadora e reguladora da expressão genética (Jensen & 

Hansen, 2011, Hopmann et al., 2011). 

A redução do nitrito a óxido nítrico num grande número de vertebrados pode ser 

mediada por uma variedade de proteínas heme-Fe, estruturalmente diferentes da 

família das globulinas como a hemoglobina (Hb) a citoglobina (Cygb) e neuriglobina 

(Ngb) (Hopmann et al., 2011). O óxido nítrico pode ser regenerado a partir do nitrito via 

redução não enzimática ácida, redução enzimática através da xantina oxidoredutase 

ou a partir da hemoglobina desoxigenada (deoxyHb) (Jensen, 2007). No sangue a 

redução do nitrito a óxido nítrico ocorre nos glóbulos vermelhos (Equação 21) 

(Hopmann et al., 2011). 

HbFe2+ + 2NO2
- + H+ ⇌ HbFe3+─NO2

- + NO + OH-      (21) 
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Naquele tecido, o nitrito pode também rapidamente ser convertido em nitrato (NO3

-) e 

meta-hemoglobina (metHb) ao reagir com a hemoglobina oxigenada (oxyHb) (Equação 

22) (Patel et al., 2011). 

4HbFe2+─O2 + 4NO2
- + 4H+ ⇌ 4HbFe3+ + 4NO3

- + O2 + 2H2O    (22) 

Simultaneamente o óxido nítrico pode reagir com o ferro da hemoglobina, tanto 

oxigenada (Hb-O2), com produção de meta-hemoglobina (metHb) e nitrato (NO3
-) 

(Equação 23), quanto desoxigenada (deoxyHb) originando nitrosil-hemoglobina (Hb-

NO) (Equação 24) (Patel et al., 2011; Sant’Ana Dusse et al., 2003; Jensen, 2007). 

HbFe2+─O2 + NO ⇌ HbFe3+ + NO3
-         (23) 

HbFe2+ + NO ⇌ HbFe2+─NO         (24) 

No organismo cerca de 90% do óxido nítrico é convertido em nitrato, espécie que 

representa o principal produto final estável da formação do óxido in vivo. O tempo de 

vida médio in vivo, na circulação, do óxido nítrico, do nitrito e nitrato é inferior a 0,1s, 

de 110s e de 5-8h, respetivamente (Ghasemi & Zahediasl, 2011). No plasma, o óxido 

nítrico é oxidado quase completamente a nitrito, onde permanece estável por várias 

horas.  

Tanto o nitrito como o nitrato podem ser produzidos endogenamente como metabolitos 

resultantes da oxidação do óxido nítrico (NO▪), molécula radical mensageira com ação 

fisiológica, de pequeno tamanho e características lipofílicas, que medeia uma 

variedade de processos biológicos (Jensen & Hansen, 2011; Vieira, 2006; Felizzola et 

al., 1996; Sant’Ana Dusse et al., 2003). 

A síntese celular enzimática do radical óxido nítrico resulta da oxidação em duas 

etapas, de um dos dois azotos da porção guanidina da L-arginina e é catalisada por 

uma isoforma (Figura 3) da enzima NO-sintetase (NOS) (Sant’Ana Dusse et al., 2003), 

presente no endotélio vascular ou noutros tecidos tais como cérebro, glândulas 

suprarrenais, plaquetas e macrófagos (Esquema 25) (Vieira, 2006). Uma vez formado 

na célula endotelial difunde-se rapidamente em direção à corrente sanguínea, para as 

células das fibras musculares lisas e para o lúmen vascular, onde se combina com o 

ferro (Fe) do grupo heme da enzima guanidil-ciclase (GCa) promovendo alteração na 

sua conformação e tornando-a ativa. A GCa ao catalisar a remoção de dois grupos 

fosfato da molécula de guanosina trifosfato (GTP) promove a produção de guanidina-

monofosfatociclica (cGMP). O aumento da concentração desta molécula na célula 
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muscular resulta no seu relaxamento, devido à diminuição do influxo celular de iões 

cálcio (Ca2+) com eventual vasodilatação local (Felizzola et al., 1996; Sant’Ana Dusse 

et al., 2003).  

 

Figura 3: Isoformas da NO-sintetase (NOS).  

As isoformas da NOS são agrupadas em duas categorias, a NOS construtiva (c-NOS) e a NOS induzível (i-NOS). 
A c-NOS e i-NOS diferem quanto ao peso molecular, à forma de ativação e à capacidade de síntese de NO. A 
isoforma construtiva compreende a NOS endotelial (e-NOS) e a NOS neuronal (n-NOS).  

Fonte: Sant’Ana Dusse et al., 2003. 

L-arginina + O2 + NADPH → L-citrulina + NO▪ + NADP+     (25) 

O óxido nítrico está presente naturalmente em concentrações na gama dos 0,1-1 

μmol/L no plasma sanguíneo na maioria dos tecidos dos mamíferos e peixes 

teleósteos, mas a sua taxa de formação difere entre espécies (Jensen & Hansen, 

2011; Vieira, 2006; Felizzola et al., 1996; Sant’Ana Dusse et al., 2003; Ghasemi & 

Zahedias, 2011).  

Quando os tecidos corporais são expostos a condições de hipoxia, isquemia (fluxo 

arterial insuficiente para manter as funções normais teciduais) ou a alterações 

promotoras de desvios do equilíbrio L-arginina/NOS, o consumo plasmático de NOx 

(nitrito e nitrato) parece favorecer a produção do óxido nítrico (Ghasemi & Zahedias, 

2011). 

O NO está envolvido em inúmeros processos biológicos dos quais se mencionam 

alguns. É um potente vasodilatador e considerado como importante regulador da 

homeostase vascular e da pressão arterial. Existem evidências das suas ações nos 

mecanismos fisiológicos de transmissão de impulsos nervosos, de processos 

psicobiológicos estruturantes, de morte celular por apoptose, de reprodução, de 

lipolise, de regulação do balanço energético e do sistema imunitário. O óxido nítrico 

parece igualmente intervir na regulação e atividade das glândulas do sistema 

endócrino do eixo hipotálamo-hipófise (Ghasemi & Zahedias, 2011). 
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Conforme foi mencionado, o nitrito é um metabolito produzido endogenamente. 

Suplementarmente, pode ser ingerido diretamente através da dieta alimentar, ou ser 

produzido via redução do nitrato (ingerido através do consumo de alimentos e/ou 

água) por bactérias presentes na cavidade oral e/ou no trato intestinal (Jensen, 2007; 

Camargo & Alonso, 2006). 

Nos animais aquáticos uma importante via adicional é a absorção direta do anião a 

partir da água do meio para o sangue, através das branquias. Na sua maioria, e em 

particular nos peixes de água doce, o nitrito penetra de forma ativa pelo mesmo 

mecanismo de transporte dos iões cloreto, entrando em competição com os iões na 

troca HCO3
-/Cl- branquial. Consequentemente ocorre acumulação do anião no plasma, 

entrada nos glóbulos vermelhos e/ou absorção através do processo de transporte 

Na+/K+/2Cl- no epitélio intestinal (Grosell & Jensen, 2000). 

Até à presente data, vários têm sido os estudos realizados sobre o efeito tóxico do 

nitrito em animais aquáticos. Embora não haja unanimidade de opinião quanto à 

clareza dos mecanismos e à forma como os vários fatores externos (tempo de 

exposição e qualidade da água) e internos (tamanho e idade do ser vivo, espécie e 

diferenças intra espécie) interagem e se repercutem nos diferentes seres, os 

resultados revelam que o nitrito induz uma grande variedade de distúrbios fisiológicos. 

Muitos destes contribuem para a sua toxicidade, que parece estar dependente da 

extensão da acumulação do anião nos diferentes tecidos corporais e das 

particularidades das espécies. (Kroupova et al., 2005; Tomasso, 2005; Grosel & 

Jensen, 2000). 

A principal ação tóxica do nitrito em animais aquáticos, particularmente em peixes, 

prende-se com o facto de atuar como um agente meta-hemoglobinizante ao promover 

a oxidação da forma hemoglobina (HbFe2+) (ferro-hemoglobina) em meta-hemoglobina 

(metHb) (ferri-hemoglobina). A presença desta forma em concentrações superiores às 

normais para cada espécie (meta-hemoglobinemia-metHba) em que o ião ferro, por se 

encontrar num estado de oxidação superior (Fe3+) perde a avidez pelo oxigénio, 

promove a redução no transporte do O2 do sangue aos diferentes tecidos. 

Consequentemente pode causar hipoxia, dano em vários órgãos como fígado, cérebro 

e retina conduzindo em casos extremos à morte. O nitrito reage com a oxihemoglobina 

(oxyHb) para formar metHb e nitrato (NO3
-) (Equação 22) e simultaneamente reage 

com a hemoglobina desoxigenada (deoxyHb) originando metHb e óxido nítrico (NO) 

(Equação 21). 
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Quando peixes teleósteos de água doce são expostos a nitrito, este rapidamente se 

acumula no plasma onde promove a conversão da hemoglobina a meta-hemoglobina 

e a extensão na formação de metHb depende dos níveis acumulados de nitrito no 

plasma (Sha-Yen Cheng & Jiann-Chu Chen, 1999; Jensen, 2007). Teleósteos 

marinhos expostos a concentrações de nitrito iguais às de exposição para os de água 

doce revelam menor sensibilidade ao tóxico, o que se reflete num decréscimo dos 

distúrbios fisiológicos. Tal parece dever-se à menor acumulação de nitrito no plasma, 

ao efeito atenuante dos iões cloreto (Cl-) e ao desencadear temporal de outros 

mecanismos de destoxificação (Grosell & Jensen, 2000; Kroupova et al., 2005).  

Em várias espécies de crustáceos decápodes, a acumulação de nitrito na hemolinfa, 

decorrentes da sua exposição aquele agente tóxico, promove a oxidação da proteína 

hemocianina desoxigenada (deoxyHc[CuICuI]) por incorporação do anião, em meta-

hemocianina (metHc[CuIICuII]), que passa a ter menor afinidade para o oxigénio 

molecular (O2). Estudos com camarões da espécie Penaeus japonicus expostos a 

várias concentrações de nitrito permitiram observar que a acumulação de nitrito na 

hemolinfa desencadeia perturbações do metabolismo normal do azoto e distúrbios do 

sistema respiratório, provoca diminuição dos níveis de oxihemocianina (oxyHc[CuIIO2
2-

CuII]) e consequente  aumento da pressão parcial do oxigénio (PO2) (Jiann-Chu Chen 

& Sha-Yen Cheng, 1995). Resultados semelhantes foram observados em camarões 

da espécie Penaeus monodon quando expostos a altas concentrações de nitrito (Sha-

Yen Cheng & Jiann-Chu Chen, 1999). 

Sendo o nitrito um reservatório de óxido nítrico, quando aquele se acumula nos tecidos 

leva à produção do radical óxido em excesso. Este aumento eventualmente conduz a 

perturbações do equilíbrio homeostático do NO▪ que contribuem para a toxicidade do 

nitrito por hipoteticamente poder também causar stresse oxidativo ao formar “espécies 

reativas de azoto” radicalares e não radicalares. Embora algumas destas espécies 

desempenhem funções biológicas importantes, quando em excesso apresentam 

efeitos prejudiciais, tais como peroxidação dos lípidos membranares, agressão às 

proteínas dos tecidos e das membranas, às enzimas, hidratos de carbono e DNA 

(Barreiros et al., 2006). O óxido nítrico é um produto que pode ser resultado de alguns 

mecanismos que ocorrem endogenamente nos organismos, mas não é 

suficientemente reativo para poder reagir com as biomoléculas orgânicas azotadas. A 

título de exemplo, o óxido nítrico e o superóxido (O2
▪-) quando produzidos 

simultaneamente em células endoteliais, macrófagos e neutrófilos, podem reagir entre 

si, dando origem à formação do anião peroxinitrito (ONOO-), espécie altamente 
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oxidante (Barreiros et al., 2006). A formação endógena de compostos N-nitrosos 

(NOC) e S-nitrosos (SOC) pode também decorrer da reação com espécies não 

radicalares azotadas, como o trióxido de diazoto (N2O3) entre outros. Alguns dos 

mecanismos mediados por esta espécie e da sua formação ainda não estão 

completamente esclarecidos. Tudo indica que desempenha um importante papel 

biológico não apenas como um potente agente eletrófilo de nitração mas também 

como um intermediário veículo de transporte endotélio do óxido nítrico. A sua captura 

pode ser importante não só por impedir que chegue à ferro-hemoglobina mas também 

que se difunda a sítios alvo relevantes (Nedospasov, 2002; Hopmann et al., 2011). O 

trióxido de diazoto uma vez formado, pode reagir com aminas e grupos tiol (R–SH) de 

proteínas vitais originando compostos N-nitrosos e S-nitrosos, que mediante ativação 

metabólica resultam em compostos que podem alquilar sítios nucleofílicos do ADN, 

ácido ribonucleico (ARN) e proteínas, exercendo desta forma a sua ação 

carcinogénica ou mutagénica (Patel et al., 2011; Jensen & Hansen, 2011). 

