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Resumo
A experimentação animal permitiu ao longo dos anos o desenvolvimento de
diversas áreas de investigação, nomeadamente a investigação biomédica. A utilização de
animais em investigação atua como um vetor para o estudo de organismos mais
complexos, como o ser humano, devido às similaridades genéticas existentes entre os dois
grupos.
A utilização de organismos aquáticos em investigação iniciou-se no século XVII,
mas foi há cerca de 200 anos que a utilização de peixes como organismos-modelo se
começou a desenvolver. A versatilidade apresentada por uma espécie em particular, o
peixe-zebra, aliada à facilidade na sua manutenção e reprodução, despoletou um grande
interesse sobre esta espécie, sendo atualmente utilizada em várias áreas de investigação.
O estágio realizado no Biotério de Organismos Aquáticos (BOGA) teve como
finalidade a manutenção e reprodução de peixe-zebra e a aquisição de competências
relativas às rotinas existentes num biotério.
A escrita deste relatório teve como finalidade apresentar a assimilação destas
competências, relatar as tarefas de rotina executadas no biotério e apresentar os
protocolos elaborados no decorrer do estágio.

Palavras-chave: CIIMAR, BOGA, peixe-zebra, reprodução
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Abstract
Over the years, animal experimentation has allowed the development of several
areas of research, namely in the biomedical field. The use of animals in research acts as a
vector for the study of more complex organisms, such as humans, due to the genetic
similarities between the two groups.
The use of aquatic organisms in research began in the seventeenth century but it
was only in the last 200 years that the use of fish as a model organism has developed. The
versatility that zebrafish presents, as well as an easy maintenance and reproduction,
triggered a great interest in this species, being currently used in different research areas.
The goals of the internship performed in “Biotério de Organismos Aquáticos
(BOGA)” were the maintenance and reproduction of zebrafish and the acquisition of skills
related to the existing routines in an animal facility.
The writing of this report had the purpose to present the acquisition of such skills, to
describe the daily routine of the bioterium and to present the protocols designed during the
internship.

Keywords: CIIMAR, BOGA, zebrafish, reproduction
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1. Introdução
1.1. Perspetiva histórica
A experimentação animal tem desempenhado um papel fundamental na investigação
ao longo dos anos. Desde os primórdios da medicina que várias espécies de vertebrados
têm sido utilizadas pelo ser humano no estudo de diversas áreas de interesse (Franco,
2013). No entanto, é no século XX que o uso de animais para fins científicos se torna
popular, fazendo com que a experimentação animal se transforme numa necessidade para
o desenvolvimento da investigação, com especial ênfase para a investigação biomédica
(Franco, 2013).
O recurso a animais em investigação, nomeadamente no que diz respeito a áreas da
ciência humana, tem como principal objetivo obter informação que possa ser aplicada a
organismos mais complexos. A utilização de determinados modelos animais de forma mais
frequente, em especial pelo conhecimento mais avançado da sua biologia, fez com que,
há cerca de 40 anos, os biólogos tenham criado o termo “organismo-modelo”. Ankeny &
Leonelli (2011) explicam que “organismos-modelo são espécies não humanas
extensivamente estudadas com o objetivo de compreender uma variedade de fenómenos
biológicos, na expetativa de que a informação obtida possa ser usada noutros organismos
nomeadamente naqueles mais complexos que o organismo-modelo”. Ao longo dos tempos
foram diversas as espécies utilizadas para fins experimentais, mas nem todas são
consideradas organismos-modelo. Um organismo-modelo é caracterizado por apresentar
as seguintes características: facilidade de obtenção, transporte e manutenção a custos
reduzidos; pequenas dimensões físicas e genómicas; ciclo de vida curto; elevada taxa de
fertilidade; taxa de mutação elevada e/ou ser suscetível a manipulação genética (Ankeny
et al., 2011).
A utilização de organismos aquáticos em experimentação teve início no século XVII
com a utilização de anfíbios, particularmente da ordem Anura, em estudos relacionados
com a ação muscular, circulação sanguínea e respiração (Holmes, 1993), mas com a
evolução da ciência e da tecnologia rapidamente estes organismos perderam interesse
relativamente a espécies não aquáticas, como a mosca da fruta e roedores (Ankeny et al.,
2011). Dentre os organismos aquáticos será importante realçar o facto de os peixes (grupo
dos vertebrados com maior número de espécies) começarem a ser utilizados como
modelos de experimentação há cerca de 200 anos, com a realização de estudos na área
da embriologia, genética, nutrição e endocrinologia (Hunn, 1989). Porém, foi por volta de
1990 que o uso destes modelos aumentou exponencialmente, devido ao rápido
3
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desenvolvimento da aquacultura como solução para colmatar o declínio das pescas
(declínio de stocks piscícolas e outros) (Borski et al., 2003). O crescente conhecimento da
biologia das espécies, assim como a descoberta de semelhanças genéticas com o Homem,
levou a que os peixes fossem, ao longo dos anos, cada vez mais utilizados como modelos
experimentais (Borski et al., 2003). O interesse neste grupo de animais foi-se acentuando
pelo facto de algumas espécies apresentarem características relevantes para a
experimentação, sendo a sua elevada fertilidade um dos exemplos (Law, 2001).
A escolha do modelo ideal torna-se por vezes difícil devido às diferenças fisiológicas
que determinados organismos apresentam como resultado de adaptações sofridas ao
longo de toda a evolução. Nos últimos anos algumas espécies de peixes têm vindo a ser
frequentemente utilizadas, como é o caso do peixe-dourado (Carassius auratus) em
estudos relacionados com reprodução (Popesku et al., 2008), da medaka (Oryzias latipes)
na área da genética (Takeda et al., 2010) e do salmão, truta, robalo, dourada e carpa devido
à sua utilização em aquacultura (Dahm et al., 2006). Por ser uma espécie tão versátil, o
peixe-zebra é utilizado em diversas áreas de investigação, tais como a biologia do
desenvolvimento (Hill et al., 2005; Tavares et al., 2013), a toxicologia (Hill et al., 2005), a
teratologia, os estudos sobre reprodução, a neurobiologia, os estudos comportamentais
(Vascotto et al., 1997), a aquacultura (Ribas et al., 2013) e a biomedicina, onde a sua
utilização assenta em estudos relacionados com doenças humanas (sendo exemplo destas
o cancro e a diabetes) (Tavares et al., 2013).
Desde 1950 que existem registos de estudos relacionados com o uso do peixezebra em experimentação animal, no entanto, foi apenas em 1981 que este modelo atingiu
o sucesso pelas mãos de George Streisinger (Varga et al., 2016). Nos últimos anos esta
espécie tornou-se um organismo-modelo em investigação devido às características
favoráveis que apresenta, tais como, tamanho reduzido, rápido desenvolvimento, tempo
de geração curto (cerca de 3-4 meses), transparência dos ovos que permitem seguir o
desenvolvimento embrionário completo, similaridade genética com o ser humano e
robustez suficiente para ser sujeita a manipulação experimental (Dahm et al., 2006;
Lawrence, 2007; Reed et al., 2011). Todos estes atributos tornam o peixe-zebra um
“organismo-modelo”