Vários trabalhos têm mostrado que a ação do nitrito, em animais aquáticos, 

desencadeia efeitos tóxicos por alterar os níveis intracelulares e extracelulares do 

anião cloreto (Cl-). O que consequentemente, provoca desequilíbrios eletrolíticos 

graves bem como esgotamento intracelular do catião potássio (K+) e a sua elevação 

extracelular, promovendo alterações na eletrofisiologia, na neurotransmissão, nas 

contrações musculares e no aparelho cardiovascular. Elevados níveis de nitrito 

promovem ainda a formação de compostos N-nitroso, que constituem uma categoria 

de substâncias que contêm nitrosaminas e nitrosamidas de potencial carcinogénico e 

mutagénico. O nitrito tem sido associado a danos nas mitocôndrias de células 

hepáticas com consequente hipoxia tecidular, danos no aparelho excretor e ter a 

capacidade de repressão do sistema imunológico, diminuindo a resistência a doenças 

bacterianas e parasitárias (Kroupova et al., 2005; Camargo & Alonso, 2006). 

Ensaios de toxicidade aguda do nitrito para diferentes grupos taxonómicos de animais 

aquáticos, revelaram uma ampla gama de resultados inter e intra espécies, embora de 

uma forma geral sejam os invertebrados e peixes de água doce os mais sensíveis 

(Kroupova et al., 2005). Crustáceos das espécies Cherax quadricarinatus (Decapoda), 

Echinogammarus toletanus e E. echinosetosus (Amfípoda), larvas de insetos da 

espécie Hexagenia (Ephemeroptera) e peixes juvenis de água doce pertencentes às 

espécies Oncorhynchus mykiss, O. tshawytscha e O. clarkii da família Salmonidae e 

da espécie Pimephales promelasue da família Cyprinidae, revelaram maior 
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sensibilidade ao nitrito, apresentando valores para 96 horas da CL50 e CL0,01 inferiores 

a 3 mg NO2
--N/L e 0,25 mg NO2

--N/L, respetivamente (Camargo & Alonso, 2006).  

Em carpas (Cyprinus carpio), em diferentes fases, sujeitas a longa exposição a 

concentrações entre 7-330 mg NO2
--N/L foi possível observar a existência de uma 

relação dose-efeito/resposta positiva no seu desenvolvimento Foram detetadas 

malformações, alterações na sobrevivência e histopatológicas como edema, 

hiperplasia do epitélio branquial, edema intersticial do músculo esquelético, entre 

outros (Kroupova H, et al., 2010). Resultados de ensaios, por um período de 14 dias, 

com girinos da espécie Rana cascadae expostos à concentração de 3,5 mg NO2
--N/L 

revelaram mudanças comportamentais e morfológicas (Marco & Blaustein, 1999). 

Com base em dados toxicológicos obtidos, para exposições ao nitrito de curta 

duração, o intervalo de concentrações recomendado para proteger os animais 

aquáticos mais sensíveis varia entre 0,08-0,35 mg NO2
--N/L (Camargo & Alonso, 

2006). 

No ser humano a preocupação do uso de nitritos decorre de efeitos tóxicos por 

excesso na dieta. Os nitritos são utilizados como aditivos para estabilizar a cor, o 

sabor da carne e para prevenir a sua deterioração. A alta ingestão de percursores de 

agentes potenciadores da nitração (óxido nítrico e ácido nitroso), formados durante o 

processamento de alimentos curados, e a formação intra gástrica de N-nitrosaminas 

podem contribuir para o desenvolvimento de efeitos cancerígenos, teratogénicos e 

mutagénicos. O excesso de nitrito em águas representa também um potencial risco 

para a saúde por poder causar meta-hemoglobinemia (também conhecida por 

síndroma do bebé azul) em recém-nascidos e em adultos com particular deficiência 

enzimática (Ramos et al., 2006). 

O Comité FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization) 

de Peritos em Aditivos Alimentares (JECFA-Join Expert Committee on Food Additives) 

estabeleceu como limite IDA (quantidade de um aditivo que pode ser ingerido 

diariamente por toda a vida sem provocar dano à saúde humana) para exposições de 

longo prazo ao nitrito o intervalo de 0-0,07 mg/Kg de peso corporal (WHO, 2008). Para 

a qualidade da água, a WHO, recomenda como valor guia provisório (VGP) em 

exposições de curta e longa duração ao nitrito os valores de 3 mg/L e 0,2 mg/L, 

respetivamente. 
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2.3.4. TOXICIDADE DO IÃO NITRATO (NO3
-) 

O nitrato em solução está completamente desprotonado ou ionizado (Equação 26), 

pelo que se considera que a sua toxicidade em animais aquáticos se deve 

exclusivamente aos iões nitrato (NO3
-) Embora os mecanismos de absorção deste 

anião ainda não estejam completamente esclarecidos e a sua permeabilidade 

branquial esteja limitada, o nitrato pode penetrar no corpo por difusão através do 

sistema branquial, via dérmica ou por digestão e consequente absorção no trato gastro 

intestinal ou por ingestão (Van Bussel et al., 2012). Uma vez no interior do organismo, 

devido às condições corporais internas é reduzido a nitrito. 

HNO3 (aq) + H2O (l) ⇌ H3O
+ (aq) + NO3

- (aq)     (26) 

Tendo em conta que a permeabilidade branquial à forma oxidada (NO3
-) é inferior à da 

forma reduzida (NO2
-) e consequentemente a sua entrada ficar restringida, considera-

se que o nitrato é consideravelmente menos tóxico que o nitrito (Camargo & Alonso, 

2006; Stelzer & Joachim, 2010). 

Em geral, nos animais aquáticos a ação tóxica do nitrato parece ser bastante análoga 

à do ião nitrito e dever-se parcialmente à meta-hemoglobinemia (metHba) ou doença 

do sangue castanho “Brown Blood Disease”. A hemoglobina (Hb) e a hemocianina 

desoxigenada (Hc) sofrem oxidação direta pelo nitrato ou após redução deste a nitrito, 

transformando-se em formas incapazes de transportar oxigénio aos tecidos, meta-

hemoglobina (metHb) e meta-hemocianina (metHc). A redução no transporte de 

oxigénio (O2) do sangue aos diferentes tecidos pode causar hipoxia e dano em vários 

órgãos, como fígado, cérebro e retina, conduzindo em casos extremos à morte 

(Hinther et al., 2012). 

Pesquisas têm demonstrado que a exposição ao nitrato pode causar níveis diferentes 

de toxicidade aguda e crónica numa grande variedade de animais aquáticos, sendo 

que os de água doce parecem exibir maior sensibilidade do que os marinhos, 

hipoteticamente devido a um efeito atenuador da salinidade (Camargo & Alonso, 2006; 

Van Bussel et al., 2012). O efeito deletério do nitrato depende do tamanho do corpo, 

da fase de desenvolvimento, aumenta com a concentração e o tempo de exposição e 

diminui com a salinidade da água e em função dos mecanismos de adaptação 

desenvolvidos como resposta ao stresse ambiental (Guillette & Edwards, 2005; 

Hamlin, 2006). 
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Estudos de toxicidade com animais aquáticos têm mostrado que as concentrações 

letais (CL50) de nitrato são bastante variáveis, podendo haver diferenças de uma 

ordem de magnitude ou mais, dependendo da espécie (Hamlin et al., 2008; Stelzer & 

Joachim, 2010). A CL50 às 96 horas para alevins do percídeo Lepomis macrochirus foi 

de 2 094 mg NO3
--N/L; a CL50 para 96 horas em larvas do ciprinídeo Pimephales 

promelas foi de 1 317 mg NO3
--N/L, enquanto para adultos invertebrados da espécie 

Daphnia magna foi obtido o valor de 462 mg NO3
--N/L e para o esturjão Siberiano 

(Acipenser baeri) o de 397 mg NO3
--N/L (Guillette & Edwards, 2005; Hickey & Martin, 

2009). Peixes juvenis das espécies Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus tshawytscha 

e Salmo clarki, apresentaram valores de concentrações de segurança para curtas 

exposições (120 horas, CL0,01) e sem efeito observado (30 dias, NOEC) inferiores a 5 

mg NO3
--N/L. Estudos toxicológicos comprovaram que alguns vertebrados 

pertencentes à classe dos anfíbios são particularmente vulneráveis mesmo a baixas 

concentrações de nitrato. Dentre estes destacam-se as larvas das espécies Rana 

temporaria, e girinos das espécies Pseudacris triseriata e Rana pipiens (Camargo & 

Alonso, 2006; Ortiz-Santaliestra et al., 2010). 

Face à escassez de estudos experimentais sobre os efeitos crónicos do nitrato em 

espécies de peixes marinhos, a literatura sugere como valores teóricos de segurança 

o intervalo 20-500 mg NO3
--N/L (Van Bussel et al., 2012).  

Camargo et al., (2005) recomendam como valor máximo apropriado para proteger 

animais aquáticos de água doce mais sensíveis, 2 mg NO3
--N/L. Para os marinhos 

sugere um máximo de 20 mg NO3
--N/L, apesar de ter sido observado em fases 

precoces de desenvolvimento de invertebrados marinhos sensibilidade semelhante à 

exibida pelos de água doce. 

Também no ser humano o nitrato (NO3
-) é sintetizado endogenamente e pode ser 

ingerido em grandes quantidades através de dietas ricas em vegetais, carnes curadas 

e água (Santamaria, 2006).  

Uma parte do nitrato é reduzida na cavidade oral através da saliva por bactérias 

anaeróbias, que se encontram na superfície da língua. Estas bactérias usam nitrato na 

ausência de oxigénio como aceitador terminal de eletrões e produzem nitrito como um 

subproduto. Uma pequena quantidade de nitrito é posteriormente reduzido a óxido 

nítrico por bactérias ou devido à acidez bucal, mas a maioria será inevitavelmente 

engolido e irá reagir com o ácido do estômago para produzir uma mistura complexa de 

óxidos de azoto, incluindo o ácido nitroso, dióxido de azoto, trióxido de diazoto, óxido 
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nítrico entre outros. Outra parte do nitrato é rapidamente absorvida no estômago e 

intestino e distribuído pela corrente sanguínea (Hunault et al., 2009). 

Durante anos o nitrato foi considerado um poluente tóxico de água potável e um 

componente indesejável nos alimentos por poder causar problemas de saúde pública. 

A preocupação com o nitrato surgiu pela primeira vez quando foram relatados casos 

de meta-hemoglobinemia infantil e quando anos mais tarde investigadores mostraram 

que o nitrato pode teoricamente ser transformado em N-nitrosaminas, compostos 

potencialmente cancerígenos, pela reação entre o N2O3 com aminas secundárias da 

dieta. Estudos epidemiológicos posteriormente realizados não demonstraram risco 

consistentemente acrescido para a incidência e mortalidade cancerígena com o 

aumento da exposição devido ao consumo de nitrato (Gilchrist et al., 2010). 

Atualmente, ao contrário do que inicialmente se pensou, um grande número de 

investigadores considera que a formação de óxido nítrico por redução sequencial do 

nitrato poderá estar subjacente a efeitos benéficos deste anião em seres humanos e 

outros mamíferos, nomeadamente devido à ação daquele radical em processos já 

mencionados anteriormente neste trabalho (Ghasemi & Zahedias, 2011; Gilchrist, et 

al., 2010). 

O JECFA estabeleceu como limite IDA, para exposições de longo prazo ao nitrato o 

intervalo de 0-3,7 mg/Kg de peso corporal (WHO, 2008). Para a qualidade da água, a 

WHO, recomenda como VG em exposições de curta duração ao nitrato o valor de 50 

mg/L. 