apresentando

vantagens

relativamente

a

outros

modelos

experimentais como os roedores e invertebrados. O aumento da relevância científica desta
espécie no panorama científico mundial pode ser constatado pelo aumento exponencial de
artigos científicos publicados com este organismo modelo nas últimas 3 décadas (Figura
1).
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Figura 1. Evolução temporal do número de estudos publicados com recurso ao peixe-zebra como modelo
experimental. Pesquisa efetuada em https://apps.webofknowledge.com/ cujo título ou palavra-chave
contenha peixe-zebra, desde 1954 até 2017.

1.2.

Peixe-zebra (Danio rerio)

1.2.1. Biologia da espécie
O peixe-zebra (Danio rerio) é um vertebrado de água doce que pertence à família
Cyprinidae. Apresenta um corpo fusiforme, cabeça relativamente curta e boca direcionada
para cima, sendo que o seu comprimento standard (CS) (comprimento medido desde a
boca até à última vertebra do peixe) raramente excede os 4 cm. No habitat natural, estimase que sobrevivam apenas 1 ou 2 anos devido à presença de predadores, ao aparecimento
de parasitas e à disponibilidade de alimento. Em ambiente laboratorial a sua longevidade
é superior, podendo sobreviver entre 4 a 5 anos (Reed et al., 2011; Schilling, 2002; Spence
et al., 2008).
O nome comum atribuído a esta espécie deve-se à coloração distinta que
apresenta, com 5 riscas longitudinais azuis-escuras e prateadas que se estendem até à
barbatana caudal, estando igualmente presentes na barbatana anal (Figura 2). A coloração
do peixe-zebra pode ser alterada como estratégia de camuflagem, como forma de evitar
predação, como resposta a estímulos visuais ou em situações de stress (Schilling, 2002;
Spence et al., 2008).
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Figura 2. Exemplar da estirpe selvagem (wild type) de peixe-zebra (Danio rerio). Fotografia obtida
em https://www.fishbase.de/photos/ThumbnailsSummary.php?Genus=Danio&Species=rerio

O dimorfismo sexual desta espécie é facilmente visível na maturidade sexual, sendo
que os machos apresentam uma barbatana anal maior e mais amarelada em comparação
com as fêmeas. No período de reprodução, a diferenciação sexual entre machos e fêmeas
torna-se mais evidente pois a fêmea apresenta um corpo mais arredondado com um
abdómen proeminente. É de salientar também a presença de uma papila genital junto da
barbatana anal. Os machos reprodutores são geralmente mais alongados e escuros do
que as fêmeas, apresentando uma zona mais amarelada junto à barbatana anal (Figura 3)
(Reed et al., 2011; Schilling, 2002).

Figura 3. Exemplar de peixe-zebra macho (A) e peixe-zebra fêmea (B). Fotografia retirada de Avdesh et al., (2012)

1.2.2. Distribuição geográfica e habitat
O peixe-zebra é uma espécie originária do sul da Ásia, distribuída por diversos
países desde Índia, Bangladesh, Nepal, Myanmar e Paquistão. Estas regiões são
caracterizadas por um clima de monção com estações de chuva e seca bem pronunciadas
que provocam alterações no habitat destes animais, nomeadamente ao nível da química
da água e abundância de recursos alimentares. Esta espécie habita zonas com massas de
água pouco profundas, preferencialmente lentas ou estagnadas, ligeiramente alcalinas e
com a presença de vegetação aquática, como arrozais, canais de regadios e lagos naturais
ou artificiais (Lawrence, 2007; Spence et al., 2008).
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Apesar de poder habitar em rios, o peixe-zebra é frequentemente encontrado em
massas de água conectadas a arrozais, onde a presença de alimento poderá ser
abundante devido ao uso de fertilizantes, que podem estar associados ao crescimento de
zooplâncton, um dos alimentos principais da sua dieta. A escolha destes habitats poderá
estar também relacionada com a escassa presença de grandes predadores (Spence et al.,
2007).

1.2.3. Reprodução e comportamento
O peixe-zebra é uma espécie que apresenta comportamentos sociais e
reprodutores bastante característicos. Estes peixes vivem e reproduzem-se em cardumes
pequenos (entre 5 a 20 indivíduos), o que lhes confere uma proteção contra predadores e
facilita o acesso a parceiros (Lawrence, 2007; Parichy, 2015). Comparativamente com
outras espécies de peixes dulçaquícolas, apresentam um ciclo de vida bastante curto,
atingindo a maturidade sexual por volta do terceiro mês. É uma espécie assíncrona, ou
seja, realizam posturas em diferentes épocas no ano. Estas posturas ocorrem em
substratos de areão ou com presença de vegetação, não havendo cuidados parentais
(Lawrence, 2007; Parichy, 2015; Ribas et al., 2013).
Em ambiente selvagem, as posturas realizam-se com a chegada das monções,
onde a temperatura é elevada e o habitat rico em alimento (Ribas et al., 2013) no entanto,
é de referir que Spence et al. (2006) descobriu a presença de ovócitos maturos em algumas
fêmeas durante o Inverno, concluindo que a reprodução pode estar dependente da
disponibilidade de alimento.
Tanto em ambiente laboratorial como na natureza, o peixe-zebra sempre foi descrito
como uma espécie que apresenta um padrão de atividade circadiano semelhante ao dos
mamíferos, encontrando-se ativo, do ponto de vista reprodutivo e alimentar, durante o dia
e descansando durante a noite (Reed et al., 2011); contudo, em laboratório e criado sob
determinadas condições, podem exibir comportamentos noturnos (Villamizar et al., 2012).
A postura nesta espécie tende a acontecer nas primeiras horas de luz e envolve
comportamentos territoriais por parte dos machos assim como preferências sobre os locais
de postura pelas fêmeas (Spence et al., 2008).
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As fêmeas desta espécie podem desovar centenas de ovos apenas numa postura.
Os ovos são demersais, não adesivos, com cerca de 0.7 mm de diâmetro. São libertados
diretamente no substrato, ocorrendo posteriormente a fertilização (Spence et al., 2008).
Dependendo das condições ambientais, nomeadamente a temperatura e fotoperíodo, a
eclosão ocorre por volta do 2º dia pós fertilização (dpf) para a maioria das larvas, sendo
que no 3º dpf esta é finalizada (Figura 4) (Ribas et al., 2013).

Figura 4. Fases do desenvolvimento embrionário do peixe-zebra. Fase de zigoto (1,2); Embriões durante a fase de
clivagem (3-8); Período de blástula (9-14); Gastrulação (15-26); Neurulação (27-41); Período de faríngula (42-50).
Adaptado de Kimmel et al, 1995.

De acordo com (Gerlach et al., 2006), durante a fase larvar o peixe-zebra prefere
associar-se em grupos nos quais existe parentesco, através do olfato e visão, alterando
este comportamento quando atinge a maturidade sexual, optando por se relacionar em
cardumes onde não existe qualquer grau de parentesco, indicando que em determinado
momento as larvas podem dispersar dos cardumes natais.
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1.2.4. Alimentação
Na natureza, o peixe-zebra é uma espécie que se alimenta maioritariamente de
zooplâncton, pequenos crustáceos e insetos. No entanto, através da análise de conteúdos
estomacais, conclui-se que estes peixes podem incluir na sua dieta fitoplâncton, algas,
ovos de invertebrados, matéria orgânica e detritos. Esta variedade de alimentos demonstra
que o peixe-zebra não é uma espécie muito específica ao nível do seu comportamento
alimentar (Spence et al., 2008).

1.3.

O peixe-zebra como organismo modelo
O peixe-zebra tem vindo ao longo dos anos a ganhar destaque em diversas áreas

de investigação, tornando-se num dos organismos modelo mais utilizados. O crescente
interesse por esta espécie levou ao desenvolvimento de documentos que visam a
otimização da sua manutenção e reprodução em laboratório (Lawrence, 2007).
A manutenção de peixe-zebra em laboratório implica a necessidade de recriar em
cativeiro condições para garantir o bem-estar animal, pois só assim será possível obter
reproduções de sucesso, assim como a realização de ensaios experimentais com
resultados fiáveis. Habitualmente, a manutenção do peixe-zebra em cativeiro é efetuada
recorrendo a sistemas aquáticos de recirculação que têm como principal objetivo garantir
uma qualidade da água excelente e adequada à espécie. O controlo dos parâmetros físicoquímicos é uma componente importante, pois os peixes encontram-se em contacto direto
com a água através da pele e das brânquias, estando vulneráveis a uma má qualidade
(Harper et al., 2010; MacIntyre et al., 2008). Garantir uma boa nutrição em ambiente
laboratorial é outro especto fundamental na manutenção desta espécie e na sua
reprodução. A utilização de diferentes tipos de alimento (vivo e formulado) permite garantir
todos os requisitos nutricionais necessários para o seu crescimento e desenvolvimento
(Harper et al., 2010).