 

2.4. IMPORTÂNCIA DOS BIOFILTROS EM SISTEMAS 

AQUÁTICOS DE RECIRCULAÇÃO (RAS) PARA 

PRODUÇÃO DE PEIXES 

No setor aquícola, os sistemas aquáticos de recirculação (RAS) são comumente 

utilizados e considerados como uma boa e mais limpa prática de produção para 

algumas espécies aquáticas, com baixo consumo de água, recurso a pequenas áreas 

e alta produtividade. Asseguram a sustentabilidade dos recursos naturais, a proteção 

do meio ambiente e a biodiversidade, não obstante o elevado investimento envolvido 

na sua implementação e operacionalidade (Masser et al., 1999; Timmons et al., 2006; 

Lawrence, 2007). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DGilchrist,%2520Mark%26authorID%3D35174658200%26md5%3Dcad9be6575baf0eeafc1ba81e1a961e5&_acct=C000057398&_version=1&_userid=2460038&md5=715680d7d2db8e54780f7bf2742b704c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DGilchrist,%2520Mark%26authorID%3D35174658200%26md5%3Dcad9be6575baf0eeafc1ba81e1a961e5&_acct=C000057398&_version=1&_userid=2460038&md5=715680d7d2db8e54780f7bf2742b704c
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2.4.1. COMPONENTES BÁSICOS 

Os sistemas de recirculação são estruturas de cultivo em que a água após passar 

pelos tanques de produção segue para o tratamento em filtros mecânico e biológico, 

retornando ao sistema por bombeamento. Os níveis de oxigénio e dióxido de carbono 

dissolvidos, o azoto amoniacal e nitrito são controlados pela combinação de troca de 

água, aeração e biofiltração. Existe total controlo do ambiente interno. São 

constituídos essencialmente pelos tanques de cultivo e um conjunto de equipamentos 

básicos. Os decantadores e filtros mecânicos, são usados para concentrarem e 

removerem sólidos decantáveis e em suspensão; biofiltros (filtros biológicos), 

preenchidos com substratos para aumentar a área de superfície de contacto e 

possibilitar a fixação de uma comunidade bacteriana entre as quais bactérias 

quimioautotróficas, que promovem a oxidação do azoto amoniacal (NH4
+/NH3) em 

nitrato (NO3
-) por processos de nitrificação e bactérias heterotróficas; sistemas de 

aeração/oxigenação, compostos por sopradores de ar e difusores, aeradores 

mecânicos ou injetores de oxigénio, geralmente aplicados antes ou imediatamente 

após o biofiltro, por forma a reoxigenar a água que retorna aos tanques; sistema de 

bombas e tubagens de drenagem e retorno, para recircular a água tratada e 

reoxigenada para os tanques de cultivo; unidade de desinfeção e/ou esterilização com 

recurso a agentes químicos (ozono) ou radiação eletromagnética não ionizante 

(ultravioleta-UV), mais usada nos setores de incubação e larvicultura (Losordo et al., 

1998; Kubitza, 2006; Crab et al., 2007). 

 

2.4.2. QUALIDADE DA ÁGUA 

Com o objetivo de garantir o bom funcionamento dos sistemas de tratamento e a não 

degradação da qualidade da água, vários parâmetros devem ser monitorizados com 

regular frequência de amostragem e corrigidas eventuais situações de inconformidade 

detetadas. Os mais significativos são os níveis de oxigénio (O2) dissolvido (OD), as 

concentrações da forma não ionizada ou livre da amónia (NH3) e de dióxido de 

carbono (CO2), nos tanques de cultivo. A análise deve ainda contemplar valores de pH 

e temperatura, níveis de alcalinidade e dureza totais, resíduos sólidos totais e 

salinidade, concentrações de nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-), entre outros (Losordo et al., 

1998; Kubitza, 2006; Lekang, 2007; Timmons & Ebeling, 2010). 
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2.4.3. BIOFILTROS 

Na aquacultura, os peixes recebem alimento com elevados níveis proteicos. Parte das 

proteínas alimentares é digerida, absorvida, assimilada e convertida em proteína do 

animal. Como resultado dos processos metabólicos forma-se amónia (NH3) que é 

excretada ao nível branquial. A porção não digerida da proteína é excretada através 

das fezes constituindo uma fonte de azoto orgânico. Os resíduos orgânicos, como 

fezes e alimento não ingeridos, são metabolizados por ação microbiana, com 

produção de amónia (Hargreaves, 1998). 

Nos ecossistemas aquáticos a amónia encontra-se em equilíbrio com os iões amónio 

(NH4
+) e hidróxido (OH-) (Equação 19). As concentrações das duas formas inorgânicas 

azotadas, no seu conjunto, contribuem para o azoto amoniacal total (em inglês, Total 

Ammonia Nitrogen-TAN), sendo que a toxicidade deste parâmetro depende da 

percentagem de amónia não ionizada. Valores de temperatura crescente e de pH mais 

elevados (>9,3) favorecem a presença da espécie livre (NH3) mais tóxica, pelo que nos 

sistemas de recirculação uma forma efetiva de controlar a toxicidade da amónia pode 

passar pela monitorização dos valores de pH da água de cultivo (Durborow et al., 1997 

(b); Hargreaves, 1998; Chambers et al., 2001; Camargo & Alonso, 2006). 

O azoto amoniacal libertado na água pode ser novamente incorporado pelo plâncton 

(assimilação) ou ser sequencialmente oxidado a nitrito (NO2
-) (nitritação) e este a 

nitrato (NO3
-) (nitratação), por dois grupos de bactérias nitrificantes filogeneticamente 

diferentes, as AOB e NOB, respetivamente (Equações 8.1 ou 8.2 e 9). Estes dois 

importantes passos correspondem ao processo de nitrificação e são os principais 

mecanismos de redução da concentração de amónia nos tanques de cultivo. 

Concentrações baixas de oxigénio dissolvido, prejudicam a atividade do segundo 

grupo de bactérias, favorecendo a acumulação de NO2
- na água.  

O nitrito é o metabolito intermediário do processo de nitrificação. É aconselhável que a 

concentração de nitrito na água seja monitorizada sempre que se registem elevados 

níveis de azoto amoniacal total e baixos de oxigénio, dissolvidos na água de cultivo 

(Durborow et al., 1997(a); Kubitza, 1998; Grosell & Jensen, 2000; Kroupova et al., 

2005). 

O Nitrato é o produto final da conversão do azoto amoniacal pelo processo de 

nitrificação. Nos sistemas aquáticos de recirculação, os níveis máximos de nitrato 

(NO3
-) dissolvidos na água de cultivo são variáveis e relativamente baixos, no entanto, 
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podem ocasionalmente, estar presentes em concentrações compreendidas entre 100 

e 1000 mg NO3
--N/L. Tal facto pode ocorrer quando a remoção de nitrato da água não 

é eficientemente controlada quer por processos de redução assimilatória e 

dissimilatória do nitrato quer pela taxa de renovação de água, procedimento menos 

desejável em termos de produção sustentável (van Rijn et al., 2006; Timmons & 

Ebeling, 2010; Van Bussel et al., 2012). Níveis elevados devem ser evitados não só 

porque poderão induzir efeitos tóxicos em algumas espécies aquáticas, como serem 

fontes para formação das formas tóxicas nitrito e amónia durante os processos de 

dissimilação. Acresce a estas razões, o facto de poderem provocar alterações na 

capacidade de tamponamento da água e questões ambientais relativas às descargas 

de águas residuais cujo valor limite de emissão (VLE) é de 50 mg NO3
-/L (11,2948 mg 

NO3
--N/L), entre outras (van Rijn et al., 2006). 

Nos RAS é fundamental o tratamento da água de cultivo antes de retornar aos 

tanques. Para este fim, têm sido desenvolvidos vários sistemas de biofiltração para 

remoção, não só do azoto amoniacal e das restantes formas azotadas que se formam, 

como também para degradação da matéria orgânica (Malone & Pfeiffer, 2006; van Rijn 

et al., 2006; Timmons et al., 2006; Crab et al., 2007). Nestes sistemas os resíduos 

azotados podem ser eliminados recorrendo a diferentes tipos de biofiltros. As 

comunidades de bactérias podem formar-se espontaneamente em forma de grânulos 

grandes e densos ou crescerem aderidos a uma superfície sólida estática (biofimes 

estáticos) ou fixados a partículas suspensas (biofilmes suportados em partículas). 

Tendo em conta a diversidade de microrganismos que medeiam as transformações 

entre as múltiplas formas de azoto presentes nos tanques, nos sistemas aquáticos de 

recirculação aconselha-se o uso separado de biofiltros nitrificantes e desnitrificantes 

ou apenas os nitrificantes (Lekang, 2007; Timmons & Ebeling, 2010).  

A eficácia de um qualquer biofiltro, regra geral, está dependente do tipo de substrato, 

que deve ser não tóxico e ter uma elevada superfície específica, da concentração de 

oxigênio dissolvido, da TAN, da relação carbono/azoto (C/N), da temperatura, do pH, 

da alcalinidade, da turbidez e da salinidade da água, da homogeneidade do tempo de 

detenção hidráulica no biofiltro e da intensidade da luz (Malone & Pfeiffer, 2006; 

Lekang, 2007; Timmons & Ebeling, 2010). Sob condições aeróbicas, o processo de 

nitrificação ocorre naturalmente e durante o percurso da água de cultivo através do 

biofiltro. A taxa de crescimento das bactérias nitrificantes, o crescimento e 

estabilização do biofilme e consequentemente a eficiência da nitrificação depende de 

vários fatores físicos, químicos e biológicos. A adsorção de moléculas orgânicas 
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transportadas até à superfície do substrato favorece a fixação bacteriana ao promover 

a produção de polímeros extracelulares e o crescimento celular. Níveis de salinidade e 

alcalinidade, valores de pH e temperatura influenciam os processos bioquímicos dos 

microrganismos presentes, a concentração do substrato, níveis de oxigénio dissolvido 

e o regime de turbulência e mistura afetam o fornecimento de nutrientes para o 

biofilme, a competição por nutrientes ou pelo espaço e a presença de matéria orgânica 

condicionam tanto o crescimento celular como o fornecimento de nutrientes (Timmons 

& Ebeling, 2010). 

Segundo a equação 13, por cada grama de azoto amoniacal oxidado a nitrato, são 

consumidos 4,18 g de oxigénio e 8,27 g de alcalinidade, produzidos 0,20 g de 

biomassa e 5,85 g de dióxido de carbono.  

A atividade das bactérias aeróbias é inibida quando se registam concentrações 

elevadas de amónia e ácido nitroso, baixos níveis de oxigénio dissolvido (<1 mg/L) e 

valores de pH fora do intervalo 7,5-8,6. A nitratação pode ser condicionada mesmo 

para níveis vestigiais de sulfuretos que se acumulam nos sedimentos e lamas 

produzidos nos sistemas de aquacultura. Concentrações elevadas de matéria orgânica 

biodegradável (maiores relações C/N) favorecem o crescimento de bactérias 

heterotróficas, que competem com as autotróficas pelo oxigénio e pela área de adesão 

do substrato. As primeiras caracterizam-se por apresentarem taxa de crescimento e 

tempo de duplicação superiores, às das bactérias nitrificantes (Crab et al., 2007). 

Devido ao efeito acidificante da nitrificação, o pH pode diminuir para níveis com um 

efeito inibitório na performance da nitrificação O desenvolvimento do biofilme está 

ainda dependente das condições hidrodinâmicas do escoamento que naturalmente 

podem provocar desprendimento de biomassa com perda ou quebra do biofilme (Crab 

et al., 2007; Timmons & Ebeling, 2010).  

Reunidas as condições ótimas que favorecem a nitrificação, o processo cria mais 

biofilme, as bactérias crescem, dividem-se e a massa celular aumenta. O biofilme 

levará cerca de 2 a 4 semanas até se estabelecer. Por volta dos 14 dias a 

concentração de TAN atinge um máximo, ao que se segue um declínio, aumento 

progressivo dos níveis de nitrito até cerca dos 28 dias, tempo a partir do qual começa 

a ocorrer acumulação de nitrato e diminuição dos níveis de nitrito (Figura 4) (Timmons 

& Ebeling, 2010).  
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Figura 4: Curva típica da variação da concentração do azoto amoniacal total (TAN), nitrito e nitrato em função 
do tempo necessário para que as bactérias nitrificantes se estabeleçam no biofiltro. 
Fonte: Adaptada de Timmons & Ebeling, 2010. 