1.3.1. Reprodução
1.3.1.1. Ciclo de reprodução

Uma das características principais do peixe-zebra é a sua elevada fecundidade.
Como tal, em ambiente laboratorial, um dos objetivos passa por encontrar estratégias que
9
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permitam maximizar cada postura. Esta espécie apresenta uma maturação bastante
rápida, não apresenta especificidade de habitat para a realização das posturas e pode
originar milhares de descendentes, tendo em conta o seu curto tempo de vida como
reprodutor (cerca de 2 anos em laboratório) (Harper et al., 2010).
Na fase inicial do desenvolvimento do peixe-zebra, todas as gónadas se
desenvolvem como ovários, começando a diferenciar-se nos machos em testículos
passadas 5-7 semanas após a eclosão, concluindo a sua diferenciação ao terceiro mês de
desenvolvimento. O mecanismo de diferenciação sexual do peixe-zebra está dependente
de fatores como a temperatura e principalmente da disponibilidade de alimento. O atingir
da maturidade sexual também aparenta estar relacionado com as dimensões do peixe e
não com a idade, verificando-se que tanto espécimes selvagens como criados em
laboratório atingem a maturidade com um comprimento de aproximadamente 23 mm,
apesar de apresentarem taxas de crescimento diferentes (Spence et al., 2006).
Atingida a maturidade sexual e estando reunidas as condições favoráveis à
reprodução, o peixe-zebra tem a capacidade de realizar posturas diárias. Contudo, o
intervalo entre posturas está dependente de fatores como a nutrição e qualidade da água
(Lawrence, 2007). Em ambiente laboratorial, e de modo a maximizar as posturas, é
aconselhável um descanso de uma semana entre posturas (Westerfield, 2000).

1.3.1.2. Técnicas de reprodução
A primeira técnica descrita sobre reprodução de peixe-zebra em laboratório envolve
a escolha de um substrato adequado, nomeadamente através da colocação de berlindes
no fundo do aquário. As posturas ocorrem por cima dos berlindes, onde os ovos caem e
ocupam os espaços livres entre eles (interstícios). Desta forma previne-se o canibalismo
dos ovos e facilita-se a recolha dos mesmos, através de aspiração com recurso a um
sifonador (Westerfield, 2000).
Atualmente no mercado existem diferentes modelos de câmaras de reprodução
(Figura 5) que visam maximizar as posturas e simular os locais de postura do peixe-zebra
no seu habitat natural, de forma a promover o comportamento reprodutor da espécie
(Harper et al., 2010).
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O rácio de fêmeas/machos assim como o número de animais colocados a
reproduzir varia entre laboratórios e de acordo com o modelo utilizado na reprodução. O
rácio tipicamente utilizado é de 1 fêmea para 1 macho ou 1 fêmea para 2 machos (Tsang
et al., 2017). Dependendo do tamanho da câmara de reprodução utilizada, pode optar-se
por colocar apenas um casal ou vários casais de reprodutores. Tipicamente, a reprodução
em “monocasal” é utilizada em reproduções de precisão, por exemplo no cruzamento de
indivíduos transgénicos em estudos genéticos.

Figura 5. Exemplares de câmara de reprodução. Fotografia do autor (esquerda) e fotografia retirada de
http://www.tecniplast.it/us/product/tanks.html (direita).

1.3.2. Cultura e crescimento larvar

Uma das principais vantagens na utilização do peixe-zebra é a possibilidade de criar
peixes desde a fase embrionária até à fase adulta com elevadas taxas de sobrevivência e
crescimento em curto espaço de tempo. O desafio desta etapa passa por conciliar as
necessidades nutricionais das larvas, que implica a alimentação frequente com pequenas
quantidades de alimento, sem comprometer a qualidade da água (Lawrence, 2016).

1.3.2.1. Manuseamento dos embriões
O primeiro passo para o sucesso duma cultura larvar diz respeito ao cuidado
empregado no momento de manusear os embriões após a sua fertilização. Após postura,
os ovos depositam-se no fundo do aquário e serão recolhidos juntamente com matéria fecal
e outros detritos, nomeadamente alimento não ingerido. Devido à suscetibilidade que
apresentam, a limpeza dos ovos deverá ser imediata de forma a evitar o contacto com
fungos e prevenir possíveis contaminações (Harper et al., 2010).
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1.3.2.2. Biologia e alimentação das larvas
Em ambiente laboratorial, a eclosão das larvas encontra-se diretamente
relacionada com a temperatura do sistema, sendo que a uma temperatura de 28.5 °C a
eclosão ocorre 2,5 a 3 dias pós fertilização (dpf). Depois de eclodirem, e através de células
especializadas que se encontram presentes na cabeça, as larvas aderem às paredes do
recipiente onde se encontram, não mostrando sinais de atividade até ao 5º dpf, momento
em que ocorre a conclusão do desenvolvimento de um sistema digestivo simples, a
abertura da boca e a insuflação da bexiga-natatória (Lawrence, 2007).
Até à etapa de insuflação da bexiga, as larvas sobrevivem graças às reservas
presentes no saco vitelino para satisfazer os requisitos nutricionais. Contudo, a partir do
momento em que conseguem nadar na coluna de água (5º dpf), adquirem a capacidade
de procurar e capturar alimento, apesar de ainda possuírem reservas no saco vitelino
durante um ou dois dias. Com a energia despendida na natação e digestão dos alimentos,
por volta do 7º dpf ocorre a absorção total do saco vitelino. A introdução da alimentação
exógena deverá coincidir com o início da atividade dos peixe-zebra na coluna de água,
garantindo uma fonte de alimento após se esgotarem as reservas do saco vitelino. Uma
vez que as larvas apresentam sistemas digestivos simples, os alimentos devem ser de fácil
digestão de forma a garantir que recebem todos os nutrientes necessários. Até atingirem
a fase de metamorfose, as larvas devem ser alimentadas de forma constante para
potenciar o seu crescimento e satisfazer as necessidades energéticas (Harper et al., 2010).
Nas fases iniciais de desenvolvimento é comum optar-se por alimentar as larvas
com alimento vivo, nomeadamente rotíferos ou artémia, pois estes são de fácil digestão e
do ponto de vista físico e químico são mais apelativos para as larvas (Lawrence, 2007). O
uso de rotíferos como primeiro alimento é considerada a escolha mais adequada pois
possuem pequenas dimensões (40 a 500 µm) sendo facilmente predados pelas larvas e a
sua cultura em laboratório é controlada (Lawrence, 2016).