A remoção do nitrato nos sistemas aquáticos de recirculação, à semelhança do que 

ocorre noutros ambientes aquáticos ou terrestres, deve-se à atividade de uma 

variedade de organismos. Uns medeiam os processos de assimilação, outros os de 

dissimilação do nitrato (van Rijn et al., 2006; Rütting et al., 2011). Os microrganismos 

desnitrificantes, sob condições anóxicas ou anaeróbicas, utilizam as formas oxidadas 

de azoto, nitrato e nitrito convertendo-as nas formas reduzidas, azoto molecular (N2) e, 

em menor extensão, nos gases óxido nítrico (NO) e óxido nitroso (N2O) (Sequência 

15). Uma vez convertido em molécula (N2), o azoto rapidamente se escapa para a 

atmosfera o que permite equilibrar a quantidade que é fixada pelos microrganismos 

fixadores de azoto, fechando o ciclo (Lessa, 2007). 

A incompleta desnitrificação e consequente acumulação de nitrito em meios aquáticos 

têm sido observadas em condições de oxigénio limitantes, para valores fora da gama 

ótima de pH e na presença de altas intensidades de luz (van Rijn et al., 2006; 

Bremner, 1997). A temperatura afeta tanto a taxa de remoção de nitrato quanto o 

crescimento microbiano (Loraine et al., 2005).  

Como alguns dos microrganismos anaeróbios facultativos obtêm energia para o seu 

crescimento a partir da redução do nitrato a azoto molecular e necessitam de matéria 

orgânica para a síntese celular, por vezes é imperioso empregar fontes externas de 

carbono (álcoois orgânicos, hidratos de carbono, etc.) ou endógenas, provenientes dos 

resíduos do sistema de cultivo. Optar por desnitrificação autotrófica em detrimento da 

heterotrófica poderá ter vantagens na gestão do sistema. Por haver menor 
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acumulação de biomassa, consequentemente poder-se-ão evitar problemas como 

entupimento dos diversos equipamentos e contaminação da água por carbono 

orgânico (van Rijn et al., 2006). 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente trabalho, de uma forma geral, foram seguidas as recomendações 

propostas pela OCDE. Embora se tenha procedido a algumas modificações pontuais, 

foram adotadas as orientações 204 (1984), 210 (1992), 212 (1998) e a proposta Fish 

Embryo Toxicity (FET) Test (2006). 

 

3.1. TESTES DE TOXICIDADE AGUDA 

Os ensaios de toxicidade aguda com nitrato de sódio foram realizados em três fases 

iniciais de desenvolvimento do peixe-zebra (embriões, larvas de 3 dpf com vesícula 

vitelina e de 5 dpf, no fim da fase com vesícula vitelina). 

Nestes foi observado para cada período de exposição (24, 48, 72 e 96 horas) o 

desenvolvimento dos embriões e larvas, em cada concentração e controlo negativo, 

com recurso a uma lupa binocular Zeiss Stemi DV4.  

Em todos os testes de toxicidade, diariamente foram efetuadas contagens de embriões 

e larvas considerados mortos; estes foram removidos e procedeu-se ao respetivo 

registo. Os testes foram considerados válidos apenas quando a sobrevivência dos 

organismos no controlo negativo, atingiu pelo menos os 90%. 

 

3.1.1. TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 1 - EMBRIÕES 

Neste ensaio, realizado em microplacas de 24 poços, em sistema estático e em 

triplicado, foram usados 360 embriões, com pouco mais do que 2 hpf, no estádio de 

blástula (Figura 5) e 5 soluções com concentrações em nitrato de 1 318,36, 1 450,20, 

1 595,22, 1 753,42 e 1 930,08 mg NO3
--N/L, obtidas por progressão geométrica 

crescente (P.G.) de razão (q) 1,1 e a um controlo negativo (0,00 mg NO3
--N/L). Em 

cada réplica foram testados 20 embriões. Estes foram cuidadosa e individualmente 

distribuídos por poço e expostos a 2 mL de cada solução e controlo, por um período 

de 48 horas, sem renovação do meio. As microplacas foram colocadas na incubadora 

(TS 606/3i WTW, Figura 8), à temperatura de 26,5 ± 1 ºC e num regime de fotoperíodo 

de 14:10h (dia:noite).  
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Figura 5: Embrião no estádio de blástula, 2h 30min, 256 células. 

Fonte: adaptada de Kimmel et al., 1995. 

 

As concentrações das soluções teste foram conseguidas após a realização de 6 

ensaios preliminares (Anexo 1). Iniciaram-se os ensaios com 5 soluções de 

concentração em nitrato entre 250,00 e 4 000,00 mg NO3
--N/L (q=2), por diluição dos 

respetivos volumes da solução stock em água desionizada. Neste ensaio o controlo 

negativo foi também preparado com água desionizada. Em todas as réplicas foi 

observada elevada percentagem de mortalidade cumulativa. As concentrações das 

soluções voltaram a ser testadas após preparação com água de diluição, tendo sido 

apenas registada mortalidade (100%) na solução de maior concentração. Seguiram-se 

vários ensaios com soluções de concentrações variadas: entre 251,98-2 636,72 mg 

NO3
--N/L (q=1,8); 1 200,00-2 488,32 mg NO3

--N/L (q=1,2); 1 299,90-1 903,71 mg NO3
--

N/L (q=1,1) e 1 450,20-2 122,56 mg NO3
--N/L (q=1,1). 

A variável de resposta (endpoint) dos embriões avaliada neste ensaio à toxicidade do 

nitrato foi a mortalidade, tendo sido expressa em CL50. Os critérios estabelecidos e 

seguidos para considerar um embrião morto foram a coagulação do embrião e/ou a 

ausência de formação de somitos, ausência de distanciamento da cauda à vesicula 

vitelina e ausência de batimentos cardíacos. 

 

3.1.2. TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 2 - LARVAS 

RECÉM ECLODIDAS (3 dpf) 

Neste ensaio, também realizado em microplacas de 24 poços e em triplicado, em 

sistema semi estático, foram usadas 360 larvas com 3 dpf (72 hpf), em estádio de 

protusão da boca (Figura 6) e 5 soluções com concentração em nitrato de 1 749,47, 1 

854,93, 1 965,68, 2 084,33 e 2 209,57 mg NO3
--N/L, obtidas por P.G. crescente de 

razão igual a 1,06 e a um controlo negativo (0,00 mg NO3
--N/L). Por réplica foram 

testadas 20 larvas na fase em que possuem vesícula vitelina. Estas foram cuidadosa e 
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individualmente distribuídas por poço e expostas a 2 mL de cada solução e controlo, 

por um período de 96 horas, com renovação diária do meio. As microplacas foram 

colocadas na incubadora, à temperatura de 26,5 ± 1 ºC e num regime de fotoperíodo 

de 14:10h (dia:noite). 

 

 

Figura 6: Larva no estádio de protusão da boca e com vesícula vitelina, 3 dpf.  
Fonte: adaptada de Kimmel et al., 1995. 

 

As concentrações das soluções teste usadas decorreram da realização de ensaios em 

que se testaram 3 gamas diferentes de concentração em nitrato (Anexo 2). Também 

para esta fase de desenvolvimento do peixe-zebra se iniciaram os testes com 5 

soluções de concentrações entre 250,00 e 4 000,00 mg NO3
--N/L (q=2), por diluição 

dos respetivos volumes da solução stock em água desionizada. O controlo negativo foi 

também preparado com água desionizada. Embora neste tratamento não tenha 

ocorrido mortalidade, nas restantes réplicas foi observada elevada percentagem de 

mortalidade cumulativa. Foram realizados ainda mais 2 ensaios com concentrações 

em nitrato compreendidas entre 251,98-2 636,72 mg NO3
--N/L (q=1,8) e 1 200,00-2 

488,32 mg NO3
--N/L (q=1,2). 

A resposta estudada para as larvas em fase de alimentação endógena foi também a 

mortalidade. Os critérios estabelecidos e seguidos que permitiram considerar uma 

larva dada como morta foram a ausência de movimentos respiratórios e/ou batimentos 

cardíacos, a imobilização e a ausência de reação a estímulos mecânicos. 

 

3.1.3. TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 3 - LARVAS 

COM 5 dpf 

Para este teste foram expostas 357 larvas com 5 dpf (120 hpf) (Figura 7), durante 96 

horas a 5 soluções com concentração em nitrato de 1 075,78, 1 181,25, 1 299,90, 1 

429,10 e 1 574,12 mg NO3
--N/L, obtidas por progressão geométrica crescente de 

razão igual a 1,1 e a um controlo negativo (0,00 mg NO3
--N/L). Em cada tratamento 

realizaram-se quatro réplicas, contendo cada réplica 15 larvas à exceção das soluções 
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de concentração 1 181,25 e 1 429,10 mg NO3

--N/L, em que numa das quatro réplicas 

foram usadas 14 e 13 larvas, respetivamente. Os testes foram realizados em caixas de 

Petri que continham 10 mL de solução teste, em sistema semi estático, numa câmara 

térmica à temperatura de 26,5 ± 1 ºC num regime de fotoperíodo de 14:10h (dia:noite) 

com renovação diária do meio. 

Embora as larvas a partir das primeiras 24 horas de exposição se encontrassem no 

início da fase em que se inicia a alimentação exógena, durante o ensaio não foram 

alimentadas, para prevenir eventuais alterações dos parâmetros físico-químicos do 

meio. 

 

 

Figura 7: Larva no estádio em que ocorre flexão do notocórdio, a boca abre-se e o ar ingerido na 

movimentação até à superfície enche a bexiga natatória, 5-6 dpf. 
Fonte: adaptada de Parichy et al., 2009. 

Também neste teste, as concentrações das soluções avaliadas foram obtidas após a 

realização sequencial de 4 ensaios com soluções de diferentes concentrações em 

nitrato (Anexo 3). Começou por se testar as soluções com concentração entre 250,00 

e 4 000,00 mg NO3
--N/L (q=2), por diluição dos respetivos volumes da solução stock 

em água desionizada. O controlo foi preparado com água desionizada e registada uma 

mortalidade cumulativa de 35%. Nas restantes réplicas a percentagem atingiu os 

100%. Seguiram-se mais 2 ensaios com soluções de concentrações compreendidas 

entre 251,98-2 636,72 mg NO3
--N/L (q=1,8) e 1 200,00-2 488,32 mg NO3

--N/L (q=1,2).  

No cálculo da CL50, os critérios usados na determinação de morte para as larvas foram 

a imobilização, ausência de movimentos respiratórios e/ou batimentos cardíacos, 

ausência de reação a estímulos mecânicos e/ou o aspeto opaco do sistema nervoso 

central. 

  



FCUP 

Avaliação de efeitos tóxicos agudos e crónicos do nitrato em fases iniciais de 

desenvolvimento do peixe-zebra 

48 

 

 

Figura 8: Câmara térmica com sistemas de regulação térmico e temporizador de fotoperíodo, onde foram 

realizados os ensaios de toxicidade aguda. 

 

3.2. TESTES DE TOXICIDADE CRÓNICA - LARVAS COM 6 

dpf 

Este teste teve como objetivo detetar efeitos crónicos de concentrações sub-letais de 

nitrato durante a fase larvar ao nível da sobrevivência e do crescimento. As 

concentrações de nitrato testadas (50,00, 100,00, 200,00 e 400,00 mg NO3
--N/L) foram 

selecionadas com base em valores que normalmente ocorrem em sistemas de 

recirculação de água em piscicultura intensiva. O teste foi iniciado com larvas após o 

esgotamento das reservas vitelinas (6 dias pós-fertilização), no início da alimentação 

exógena, tendo terminado aos 29 dias pós-fertilização, que corresponde ao final da 

fase larvar (Fleming, 2007). Durante este período, quatro grupos de larvas em 

triplicado foram expostas às quatro concentrações sub-letais de nitrato acima referidas 

e um quinto grupo (também em triplicado) foi mantido em água da torneira desclorada 

funcionando como grupo controle (0,00 mg NO3
--N/L). Uma vez que foi usado NaNO3 

como fonte de nitrato, no sentido de controlar um eventual efeito dos iões sódio, 

mantiveram-se igualmente dois grupos de larvas expostas a duas concentrações de 

NaCl (0,834 e 1,669 g/L) de modo a perfazer um teor de sódio semelhante ao 

fornecido pelas duas concentrações mais elevadas de NaNO3 (328,27 e 656,54 mg 

Na+/L). Adicionalmente, na medida em que a exposição ao nitrato se fez em sistema 

semi estático, para controlar um eventual efeito devido à acumulação de azoto 

amoniacal total (NH4
+/NH3) proveniente da excreção pelas larvas, manteve-se um lote 
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de larvas em sistema de recirculação de água, com níveis de amónia (assim como de 

nitrito e nitrato) residuais. Por limitações de ordem logística, os grupos expostos ao 

NaCl e o grupo em sistema aberto não foram replicados. 

Todos os grupos foram constituídos por um número inicial de 20 larvas colocadas num 

tanque cilíndrico com janelas de rede e de 3 litros de capacidade, o qual se encontrava 

dentro de um tanque retangular de 5 litros de capacidade. Cada conjunto formado por 

estes dois tanques constituía uma unidade experimental (Figura 9 A). Cada uma 

destas unidades experimentais encontrava-se em banho-maria dentro de um terceiro 

tanque com 10 litros de capacidade, integrado num sistema de recirculação de água 

semelhante ao descrito por Charlon & Bergot (1984) (Figuras 9 B e 10), através do 

qual circulava continuamente água mantida a 28,5 ± 1 ºC (por intermédio de 

resistências equipadas com termóstato). Todo o sistema foi mantido sob um 

fotoperíodo de 14:10h (dia:noite). A intervalos de 4 horas era efetuado arejamento da 

água de cada unidade experimental durante 30 minutos, através de um tubo de 

plástico com pedra difusora (colocado entre os dois tanques constituintes de cada 

unidade) ligado a um compressor de ar controlado por um temporizador. 

 

 

Figura 9: Sistema usado no ensaio de toxicidade crónica. 
(A) Unidades experimentais em regime semi estático e (B) vista geral do sistema de recirculação de água. 
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Figura 10: Esquema do sistema semi fechado utilizado no cultivo larvar.  

(1) Unidades experimentais, (2) caleira superior, (3) caleira inferior, (4) reservatório de água inferior com filtro 
biológico, (5) resistência/sistema de arrefecimento, (6) bomba de água, (7) reservatório superior com 

dispositivo de segurança, (8) lâmpada ultra violeta (UV), (9) entrada de água do dispositivo de segurança e (10) 
lâmpadas fluorescentes. 

As larvas de cada unidade experimental eram transferidas diariamente para uma 

unidade experimental limpa e com meio renovado, fazendo-se o registo das larvas 

mortas. Esta transferência diária para uma nova unidade experimental com meio 

renovado permitia manter a concentração pretendida de nitrato em cada solução e 

evitar a acumulação excessiva da amónia excretada pelas larvas.  

A alimentação diária era fornecida após a transferência para o novo meio, sendo 

constituída por alimento comercial TetraMin (Tetra GmbH) (particulado a 100-200 µm) 

e náuplios recém-eclodidos de Artemia (INVE, EG) durante a primeira semana, e por 

apenas náuplios recém-eclodidos de Artemia a partir da primeira semana. A dose 

diária de TetraMin fornecida a cada grupo experimental foi de 100 mg, repartido em 

duas refeições diárias (manhã e tarde). A dose diária de Artemia fornecida a cada 

grupo experimental de 20 larvas foi de cerca de 9 000 náuplios nas duas primeiras 

semanas e 12 000 náuplios no restante período, repartidos por duas refeições (manhã 

e tarde). Estas quantidades iam sendo ajustadas para cada unidade experimental em 

função da mortalidade larvar que nelas ia ocorrendo. No final do ensaio todas as 

larvas sobreviventes de cada réplica de cada tratamento foram anestesiadas em 2-

fenoxietanol na concentração de 0,3 mL/L, pesadas e fotografadas individualmente 

com uma câmara digital acoplada a uma lupa binocular. As imagens digitais obtidas 

foram utilizadas em computador para determinação do comprimento das larvas com 

recurso ao software UTHSCSA ImageTool 3.0 (http://compdent.uthscsa.edu/dig/itdesc.html). 

http://compdent.uthscsa.edu/dig/itdesc.html
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Com base nos valores do peso (P, g) e do comprimento padrão (SL, cm) foi calculado 

o fator de condição de Fulton (K, K=(P/SL3)x100). 

 

3.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES USADAS NOS 

ENSAIOS 

A solução mãe (stock) de nitrato de sódio com concentração 65 918,07 mg NO3-N/L2, 

foi obtida por dissolução à temperatura ambiente de 40,00 g de NaNO3 (Sodium 

Nitrate P.A., Merck) em 100 mL de água desionizada, sob agitação. 

A solução stock salina de concentração 68 839,80 mg Na/L3 foi obtida por dissolução, 

à temperatura ambiente de 17,50 g de cloreto de sódio (NaCl P.A., Panreac Química, 

S.A.) em 100 mL de água desionizada, sob agitação. 

Nos bioensaios realizados, todas as soluções testadas com concentrações diferentes 

em nitrato ou cloreto de sódio foram preparadas a partir das respetivas soluções mãe, 

por diluição de um determinado volume, medido com micropipeta, em água de diluição 

previamente obtida por descloração, tratamento com carvão ativado e envelhecimento 

da água proveniente da rede pública. Durante os ensaios, para evitar choques 

térmicos nos organismos, as soluções teste e a água de diluição foram sempre 

mantidas sob condições controladas de temperatura, a que decorreram os ensaios. 

Os tratamentos controlo negativo foram realizados com água de diluição. 

 

3.4. MANUTENÇÃO DO STOCK DE REPRODUTORES DE 

PEIXE-ZEBRA E OBTENÇÃO DOS EMBRIÕES E DAS 

LARVAS USADOS NOS ENSAIOS AGUDOS E CRÓNICO 

Neste trabalho foram utilizados como progenitores, peixes-zebra adultos de segunda 

geração, com cerca de ano e meio de idade, cultivados em Laboratório no 

Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e no 

CIIMAR-CIMAR Laboratório Associado. A sua manutenção foi feita em aquários de 

vidro de 60 L de capacidade, com água da rede pública desclorada e equipados com 

arejamento (bombas elétricas de ar para aquário) e filtragem contínuos. Os peixes 

                                                
2
 g(NaNO3)xAr(N)x1000/Mr(NaNO3) 

3
 g(NaCl)xAr(Na)x1000/Mr(NaCl) 
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foram mantidos à temperatura de 28,5 ± 1 ºC e alimentados duas vezes alternada e 

diariamente com náuplios de Artemia e alimento comercial seco até um máximo de 3% 

por dia, do peso por peixe. 

Para a obtenção de embriões do peixe-zebra, um conjunto de adultos na proporção de 

1 fêmea para 2 machos (1:2), foi colocado num aquário de vidro com a capacidade 

suficiente para assegurar 1 L de água por peixe, sob condições laboratoriais 

controladas à temperatura de 28,5 ± 1 ºC e fotoperíodo de 14:10h (dia:noite), na noite 

anterior à postura. Para a recolha dos ovos e simultaneamente se evitar a predação 

daqueles por parte dos progenitores, foi colocado dentro do aquário um recipiente 

protegido com rede de 2 mm de malha e coberto com berlindes. 

Cerca de 20 a 45 minutos após a postura, que ocorre imediatamente a seguir ao início 

do ciclo de luz, o recipiente da desova foi removido do aquário, os ovos recolhidos e 

posteriormente observados com recurso à lupa binocular, procedendo-se desta forma 

à completa identificação dos ovos fertilizados dos inviáveis. 

O procedimento descrito no parágrafo anterior foi sempre realizado no mais curto 

intervalo de tempo, por forma a assegurar que os embriões utilizados nos testes de 

toxicidade aguda eram imersos nas soluções teste e na água de diluição usada como 

controlo negativo, no estádio de blástula (2h 15min, 128 células) (Kimmel et al., 1995). 

Os embriões recolhidos com o objetivo de posteriormente serem usados em testes de 

toxicidade como larvas recém eclodidas (3 dpf) e/ou com 5 e 6 dpf foram incubados. 

Para tal colocaram-se em água de diluição (água proveniente da rede pública, 

envelhecida e desclorada), dentro de um balão de fundo redondo onde foram mantidos 

com aerificação num banho-maria à temperatura de 28,5 ± 1 ºC num regime de 

fotoperíodo natural, até atingirem a fase de desenvolvimento pretendida. Diariamente 

os embriões mortos e/ou larvas foram removidos e o meio substituído. 
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3.5. PROCEDIMENTO UTILIZADO NA OBTENÇÃO DO 

ALIMENTO VIVO (NÁUPLIOS DE ARTÉMIA) USADO NA 

ALIMENTAÇÃO DO PEIXE-ZEBRA 

 

3.5.1. DESCAPSULAÇÃO DOS NÁUPLIOS DE 

ARTÉMIA 

A descapsulação dos quistos de Artemia foi efetuada com base no método proposto 

por Sorgeloos et al. (1977). Os quistos de Artemia foram hidratados em água do mar 

sintética durante cerca de 90 minutos, seguidamente recolhidos por filtração e 

colocados em 100 mL de uma solução tampão de hidróxido de sódio e água do mar 

sintética (6 mL NaOH 40%:94 mL de água do mar sintética). Posteriormente 

adicionaram-se 200 mL de lixívia comercial (refrigerada) e, mantendo os quistos em 

suspensão por agitação, deixou-se atuar durante 2-4 minutos. Após a recolha por 

filtração, os quistos foram lavados abundantemente com água da rede pública e 

posteriormente colocados numa solução de ácido acético (CH3CO2H, 6%), durante 1 

minuto sob agitação. Por fim os quistos foram recolhidos por filtração e, de novo, 

abundantemente lavados com água da rede pública. Após a descapsulação, os 

quistos foram imediatamente incubados ou armazenados a 4 ºC numa solução de 

cloreto de sódio (NaCl, 15%) até posterior utilização. 

 

3.5.2. OBTENÇÃO DOS NÁUPLIOS 

A incubação dos quistos descapsulados foi feita em recipientes cilindro-cónicos com 

água do mar sintética, sob condições de iluminação contínua e aerificação intensa a 

partir do fundo, durante 24 horas. Após a eclosão, os náuplios foram recolhidos por 

filtração com rede de 100 µm de malha e lavados com água de diluição antes de 

serem utilizados como alimento. 

A água do mar sintética usada na incubação dos quistos descapsulados foi obtida por 

dissolução, à temperatura ambiente de 175,00 g de sal marinho (Tropic Marin®) em 1L 

de água da rede pública, sob agitação. 

 



FCUP 

Avaliação de efeitos tóxicos agudos e crónicos do nitrato em fases iniciais de 

desenvolvimento do peixe-zebra 

54 

 

3.6. ANÁLISE DOS PARÂMETROS FISICO-QUÍMICOS DA 

ÁGUA DE CULTIVO, ÁGUA DE DILUIÇÃO E SOLUÇÕES 

TESTE  

Os parâmetros físico-químicos da água de cultivo do Danio rerio, da água de diluição e 

das soluções tratamento usadas no ensaio de toxicidade crónica foram controlados 

com periodicidade não constante. Antes da renovação diária dos meios dos 

tratamentos foram escolhidas aleatoriamente réplicas para as quais os valores dos 

parâmetros físico-químicos condutividade, temperatura, concentração de oxigénio 

dissolvido, pH, dureza total, amónio, nitrito e nitrato foram medidos/estimados e 

efetuados os respetivos registos. 

As medidas de condutividade elétrica foram realizadas pelo método potenciométrico; 

foi utilizado um medidor portátil Multi 350i, ConOx WTW. No controlo da temperatura 

da água dos aquários de cultivo e das soluções dos bioensaios foram usados 

termómetros de álcool. As medições do teor de oxigénio dissolvido nas águas e 

soluções teste foram efetuadas com o auxílio de um oxímetro portátil OX 4000H, 

fenomenal VWR, munido de sensor de temperatura. As medidas de pH foram 

realizadas pelo método potenciométrico; utilizou-se um medidor de pH 3305 Jenway; a 

calibração foi efetuada com auxílio de duas soluções tampão de pH 4,0 e 7,0. As 

medições da dureza total e controlo do teor de ião amónio nas águas e soluções teste, 

foram efetuadas usando testes JBL. No controlo dos parâmetros nitrito e nitrato foi 

utilizado o Test Nitrite/Nitrate seawater/Freshwater 28090, Tropic Marin. 