1.3.3. Parâmetros físico-químicos da água

A qualidade da água é um dos parâmetros fundamentais de forma a garantir o bemestar e desenvolvimento do peixe-zebra. De acordo com Harper et al. (2010), os diversos
parâmetros físico-químicos da água têm um impacto direto sobre o peixe-zebra,
nomeadamente no sistema imunitário, fisiologia, stress, resistência a patologias,
comportamento e reprodução.
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O peixe-zebra apresenta uma elevada tolerância a variações nos parâmetros físicoquímicos da água, associada à dispersão desta espécie por diversos habitats no seu
ambiente selvagem. Contudo, o seu desenvolvimento pode ser afetado quando mantido
em condições inapropriadas, levando a um gasto de energia extra para a manutenção da
homeostasia. Como consequência, verifica-se um decréscimo no seu crescimento, na
qualidade das posturas e por vezes na sobrevivência do peixe. Por conseguinte, é
necessário o estabelecimento de condições ótimas que permitam a rentabilização desta
espécie, garantindo assim um rápido crescimento, boa qualidade de embriões e redução
da mortalidade (Lawrence, 2007).

1.3.3.1. Temperatura
À semelhança do que acontece com as outras espécies de peixes, o peixe-zebra é
um animal poiquilotérmico não conseguindo regular a sua temperatura corporal,
dependendo por isso, da temperatura do meio aquático onde habita (Harper et al., 2010).
O aumento da temperatura desencadeia um aumento no metabolismo do peixe e
consequentemente na sua respiração, levando a um aumento na emissão de dióxido de
carbono e diminuição da concentração de oxigénio dissolvido na água. As alterações
(aumento) ao metabolismo dos peixes traduzem-se num aumento da excreção de
amoníaco (NH3) (Alatorre-Jácome et al., 2011; MacIntyre et al., 2008).
O peixe-zebra exibe uma excelente tolerância a variações de temperatura (entre os
6,7 e os 41,7ºC) resultantes de sucessivas adaptações às diversas condições a que a
espécie é sujeita no habitat natural (Harper et al., 2010). Em ambiente laboratorial, a
temperatura de 28,5ºC é considerada por diversos autores ótima para a manutenção e
reprodução desta espécie, havendo porém autores que indicam a possibilidade de se
manter os animais a temperaturas ligeiramente inferiores a este valor (Tabela 1) (Matthews
et al., 2002).
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Tabela 1. Temperatura da água recomendada por diversos autores para manutenção de peixezebra. Adaptado de Reed & Jennings, 2011.

Referência

Temperatura recomendada

Matthews et al (2002)

Temperatura standard de 28,5°C. Possível
descida para 22-23°C

Vargesson (2007)

Temperatura ideal entre 27-28°C

Bilotta et al (1999)

Temperatura ótima de 28,5°C

Howells and Betts (2009)

Temperatura ideal entre os 26-28°C

Andrews (1999)

Temperatura estável entre 18-25°C. Aumenta
para 28-29°C na época de reprodução.

Brand et al (2002)

Temperatura entre 25 °C e 28°C

Westerfield (2000)

Temperatura ideal de 28,5°C

1.3.3.2. pH
Os peixes de água doce toleram grandes variações de pH, podendo habitar locais
com pH entre os 6 e os 9,5 (Harper et al., 2010). Engeszer et al. (2007) concluíram através
de amostragens de campo que o peixe-zebra habita águas cujo pH se encontra entre os
5,9 e 8,1, no entanto, em ambiente laboratorial, o pH é mantido a um valor constante entre
7 e 8 pois é o intervalo de pH onde existe um melhor desenvolvimento e maior sucesso na
reprodução.

1.3.3.3. Salinidade/Condutividade
O peixe-zebra, apesar de ser tipicamente uma espécie de água doce, apresenta
tolerância para uma grande gama de salinidade, podendo habitar tanto locais de água
salobra, como locais com salinidades reduzidas. Em ambiente laboratorial, recomenda-se
a manutenção da salinidade entre 0,25 e 0,75 ppm (Lawrence, 2007). A condutividade da
água deve encontrar-se em valores entre os 300 e os 1500 µS (Avdesh et al., 2012;
Lawrence et al., 2012). Será importante referir que a condutividade está diretamente
relacionada com a presença de iões.
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Manutenção e reprodução em peixe-zebra (Danio rerio) – Relatório final de estágio no biotério de Organismos Aquáticos do
CIIMAR

1.3.3.4. Oxigénio dissolvido
Os peixes usam o oxigénio dissolvido na água através da sua absorção nas
brânquias, sendo que quantidades reduzidas de oxigénio podem comprometer a
respiração, crescimento, taxa de alimentação e sobrevivência (Alatorre-Jácome et al.,
2011; MacIntyre et al., 2008). A necessidade de oxigénio está dependente de diversos
fatores, tais como dimensões do peixe, taxa de alimentação e temperatura. O oxigénio é
introduzido na água por difusão através da colocação de pedras difusoras e a quantidade
máxima dissolvida na água é diretamente influenciada pela temperatura da água, pressão
atmosférica e salinidade (MacIntyre et al., 2008). A concentração mínima recomendada de
forma a garantir o bem-estar animal é de 7,8 mg/L (Harper et al., 2010).