 

3.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Nos testes de toxicidade aguda a estimativa da CL50 foi feita com base na regressão 

PROBIT. Para a determinação da NOEC e da LOEC recorreu-se a análise de 

variância (One-Way ANOVA, nível de significância de 0,05) seguida do teste de Tukey 

para comparar os resultados de cada concentração testada com o resultado do 

controlo. No ensaio de toxicidade crónica os valores dos parâmetros determinados 

foram igualmente submetidos a análise de variância (quando necessário após as 

transformações adequadas para homogeneizar as variâncias), seguida do teste de 

Tukey sempre que eram detetadas diferenças para um nível de significância de 0,05. 

Todas as análises foram efetuadas recorrendo ao programa IBM SPSS Statistics 20 

para Windows.  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

 

4.1. PARÂMETROS INDICATIVOS DOS ELEMENTOS DE 

QUALIDADE FISICO-QUÍMICOS DA ÁGUA DE CULTIVO, 

ÁGUA DE DILUIÇÃO E SOLUÇÕES TESTE 

O ensaio crónico decorreu à temperatura controlada de 28,5 ± 1 ºC não tendo sido 

registada qualquer variação significativa durante o período de exposição. Os valores 

de pH oscilaram entre um mínimo de 8,10 e um máximo de 8,32, tendo este sido 

registado para a água recirculada do tratamento realizado em sistema semi fechado. 

Nos ensaios em que se avaliou o efeito tóxico do nitrato e da salinidade com cloreto de 

sódio observou-se que os valores de pH não sofreram significativa alteração em 

relação ao registado para a água de diluição (pH=8,20), tendo aqueles variado entre 

8,21 e 8,27. Os níveis de saturação do oxigénio dissolvido nas soluções durante os 

bioensaios mantiveram-se entre os 85% e 89%. Os valores de dureza total registados 

para os meios de cultivos oscilaram entre 106,80 mg CaCO3/L e 142,40 mg CaCO3/L. 

Os meios dos tratamentos controlo (0 mg NO3
--N/L) apresentaram valores de 

condutividade compreendidos entre um mínimo de 305,00 µS/cm e um máximo de 

309,00 µS/cm. No bioensaio com água recirculada registaram-se valores de 

condutividade entre 355,00 µS/cm e 399,00 µS/cm. A condutividade das soluções dos 

bioensaios com nitrato de sódio e cloreto de sódio, oscilou entre os 676,00 µS/cm e 3 

530,00 µS/cm, o que decorre dos níveis das espécies iónicas presentes em solução, 

para as diferentes concentrações dos agentes tóxicos estudados. Tal como o 

esperado, os valores de azoto amoniacal (mg NH4
+-N/L) presentes na água recirculada 

do sistema semi fechado e água de diluição foram residuais. Nos tratamentos em que 

se estudou o efeito deletério do nitrato e do cloreto de sódio, os níveis do ião amónio 

oscilaram entre 0,10 e 0,47 mg NH4
+-N/L. A presença de ião nitrito apenas foi detetada 

no tratamento com água recirculada numa concentração média de 0,02 mg NO2
--N/L; 

neste tratamento, a concentração média em nitrato foi de 0,65 mg NO3
--N/L. 

Os valores registados para os parâmetros de qualidade físico-químicos da água de 

diluição e das soluções teste após exposição mantiveram-se dentro da amplitude 

prevista e variaram pouco, consequentemente não terão influenciado os resultados 

obtidos. 
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4.2. TESTES DE TOXICIDADE AGUDA 

 

4.2.1. TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 1 - EMBRIÕES 

O valor estimado da concentração letal média (CL50) do nitrato para embriões foi de 1 

611,22 mg NO3
--N/L (1 578,06-1 646,06 mg NO3

--N/L), com um intervalo de confiança 

de 95%. Das soluções avaliadas, a maior concentração sem efeito observado (NOEC) 

e a menor concentração com efeito observado (LOEC) foi de 1 450,20 e de 1 595,22 

mg NO3
--N/L, respetivamente. 

Neste ensaio foi observada no controlo e apenas nas primeiras 24 horas de exposição, 

uma percentagem de mortalidade de 6,67 ± 7,64% (média ± DP). Durante as 48 horas 

de exposição dos embriões ao nitrato verificou-se um aumento significativo da 

mortalidade cumulativa em função da concentração das soluções e relativamente ao 

controlo, para as soluções de concentração igual ou superior a 1 595,22 mg NO3
--N/L 

(p<0,05). Para a solução com 1 930,08 mg NO3
--N/L, registou-se uma percentagem 

média de mortalidade de 98,33 ± 2,89% (DP). A evolução da mortalidade avaliada 

para os embriões face à exposição por 48 horas nas soluções de nitrato estudadas, 

pode ser visualizada na Figura 11. 

Embora neste trabalho a variável de resposta eclosão dos embriões, não tenha sido 

objeto de estudo estatístico, foi observado que exposições ao nitrato até às 96 horas 

para concentrações de valor igual ou superior a 1 318,36 mg NO3
--N/L afetam 

negativamente a eclosão. 
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Figura 11: Evolução da mortalidade de embriões expostos durante 48h às diferentes concentrações de nitrato. 

Os resultados representam a média ± desvio padrão para a mortalidade de 3 réplicas. Concentrações 
partilhando a mesma letra não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 

 

4.2.2. TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 2 - LARVAS 

RECÉM ECLODIDAS (3 dpf) 

O valor estimado da concentração letal média (CL50) do nitrato para larvas de 3 dpf foi 

de 1 986,65 mg NO3
--N/L (1 916,11-2 065,64 mg NO3

--N/L), com um intervalo de 

confiança de 95%. Das soluções avaliadas, a maior concentração sem efeito 

observado (NOEC) e a menor concentração com efeito observado (LOEC) foi de 1 

854,93 e de 1 965,68 mg NO3
--N/L, respetivamente. 

No tratamento controlo não ocorreu mortalidade. No teste em que se avaliou o efeito 

da solução de concentração em nitrato mais baixa (1 749,47 mg NO3
--N/L), só ocorreu 

mortalidade após as 72 horas de exposição. Nas restantes soluções durante o 

tratamento, a percentagem de mortalidade cumulativa foi aumentando em função da 

concentração do agente tóxico, tendo atingido um máximo de 75 ± 22,91% e 75 ± 

18,03% (média ± DP), nas duas soluções de maior concentração em nitrato (2 084,33 
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e 2 209,57 mg NO3

--N/L), respetivamente às 96 horas de exposição. Para as larvas 

com vesícula vitelina expostas às concentrações 1 749,47 e 1 854,93 mg NO3
--N/L, 

não se obteve diferença estatisticamente significativa para a percentagem de 

mortalidade acumulada em relação ao controlo (p>0,05). A evolução da mortalidade 

avaliada para larvas de 3 dpf face à exposição por 96 horas, nas soluções de nitrato 

estudadas, pode ser visualizada na Figura 12. 

Neste bioensaio observou-se que as larvas sobreviventes da exposição, por 96 horas, 

em todas as concentrações de nitrato avaliadas, apresentavam fraca reação a 

estímulos mecânicos e elevada imobilização, pese embora evidenciassem contrações 

cardíacas (movimentos respiratórios).  

 

Figura 12: Evolução da mortalidade das larvas com vesícula vitelina expostas durante 96h às diferentes 
concentrações de nitrato.  

Os resultados representam a média ± desvio padrão para a mortalidade de 3 réplicas. Concentrações 
partilhando a mesma letra não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 
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4.2.3. TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 3 - LARVAS 

COM 5 dpf 

O valor estimado da concentração letal média (CL50) do nitrato para larvas de 5 dpf foi 

de 1 249,76 mg NO3
--N/L (1 192,58-1 300,78 mg NO3

--N/L) com um intervalo de 

confiança de 95%. Das soluções avaliadas, a maior concentração sem efeito 

observado (NOEC) e a menor concentração com efeito observado (LOEC) foi de 1 

075,78 e de 1 181,25 mg NO3
--N/L, respetivamente. 

Durante as 96 horas de ensaio, para o tratamento controlo não foi registada 

mortalidade (0%). A exposição às soluções de nitrato, com concentração 1 075,78, 1 

181,25, 1 299,90 e 1 429,10 mg NO3
--N/L, até ao segundo dia, também não induziu 

mortalidade nas larvas. Para os grupos de larvas expostos à concentração de 1 

574,12 mg NO3
--N/L verificou-se um aumento gradual da percentagem de mortalidade 

média cumulativa a partir das 48 horas de exposição tendo atingido o valor máximo de 

78,33 ± 15,75% no quarto dia. A mortalidade em larvas expostas às diferentes 

concentrações de nitrato avaliadas, foi significativamente superior face ao controlo 

(p<0,05) (Figura 13). 

Neste bioensaio observou-se que as larvas sobreviventes à exposição nas soluções 

de concentração em nitrato superior a 1 299,90 mg NO3
--N/L, embora evidenciassem 

movimentos respiratórios, apresentavam fraca reação a estímulos mecânicos e 

elevada imobilização.  
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Figura 13: Evolução da mortalidade das larvas com 5 dpf expostas durante 96h às diferentes concentrações de 

nitrato.  
Os resultados representam a média ± desvio padrão para a mortalidade de 4 réplicas. Concentrações 

partilhando a mesma letra não são estatisticamente diferentes (p>0,05). 

 

4.3. TESTE DE TOXICIDADE CRÓNICA - LARVAS COM 6 

dpf 

Os tratamentos controlo negativo apresentaram uma sobrevivência de 98,33 ± 2,89% 

(média ± DP) decorridos os 23 dias de ensaio. Para a sobrevivência final, nas 

exposições das larvas a soluções em nitrato até 200,00 mg NO3
--N/L não houve 

diferença estatística entre os tratamentos, tendo sido em todos atingido um valor 

superior a 95%. A sobrevivência das larvas, para o mesmo período de exposição à 

concentração de 400,00 mg NO3
--N/L foi significativamente inferior face ao controlo e 

restantes concentrações de nitrato (p<0,05), tendo sido de 21,67 ± 7,64% (média ± 

DP) (Figura 14, Tabela 3). A mortalidade registada para os tratamentos com 

concentrações em nitrato de 0, 50,00, 100,00 e 200,00 mg NO3
--N/L ocorreu entre os 

dias três e sete de ensaio. Já para a exposição à solução com concentração de 400,00 
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mg NO3

--N/L o efeito letal do nitrato começou a ser observado a partir do segundo dia 

de exposição e de forma continuada até aos 23 dias. 

Durante o período de exposição às concentrações em nitrato de 400,00 mg NO3
--N/L, 

observou-se que as larvas do Danio rerio desenvolveram edema abdominal, curvatura 

da coluna vertebral apresentavam baixa mobilidade e capacidade de fuga, redução 

nas atividades natatórias e de alimentação. 

No término do ensaio, os animais dos controlos apresentaram peso fresco e 

comprimento padrão médios de 47,32 mg e 1,52 cm, respetivamente. Para o peso 

total fresco e comprimento padrão, nas exposições das larvas a soluções em nitrato 

até 200,00 mg NO3
--N/L não houve diferença estatística entre os tratamentos (p>0,05). 

O peso total fresco e comprimento padrão para os organismos sujeitos às exposições 

de 400,00 mg NO3
--N/L sofreram um decréscimo estatisticamente significativo face ao 

controlo e restantes concentrações de nitrato (p<0,05), tendo os valores sido de 3,88 ± 

1,01 mg e de 0,72 ± 0,05 cm, respetivamente (média ± DP) (Tabela 3, Figura 15). Os 

coeficientes de variação do peso e comprimento padrão, para as diferentes 

concentrações não são estatisticamente diferentes (p>0,05) (Tabela 3). Os valores 

elevados para os coeficientes de variação do peso evidenciaram, no entanto, a 

existência de alta intra heterogeneidade; já a variável comprimento padrão apresentou 

menores valores de coeficiente de variação. 

Os fatores de condição de Fulton para as exposições às concentrações de 0, 50,00, 

100,00 e 200,00 mg NO3
--N/L são da mesma ordem de grandeza; não houve diferença 

estatística entre os tratamentos (p>0,05). No controlo negativo foi obtido o valor médio 

de 1,35 ± 0,00 e na solução de concentração 200,00 mg NO3
--N/L o de 1,38 ± 0,01. 

Para as larvas submetidas aos tratamentos de 400,00 mg NO3
--N/L, o fator de 

condição de Fulton foi significativamente inferior face ao controlo e restantes 

concentrações de nitrato (p<0,05), tendo sido de 1,04 ± 0,09 (média ± DP) (Tabela 3). 

Atendo ao facto de não terem sido realizadas réplicas, os resultados dos tratamentos 

de salinidade não foram sujeitos a análise estatística. No bioensaio com nível de 

salinidade de 0,834‰ não foi observado qualquer efeito letal ou sub-letal visível. Os 

juvenis apresentaram 100% de sobrevivência, peso total fresco de 51,50 ± 12,55 mg e 

comprimento padrão de 1,59 ± 0,17 cm (média ± DP); os valores dos coeficientes de 

variação do peso e comprimento padrão foram de 24,36% e de 10,69%, 

respetivamente. O grupo apresentou para o fator de condição de Fulton o valor médio 

de 1,28 (Figura 14, Tabela 3). 
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A solução de cloreto de sódio com nível de salinidade de 1,669‰ afetou 

negativamente a sobrevivência final das larvas, desde o segundo dia de exposição. 

Esta solução com concentração em catião sódio igual à solução de nitrato de sódio 

com concentração de 400,00 mg NO3
--N/L, reduziu a sobrevivência das larvas para 

80% após o quarto dia e nos dias 6,7 e 8 atingiu respetivamente 55%, 35% e 30%. 

Esta percentagem de sobrevivência manteve-se inalterada durante os restantes 15 

dias de exposição (Figura 14). No final do bioensaio os indivíduos apresentaram peso 

médio fresco de 57,28 ± 31,62 mg (DP) e comprimento padrão de 1,59 ± 0,31 cm 

(média ± DP); os valores dos coeficientes de variação do peso e comprimento padrão 

foram de 55,21% e 19,50%, respetivamente. O grupo apresentou para o fator de 

condição de Fulton o valor médio de 1,42 (Tabela 3). 

Os resultados do tratamento realizado em sistema com recirculação de água também 

não foram sujeitos a análise estatística. Neste bioensaio não foi observado qualquer 

efeito letal ou sub-letal visível. Os juvenis, no fim do teste apresentaram 100% de 

sobrevivência, peso médio fresco de 43,36 ± 13,52 mg (DP) e comprimento padrão de 

1,45 ± 0,14 cm (média ± DP); os valores dos coeficientes de variação do peso e 

comprimento padrão foram de 31,16% e 9,66%, respetivamente. O grupo apresentou 

para o fator de condição de Fulton o valor médio de 1,42 (Figura 14, Tabela 3). 

 

Figura 14: Sobrevivência média para larvas com 6 dpf expostas durante 23 dias às concentrações de nitrato, 

cloreto de sódio e água recirculada.  
Os resultados representam a média da sobrevivência nas 3 réplicas dos tratamentos com nitrato e a média da 

sobrevivência para um tratamento com cloreto de sódio e água recirculada do sistema semi fechado. 
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Figura 15: Fotografias de dois exemplares do peixe-zebra com 29 dpf, no término dos tratamentos com 

concentrações diferentes em nitrato.  
Exposição durante 23 dias à concentração de: (A) 200,00 mg NO3

-
-N/L e (B) 400,00 mg NO3

-
-N/L. 
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Tabela 3: Sobrevivência, peso total fresco, coeficiente de variação do peso total, comprimento padrão, coeficiente de variação do comprimento padrão e fator de condição de Fulton, 
das larvas expostas aos diferentes tratamentos. Valores expressos como média ± desvio padrão. 

VARIÁVEIS DE RESPOSTA 

(LARVAS 6dpf, Danio rerio) 

SOLUÇÕES TESTE 

NITRATO DE SÓDIO 

 (mg NO3
-
-N/L) 

CLORETO DE SÓDIO 
# 

(‰) 

Água 

recirculada 
#
 

 

C0 (0,00) 

Controlo 

negativo 

C1 (50,00) C2 (100,00) C3 (200,00) 

 

C4 (400,00) 

 

S1 (0,834) S2 (1,669)  

         

Dia 23         

Sobrevivência 

(%) 

 
98,33 ± 2,89 

a 
96,67 ± 2,89 

a 
96,67 ± 2,89 

a 
96,48 ± 3,06 

a 
21,67 ± 7,64 

b 
100 30 100 

         

Peso total fresco 

(P-mg) 
47,32 ± 0,87 

ab 
45,63 ± 1,07 

b 
49,44 ± 0,69 

a 
49,10 ± 1,98 

a 
3,88 ± 1,01 

c 
51,50 ± 12,55 57,28 ± 31,62 43,36 ±13,52 

          

Coeficiente de variação do P 

 (CV P-%) 

 
26,62 ± 5,34 

 
29,67 ± 4,64 

 
24,51 ±1,50 

 
25,24 ± 3,92 

 
36,14 ± 18,41 

 
24,36  55,21  31,16  

         

Comprimento padrão 

(SL-cm) 

 
1,52 ± 0,01 

a 
1,50 ± 0,01 

a 
1,50 ± 0,06 

a 
1,53 ± 0,02 

a 
0,72 ± 0,05 

b 
1,59 ± 0,17  1,59 ± 0,31 1,45 ± 0,14 

         

Coeficiente de variação do SL  

(CV SL-%) 

 
9,22 ± 2,43 

 
11,56 ± 1,09 

 
8,69 ± 0,69 

 
8,96 ± 1,03 

 
8,67 ± 6,27 

 
10,69 19,50 9,66 

         

Fator de condição de Fulton  

(K) 

 

 
1,35 ± 0,00

 a 
1,36 ± 0,05 

a 
1,48 ± 0,19 

a 
1,38 ± 0,01 

a 
1,04 ± 0,09 

b 
1,28 1,42 1,42 

         

          

# Ensaios realizados sem réplicas (N=1); em cada linha, valores partilhando a mesma letra não são estatisticamente diferentes (p>0.05). 
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CAPÍTULO 5 - DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

O Danio rerio devido às suas caraterísticas, em particular nas fases iniciais de 

desenvolvimento é atualmente usado como modelo animal vertebrado em bioensaios 

padronizados na investigação ecotoxicológica de ambientes contaminados por uma 

enorme variedade de agentes tóxicos (Scholz et al., 2008; Lammer et al., 2009; 

McCollum et al., 2011). O ião nitrato (NO3
-) tem demostrado induzir níveis diferentes 

de toxicidade aguda e crónica numa grande variedade de animais aquáticos. Não 

existem, contudo, estudos publicados sobre os efeitos induzidos por aquele anião 

sobre o peixe-zebra (Camargo & Alonso, 2006; Van Bussel et al., 2012; Lawrence, 

2007). 

A sensibilidade para esta espécie face ao nitrato variou consoante a fase de 

desenvolvimento estudada. O estádio larvar com 5 dpf apresentou-se como o mais 

sensível e em particular, após as primeiras 48 horas de exposição, a fase 

correspondente às larvas recém eclodidas (3 dpf) como sendo a mais tolerável. A fase 

embrionária revelou ser menos tolerável ao nitrato do que as larvas com 3 dpf mas, 

apresenta menor sensibilidade aquele anião, quando a comparação é efetuada com 

larvas de 5 dpf. Para larvas com 5 e 3 dpf o valor da CL50 às 96h foi de 1 249,76 mg 

NO3
--N/L e de 1 986,65 mg NO3

--N/L, respetivamente. Para os embriões o valor 

estimado da CL50 às 48 horas foi de 1 611,22 mg NO3
--N/L.  

A maior sensibilidade ao nitrato evidenciada pelos indivíduos com 5 dpf provavelmente 

deve-se ao facto de nesta fase, a entrada poder estar facilitada e o nitrato penetrar no 

corpo através do sistema branquial, por via dérmica, por digestão e consequente 

absorção no trato gastro intestinal ou por ingestão (Van Bussel et al., 2012). Neste 

estádio as larvas apresentam os sistemas branquial e digestivo formados, o corpo 

desprovido de escamas e encontram-se em fase de alimentação exógena (Kimmel et 

al., 1995; McCollum et al., 2011). A menor sensibilidade evidenciada pelas larvas com 

3 dpf deve-se ao facto de possuírem vesícula vitelina e serem alimentadas 

endogenamente. Os resultados obtidos evidenciaram, no entanto, que o efeito 

induzido pelo anião também teve maior significado a partir das 48 horas de exposição. 

Este, terá sido o período durante o qual as larvas esgotaram as reservas vitelinas, 

ocorreu flexão do notocórdio, a boca abriu-se e a bexiga natatória encheu-se, 

contribuído para um provável aumento da exposição do animal ao ião nitrato. 
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O comportamento da fase embrionária face ao nitrato poderá em parte deve-se à 

proteção exercida pelo saco membranoso ultraperiférico (córion) que atua como uma 

barreira e/ou estar relacionada com a possibilidade da concentração em nitrato no 

interior dos embriões, face ao meio de exposição, poder ser superior devido à ação da 

membrana perivitelina interna. Segundo Scholz et al. (2008) os embriões dos 

teleósteos estão protegidos por duas membranas proteicas exteriores, que 

provavelmente desempenham funções diferentes em relação ao meio de exposição. A 

membrana perivitelina interna poderá constituir um reservatório adicional na 

acumulação dos agentes tóxicos; o córion que, no peixe-zebra possui poros com 

dimensões na ordem dos 0.17 μm2, poderá atuar como uma barreira, protegendo o 

embrião ao limitar a absorção das partículas do meio em função dos seus tamanhos e 

cargas.  

Os valores das CL50 para as três fases iniciais de desenvolvimento situam-se na gama 

de valores obtidos para alguns vertebrados de outras espécies de água doce que 

evidenciam maior tolerância ao nitrato. Uma revisão efetuada por Camargo et al. 

(2005) relata valores para 96 horas da CL50 relativas a exposições de larvas e alevins 

ao nitrato de sódio, compreendidas entre 1 010 e 1 975 mg NO3
--N/L. Por exemplo, 

exposições por 96 horas a nitrato de sódio de larvas com menos de 8 dias da espécie 

Pimephales promelas (Cyprinidae) apresentaram valores da CL50 entre 1 010-1 607 

mg NO3
--N/L, alevins da espécie Micropterus treculi (Centrarchidae) o valor de 1 261 

mg NO3
--N/L e da espécie Lepomis macrochirus (Centrarchidae) o valor de 1 975 mg 

NO3
--N/L.  

Os resultados da exposição crónica indicam que até concentrações de 200,00 mg 

NO3
--N/L, o nitrato não causa efeitos adversos na sobrevivência e desenvolvimento do 

peixe-zebra. De acordo com Parichy et al. (2009) a evolução no desenvolvimento pós 

embrionário do peixe-zebra pode ser avaliada tendo em conta as diferentes 

transformações qualitativas (padrões de pigmentação, barbatanas e escamas) e 

morfométricas merísticas caraterísticas das fases de crescimento (comprimento). 

Estas dependem de fatores genéticos e ambientais. Neste estudo, os indivíduos 

expostos durante 23 dias às concentrações até 200,00 mg NO3
--N/L atingiram um 

comprimento padrão médio de 1,51 ± 0,03 cm (DP, N=12). Este valor enquadra-se na 

gama proposta por Parichy et al. (2009), para o comprimento padrão dos juvenis (1,1-

1,6 cm). 

O fator de condição (K) é um índice comumente usado em estudos com peixes, pois 

indica o grau de bem-estar do individuo face ao ambiente em que vive. Reflete aspetos 
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nutricionais e/ou gastos de reservas em atividades cíclicas, sendo possível relacioná-

lo com as condições ambientais e com aspetos comportamentais das espécies 

(Camara et al., 2011). 

Neste trabalho avaliou-se a relação peso-comprimento utilizando o fator de condição 

de Fulton. Nos tratamentos realizados com nitrato de sódio até à concentração de 

200,00 mg NO3
--N/L e nos controlos negativos, foram obtidos valores de K superiores 

a 1, variaram entre o valor médio mínimo de 1,35 e o valor médio máximo de 1,48. 