1.3.3.5. Amoníaco
O amoníaco é o principal composto azotado resultante do metabolismo dos peixes,
sendo maioritariamente excretado por difusão passiva pelo epitélio branquial, podendo ser
também excretado nas fezes, ou produzido devido à decomposição de matéria orgânica
nos sistemas de recirculação, por exemplo, alimento não ingerido (Harper et al., 2010).
O amoníaco está presente em equilíbrio na água sob duas formas: ionizada (NH4+)
e não ionizada (NH3), sendo esta última a forma mais tóxica para vertebrados aquáticos. A
concentração de amoníaco presente na água depende da temperatura e do pH do meio
(Harper et al., 2010; Masser et al., 1999).
Na forma não ionizada, geralmente apresenta toxicidade para os animais aquáticos
quando a sua concentração excede os 0,02 mg/L (Harper et al., 2010). Intoxicações por
amoníaco afetam o sistema nervoso central dos peixes, desencadeando problemas
neurológicos, natação errática, perda de equilíbrio e morte (MacIntyre et al., 2008).

1.3.3.6. Nitritos
Os nitritos (NO2-) são um composto azotado resultante da oxidação do amoníaco,
sendo que também apresenta toxicidade para os vertebrados aquáticos quando em
concentrações superiores a 0,5 mg/L. Em sistemas aquáticos de recirculação, este
composto é habitualmente transformado em nitrato (NO3-), dando-se por concluído o
designado processo de nitrificação. A nitrificação é realizada por bactérias aeróbias que
decompõem o amoníaco em nitrito e este em nitrato. A presença de elevadas
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concentrações de nitrito num sistema aquático de recirculação pode indicar um incorreto
funcionamento do biofiltro ou ineficácia do mesmo (Masser et al., 1999).
Em peixes de água doce, quando em concentrações elevadas, o nitrito é absorvido
pelas brânquias, entrando na corrente sanguínea onde se combina com a hemoglobina,
convertendo-a em metahemoglobina por processos de oxidação. Contrariamente à
hemoglobina, a metahemoglobina não tem a capacidade de transportar o oxigénio para os
diferentes órgãos, o que resulta numa situação de hipoxia para o peixe (MacIntyre et al.,
2008). Esta doença é tipicamente conhecida como “doença do sangue castanho” devido à
coloração que o sangue adquire por falta de oxigenação (MacIntyre et al., 2008).

1.3.4.

Nutrição em ambiente laboratorial
De forma a garantir o bem-estar animal em ambiente laboratorial é necessário

determinar os requisitos nutricionais das espécies de forma a se formularem dietas
específicas e adequadas que visam o crescimento máximo, sobrevivência e reprodução
(Harper et al., 2010).
A manutenção de diversas espécies de peixe em laboratório levantou a
necessidade de se avaliarem os requisitos nutricionais de cada uma, de preferência,
caracterizando as suas necessidades em cada fase do seu desenvolvimento. Apesar do
seu valor como modelo experimental, durante muitos anos os requisitos nutricionais do
peixe-zebra eram desconhecidos (Lawrence, 2007). Com o crescente interesse e utilização
desta espécie, foram realizados trabalhos que permitiram definir esses requisitos
permitindo inclusive o desenvolvimento de rações comerciais para diferentes estados de
desenvolvimento (Hensley et al., 2010).
O alimento fornecido aos peixes é constituído por cinco importantes classes de
nutrientes: proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas e minerais (Harper et al.,
2010). Em algumas espécies, devido às suas características de predação, será também
importante complementar a alimentação formulada com alimento vivo pois estimula o
comportamento predatório natural do peixe. A totalidade dos nutrientes referidos
anteriormente é maioritariamente fornecida aos peixes na dieta.
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1.3.4.1. Alimento vivo

A escolha do tipo de alimentação adequada para uma espécie é um parâmetro
importante no crescimento e reprodução dos peixes. A utilização de alimento vivo na dieta
permite fornecer às espécies uma alimentação de fácil digestão e mais apelativa do ponto
de vista visual e químico (Harper et al., 2010). Apesar de no ambiente natural o peixe zebra
ter acesso a diversas presas, em ambiente laboratorial são apenas três as espécies
utilizadas como alimento. São elas copépodes, artémia e rotíferos, sendo que
habitualmente os rotíferos apenas são usados nas fases iniciais do desenvolvimento do
peixe-zebra, devido ao seu pequeno tamanho.
A popularidade da artémia como alimento em sistemas de peixe-zebra deve-se à
facilidade na obtenção de náuplios, através da incubação e eclosão de cistos (Dhont et al.,
2013).
Apesar disso, é importante realçar que o alimento vivo poderá ser uma fonte de
contaminação. Para evitar a contaminação pode optar-se por efetuar a descapsulação dos
cistos antes de serem fornecidos aos animais. Neste processo a cápsula que envolve a
artémia é dissolvida, recorrendo a uma solução de hipoclorito de sódio, reduzindo assim a
probabilidade de contaminação (Dhont et al., 2013).