Estes resultados sugerem que o crescimento, para esta fase de desenvolvimento, 

nestas condições, é mais significativo em termos de peso do que em comprimento. Os 

valores médios de K obtidos nos tratamentos de salinidade e com água recirculada 

mantiveram a tendência observada para as concentrações em nitrato entre 0 e 200,00 

mg NO3
--N/L, oscilando entre 1,28 e 1,42. Nos tratamentos com concentração em 

nitrato de 400,00 mg NO3
--N/L foi obtido o valor médio de 1,04 para o fator de 

condição de Fulton. Os valores obtidos para K, superiores a 1 em todos os 

tratamentos e a proximidade à unidade, nos da concentração em nitrato de 400,00 mg 

NO3
--N/L parecem refletir as alterações na condição geral, sofridas pelos indivíduos, 

decorrentes da exposição àquela concentração. Este índice (K) poderá eventualmente 

afigurar-se como um potencial bioindicador de stresse ambiental face ao nitrato de 

sódio. A exposição por 23 dias de larvas com 6 dpf de Danio rerio à concentração de 

400,00 mg NO3
--N/L permitiu observar significativa redução ao nível da sobrevivência 

(<22%) e do desenvolvimento larvar no que diz respeito ao peso e comprimento. As 

larvas sobreviventes desenvolveram edema abdominal, curvatura da coluna vertebral, 

apresentaram baixa mobilidade e capacidade de fuga, redução nas atividades 

natatórias e de alimentação. 

As concentrações de nitrato avaliadas neste trabalho situam-se acima da gama de 

valores constantes de alguns estudos em que foi observada a indução de mortalidade 

e alterações no desenvolvimento em algumas espécies de vertebrados. Larvas de 

quatro espécies de salmonídeos, Salmo Clarki, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

tshawytscha e Oncorhynchus kisutch, em exposições por 30 dias, mostraram 

significativa mortalidade para valores de concentrações de nitrato entre 2,3-7,6 mg 

NO3
--N/L (Camargo et al., 2005; Hickey et al., 2009). A concentração de 96 mg NO3

-/L 

por um período de 164 dias não afetou o crescimento e a atividade alimentar das 

espécies Ictalurus punctatus (Centrarchidae) e Micropterus salmoides (Ictaluridae). A 

exposição por um período de 84 dias à concentração de 100 mg NO3
--N/L de peixes 

Amphiprion ocellaris (Pormacentridae) induziu redução no crescimento mas não na 
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sobrevivência. Gasterosteus aculeatus (Gasterosteidae) sobreviveram à concentração 

de 82 mg NO3
--N/L, por um período de 10 dias. A concentração de 358 mg NO3

-/L por 

um período de 11 dias não induziu mortalidade em larvas e embriões de Pimephales 

promelas (Cyprinidae) (Scott & Crunkilton, 2000).  

Os resultados dos tratamentos de controlo de eventuais efeitos do sódio mostram que 

apenas à concentração de NaCl mais elevada ocorreu um decréscimo acentuado da 

sobrevivência (30%), não se tendo verificado, contudo, qualquer efeito ao nível do 

crescimento. Tal poderá indicar que uma parte da grande mortalidade observada nas 

larvas expostas a 400,00 mg NO3
--N/L se deverá a um excesso de sais (fornecido pelo 

nitrato de sódio) e não exatamente ao nitrato. Nos peixes, o stresse ambiental 

causado pela salinidade provoca alterações no metabolismo e na regulação entre os 

processos de excreção dos compostos azotados (amónia e ureia), muito 

provavelmente como parte da resposta adaptativa de sobrevivência sob condições 

adversas (Uliano et al., 2010). Por outro lado, o facto de o crescimento não ter sido 

afetado por esta concentração de NaCl permite atribuir ao nitrato os efeitos fortemente 

negativos no crescimento registados nas larvas expostas a 400,00 mg NO3
--N/L.  

Várias pesquisas têm permitido em algumas espécies de animais aquáticos 

vertebrados e invertebrados observar que o nitrato desencadeia efeitos sub-letais ao 

promover alterações endócrinas. Este facto, provavelmente poderá ser resultado de o 

nitrato entrar em processos de competição na captação, transporte e retenção de iodo 

(I), componente fundamental das hormonas tiroidianas responsáveis pela regulação de 

diversos processos fisiológicos, como o crescimento e desenvolvimento, metabolismo 

e função reprodutiva (Guillette & Edwards, 2005; Orton et al., 2006; Hamlin, et al., 

2008; Hinther et al., 2012). Gastos energéticos decorrentes da interconversão das 

formas meta-hemoglobina e hemoglobina (Solla & Martin, 2007; Van Bussel et al., 

2012) e diferentes níveis de depressão metabólica caracterizada por uma redução 

geral da atividade, têm também sido sugeridos como mecanismos que poderão 

explicar alterações observadas nas taxas de crescimento de algumas espécies de 

animais aquáticos (Kuhn et al., 2010). O nitrato parece também afetar a 

esteroidogénese em particular ao nível dos mecanismos que ocorrem nas 

mitocôndrias e nas atividades de bio transformação dos esteroides no fígado. O 

mecanismo proposto para justificar tais perturbações pressupõe a redução prévia do 

nitrato a nitrito e posterior conversão a óxido nítrico sem ou por ação enzimática da 

nitrito redutase (NR) presente no retículo endoplasmático e nas mitocôndrias ou nas 

bactérias do trato digestivo (Guillete & Edwards, 2005; Hamlin et al., 2008, Hannas et 
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al., 2010). Exames histopatológicos efetuados em tecidos de alguns animais aquáticos 

expostos ao nitrato revelaram a ocorrência de significativas lesões no sistema 

branquial. As principais alterações observadas incluem edema, elevação epitelial, 

espessamento lamelar primário, fusão do epitélio e das lamelas secundárias, rutura, 

distorções e necrose celular. Anomalias semelhantes foram também detetadas em 

tecidos do hepatopâncreas (Hrubec et al., 1996; Romano & Zeng, 2007; Van Bussel et 

al., 2012; Kuhn et al., 2010). Observações decorrentes de trabalhos experimentais 

suportam a teoria de que a exposição prolongada a níveis elevados de nitrato pode 

ainda diminuir a resposta imunológica, induzir alterações hematológicas e bioquímicas 

indicativas de uma reação patológica que eventualmente poderá favorecer a disfunção 

dos sistemas circulatório e respiratório e afetar a taxa de sobrevivência (Van Bussel et 

al., 2012). 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que o efeito deletério induzido pelo 

nitrato no Danio rerio depende da fase de desenvolvimento, aumenta com o tempo de 

exposição e com a concentração.  

Esta espécie apresentou nas três fases inicias de desenvolvimento, para exposições 

de curta duração, tolerância relativamente elevada ao nitrato. A tolerância mostrou-se 

dependente do estado de desenvolvimento. Nos testes de toxicidade aguda, para 

exposições ao nitrato de sódio, larvas de 5 dpf (120 hpf) em fase de alimentação 

exógena apresentaram maior sensibilidade ao agente tóxico. Os embriões revelam 

tolerância intermediária e larvas com vesícula vitelina de 3 dpf (72 hpf) menor 

sensibilidade ao nitrato. 

A exposição crónica das larvas desde os 6 até aos 29 dias pós-fertilização para 

concentrações até 200,00 mg NO3
--N/L não afetou a sobrevivência e o 

desenvolvimento. No entanto, concentrações de 400,00 mg NO3
--N/L afetaram 

fortemente a sobrevivência e o desenvolvimento dos animais. 

Os ensaios de toxicidade crónica traduzem de uma forma mais realista o que pode 

ocorrer na natureza e em sistemas aquáticos de recirculação, onde nestes as 

concentrações em nitrato poderão atingir valores entre 100-1000 mg NO3
--N/L. Assim, 

deve ser tido em consideração que a exposição a concentrações superiores a 200,00 

mg NO3
--N/L e em particular a 400,00 mg NO3

--N/L induz efeitos letais e sub-letais nas 

larvas do Danio rerio, o que consequentemente constitui um risco para o 

desenvolvimento saudável e sobrevivência desta espécie de água doce. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Mortalidade cumulativa para embriões (estádio de blástula, Danio rerio) expostos por 48 horas aos 

diferentes tratamentos.  

Valores expressos como percentagem de mortalidade cumulativa (MC, %) ou média da percentagem de 

mortalidade cumulativa para as réplicas por tratamento (MC, %) 

FASE DE DESENVOLVIMENTO: EMBRIONÁRIA                                             AGENTE TÓXICO: NaNO3 

SOLUÇÕES TESTE 

(mg NO3
-
-N/L) 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 48 H 

E1 
* 

(MC, %) 

E2 

(MC, %) 

 

E3 

 (MC, %) 

 

E4 

 (MC, %) 

 

E5 

 (MC, %) 

 

E5 

 (MC, %) 

 

E
 # 

 (MC, %) 

0,00 46,67 0,00 0,00 16,67 5,00 10,83 6,67 

250,00 46,67 0,00      

251,98 
 

 0,00     

453,20 
 

 0,00     

500,00 60,00 0,00      

815,11 
 

 0,00     

1 000,00 73,33 0,00      

1 200,00 
 

  16.67    

1 299,90 
 

   15,00   

1318,36 
 

     10,00 

1 429,10 
 

   8,33   

1 440,00 
 

  26,67    

1 450,20 
 

    44,44 15,00 

1 466,02 
 

 0,00     

1 574,12 
 

   16,67   

1 595,22 
 

    58,33 38,33 

1 728,00 
 

  60,00    

1 729,69 
 

   30,00   

1 753,42 
 

    91,67 75,00 

1 903,71 
 

   53,33   

1 930,08 
 

    97,22 98,33 

2 000,00 93,33 0,00      

2 073,60    86,67    

2 122,56      100,00  

2 488,32    93,33    

2 636,72   100,00     

4 000,00 100,00 100,00      
        

* Ensaio realizado com água desionizada; # ensaio definitivo.   
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Anexo 2: Mortalidade cumulativa para larvas com vesícula vitelina (3 dpf, Danio rerio) expostas por 96 horas 

aos diferentes tratamentos.  

Valores expressos como percentagem de mortalidade cumulativa (MC, %) ou média da percentagem de 

mortalidade cumulativa para as réplicas por tratamento (MC, %) 

 

FASE DE DESENVOLVIMENTO: LARVAS COM 3 dpf                                         AGENTE TÓXICO: NaNO3 

SOLUÇÕES TESTE 

(mg NO3
-
-N/L) 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 96 H 

E1 
* 

(MC, %) 

E2 

(MC, %) 

 

E3  

(MC, %) 

 

E 
# 

(MC, %) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

250,00 60,00    

251,98 

 

0,00   

453,20 

 

0,00   

500,00 60,00    

815,11 

 

0,00   

1 000,00 55,00    

1 200,00 

 

 0,00  

1 440,00 

 

 0,00  

1 466,02 

 

6,25   

1 728,00 

 

 10,00  

1749,47 

 

  15,00 

1 854,93 

 

  21,67 

1 965,68 

 

  50,00 

2 000,00 95,00    

2 073,60 

 

 76,67  

2 084,33 

 

  75,00 

2 209,57 

 

  75,00 

2 488,32 

 

 93,33  

2 636,72 

 

100,00   

4 000,00 100,00    

     

* Ensaio realizado com água desionizada; # ensaio definitivo.  
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Anexo 3: Mortalidade cumulativa para larvas no fim da fase com vesícula vitelina (5 dpf, Danio rerio) expostas 

por 96 horas aos diferentes tratamentos.  

Valores expressos como percentagem de mortalidade cumulativa (MC, %) ou média da percentagem de 

mortalidade cumulativa para as réplicas por tratamento (MC, %) 

FASE DE DESENVOLVIMENTO: LARVAS COM 5 dpf                                     AGENTE TÓXICO: NaNO3 

SOLUÇÕES TESTE 

(mg NO3
-
-N/L) 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 96 H 

E1 
* 

(MC, %) 

E2 

(MC, %) 

 

E3 

(MC, %) 

 

E4 

(MC, %) 

 

E 
# 

(MC, %) 

0,00 35,00 5,00 20,00 15,00 0,00 

250,00 100,00     

251,98 

 

5,00    

453,20 

 

5,26    

500,00 100,00     

815,11 

 

25,00    

1 000,00 100,00     

1 075,78 

 

  52,50 25,00 

1 181,25 

 

  57,50 47,46 

1 200,00 

 

 86,67   

1 299,90 

 

  63,41 53,33 

1 429,10 

 

  62,50 72,41 

1 440,00 

 

 90,00   

1 466,02 

 

100,00    

1 574,12 

 

  85,00 78,33 

1 728,00 

 

 100,00   

2 000,00 100,00     

2 073,60 

 

 100,00   

2 488,32 

 

 100,00   

2 636,72 

 

100,00    

4 000,00 100,00     

  
    

* Ensaio realizado com água desionizada; # ensaio definitivo.  

 