1.3.4.2. Alimento formulado

O desenvolvimento de alimento formulado (rações comerciais) permitiu a
abordagem de novas estratégias para maximizar o crescimento e bem-estar animal. Este
tipo de alimento pode ser utilizado como complemento a uma dieta com base em alimento
vivo, pois podem fornecer ao peixe nutrientes que se encontrem em défice no alimento vivo
(Hensley et al., 2010).
As rações comerciais podem também ser introduzidas num sistema de criação
larvar como alimento exclusivo mas, para tal, é necessário serem de fácil digestão,
apresentarem um conteúdo nutricional conhecido e principalmente permitirem ao peixe ter
o mesmo desempenho que aquele experienciado quando lhes é fornecido alimento vivo
(Carvalho et al., 2006).
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2. Estágio no Biotério de OrGanismos Aquáticos (BOGA) do
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
(CIIMAR)

2.1.

Contextualização do estágio
O presente relatório foi elaborado com base no estágio realizado no Biotério de

Organismos Aquáticos (BOGA) do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental (CIIMAR), no âmbito da obtenção do grau de Mestre em Ciências do Mar Recursos Marinhos. A escolha deste estágio teve como objetivo a aquisição de experiência
e conhecimentos relativos ao funcionamento de um biotério, assim como de todas as
regras de biossegurança implementadas.
No presente documento são descritos os objetivos do estágio, sendo eles:


Aquisição de competências relativamente aos trabalhos de reprodução, criação
e manutenção do peixe-zebra (Danio rerio);



Descrever as tarefas de rotina realizadas no Biotério;



Apresentar os trabalhos adicionais que foram elaborados como complemento
ao estágio.

2.2.

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR)
O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) é uma das

principais instituições de investigação e formação com ligação à Universidade do Porto.
Recentemente sediado no porto de Leixões, em Matosinhos, este centro trabalha na
fronteira do conhecimento dos oceanos e inovação com o intuito de promover uma gestão
sustentada dos recursos marinhos, otimização da aquacultura, exploração biotecnológica
de recursos e compreensão dos impactos das atividades humanas e naturais sobre os
ambientes marinhos. O trabalho desenvolvido nos diferentes departamentos do CIIMAR
(Figura 6) permite o desenvolvimento de produtos inovadores, como novos medicamentos
e produtos marinhos para colmatar as necessidades da indústria e da medicina, assim
como uma gestão responsável da qualidade da água, pesca sustentável, mitigação de
derrames de petróleo e preservação dos ecossistemas.
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Figura 6. Organograma do CIIMAR. Fotografia obtida em https://www2.ciimar.up.pt/organization.php

O CIIMAR apresenta uma organização dividida em três grandes linhas de
investigação (Mudanças Globais e Serviços dos Ecossistemas, Biotecnologia Marinha e
Biologia, Aquacultura e Qualidade), subdivididas em 10 grupos de pesquisa e 28 equipas
(Figura 7), responsáveis pelo estudo de diversas áreas de interesse para os ecossistemas
marinhos. Neste centro são estudadas diversas espécies desde microrganismos
(cianobactérias, dinoflagelados, microalgas), macroalgas, equinodermes (ouriços do mar),
bivalves, peixes, crustáceos, moluscos, entre outras.
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Figura 7. Organograma dos diferentes grupos de investigação pertencentes ao CIIMAR. Esquema elaborado pelo
autor com informação retirada de https://www2.ciimar.up.pt/research.php.

2.3.

Biotério de Organismos Aquáticos (BOGA) do CIMAR
Um Biotério é uma instalação onde é permitida a criação e manutenção de

organismos que serão posteriormente utilizados como modelos em experimentação animal
e/ou ensino. Sendo um local com condições controladas a nível ambiental, nutricional e
sanitário, um biotério encontra-se sujeito ao cumprimento de determinadas premissas
legais. A legislação nacional que se encontra em vigor atualmente é o Decreto-Lei nº
113/2013 de 7 de Agosto, que transpõe a Diretiva Europeia 63/2010/CE. A este decreto
junta-se um conjunto de normas que visam a regulação da utilização de animais para fins
científicos assim como a acreditação de pessoas responsáveis pelo manuseamento de
animais em experimentação.
O BOGA encontra-se licenciado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e
a sua equipa técnica é responsável pela receção, aclimatação e manutenção de diversas
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espécies de organismos aquáticos, com predominância de peixes e invertebrados. O
BOGA colabora com os investigadores do CIIMAR no planeamento experimental,
montagem de sistemas e na sua monitorização. A equipa técnica é igualmente responsável
por uma monitorização diária de todas as salas onde decorrem ensaios de forma a garantir
o bem-estar animal.
O BOGA localiza-se no piso inferior do CIIMAR, no Terminal de Cruzeiros de
Leixões, Matosinhos, sendo constituído por diversos espaços entre eles áreas comuns,
quarentena, salas de suporte técnico e salas experimentais (Figura 8).

Figura 8. Mapa do biotério. Salas de suporte técnico (salas 1-4); salas experimentais (P01-P21) e quarentenas (Q01, Q02).
Mapa cedido pelo biotério.

2.4.

Trabalhos desenvolvidos no BOGA
Durante o estágio realizado no BOGA foi possível a participação em diversos

trabalhos que incluíram um contacto direto com o peixe-zebra (Danio rerio),
nomeadamente:


Receção e aclimatação de novos stocks;



Manutenção de stocks de reprodutores;



Reprodução;



Limpeza de ovos e incubação;



Criação e manutenção de larvas.
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A responsabilidade incidiu não só em tarefas relacionadas com o peixe-zebra mas
também com outras espécies, assim como, em trabalhos de rotina que permitem o bom
funcionamento dos sistemas do BOGA, nomeadamente determinação de parâmetros
físico-químicos e ativação e manutenção de biofiltros. Alguns destes trabalhos permitiram
a elaboração de protocolos que serão apresentados na secção Anexos.

2.4.1. Manutenção de peixe-zebra
No BOGA o peixe-zebra possui uma sala exclusivamente dedicada à sua
manutenção e reprodução. A existência de dois lotes distintos faz com que haja dois
sistemas distintos de manutenção, sendo eles, um sistema de aquários e uma rack
(ZebTec da Tecniplast).
O sistema de aquários presente na sala de peixe-zebra do BOGA encontra-se
exemplificado na Figura 9: a água capturada no reservatório do sistema (1), através duma
bomba, é dirigida para os aquários de manutenção (2); entrada de água nos aquários
provoca a circulação desta e transporta matéria orgânica e fezes até ao local de overflow
situado no extremo oposto (3), estando este protegido por uma rede de forma a evitar a
fuga ou possível sucção dos peixes; a água sai do aquário por gravidade e é encaminhada
(4) para a sump, onde passa pelo filtro mecânico (lã de vidro) (5). Na sump encontra-se
também o filtro biológico (6) assim como uma fonte de arejamento. Na figura 9 é possível
ver a gaiola de reprodução que é usada para obter ovos de peixe-zebra (7).
2

2
3

3

7

4
5
1

6

Figura 9. Sistema de peixe-zebra do BOGA. Fotografia do autor.
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O segundo lote de peixe-zebra existente no BOGA é mantido numa rack, uma
estrutura com diversos aquários alinhados com um sistema de filtragem incorporado. Cada
prateleira da rack está equipada com um sistema de distribuição de água para cada aquário
individual assim como uma calha de recolha. A tubagem que fornece água ao sistema
percorre a rack até ao topo, distribuindo água por todos os aquários através de válvulas
que permitem o controlo do caudal que entra em cada aquário, enquanto a calha, que se
encontra no fundo de cada prateleira, recolhe a água proveniente do sistema de drenagem
dos aquários. Esta água é direcionada pela calha até ao reservatório da rack, onde é sujeita
a processos de filtração mecânica e biológica e desinfeção por sistema de UV, sendo
depois bombeada novamente para o sistema (Figura 10).

Figura 10. Rack ZebTec utilizada pelo BOGA.

Na manutenção de peixe-zebra a primeira tarefa a realizar matinalmente era a
observação dos peixes, seguida de uma vistoria geral ao funcionamento dos dois sistemas.
Na observação do comportamento dos peixes procuravam-se possíveis alterações do
comportamento típico que poderiam indicar uma diminuição no bem-estar dos peixes.
Durante a observação dos animais era verificada também a possível ocorrência de
mortalidade.
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Após a observação atenta dos animais, efetuava-se a verificação de todos os
componentes elétricos, nomeadamente bombas de recirculação, bombas de filtração e
aquecedores. Seguidamente era verificado o nível de água de ambas as sumps e o fluxo
de água em cada aquário da rack. Nos aquários verificou-se também o grau de colmatação
do filtro mecânico. Adicionalmente verificava-se em todos os sistemas se o arejamento se
encontrava a funcionar corretamente. Finalmente, verificava-se o nível de água nos
reservatórios de osmose reversa. No funcionamento da rack é utilizada água de osmose,
um sistema de filtração de água que retira os iões, contaminantes e microrganismos,
presentes na água da rede pública, obtendo-se uma água pura. A utilização desta água no
sistema envolve a adição de uma mistura de cloreto de sódio e bicarbonato de sódio para
garantir os níveis de sais mínimos na água (ver anexo I). Desta forma, uma vez por semana
era necessária a ligação desse sistema de osmose de forma a abastecer um tanque de
250 L que, através de ligação direta à sump da rack, garantia a renovação periódica de
água na rack (cerca de 15% do volume total por dia).
A alimentação do peixe-zebra é uma tarefa fundamental na sua manutenção, sendo
que a frequência de alimentação depende da idade/tamanho do peixe (Tabela 2).

Tabela 2. Granulometria da ração fornecida ao peixe-zebra de acordo com a idade. Tabela adaptada de
https://nutreco.showpad.com/share/UJR1pchsRTZK5ltwSp6n

Idade dos peixes (dpf)

Granulometria do
alimento (µm)

Frequência da
alimentação

5-17

50-100

3x

18-30

100-200

3x

31-55

200-500

2x

56-100

200-500

1x-2x

100-150

400-700

1x-2x

Tanto na fase larvar como na fase juvenil, o peixe-zebra necessita de ser
alimentado três vezes por dia, de forma a obter todos os nutrientes necessários ao seu
crescimento. Por sua vez, os reprodutores, devem ser alimentados duas a três vezes por
dia para maximizar as posturas e a qualidade dos embriões obtidos. No sistema de
reprodutores de peixe-zebra do BOGA, a frequência era de duas alimentações por dia,
variando apenas o momento em que esta era fornecida aos peixes. Em dias de reprodução
programada, a alimentação era fornecida de manhã e ao meio dia pois a meio da tarde os
reprodutores eram selecionados e colocados no aquário de reprodução. A alimentação de
larvas e juvenis deveria ser preferencialmente uma conjugação entre alimento seco e
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alimento vivo, como artémia recentemente eclodida, de forma a potenciar o crescimento.
Na impossibilidade de se fornecer artémia, já existem no mercado rações comerciais
capazes de garantir todos os requisitos nutricionais durante a fase larvar, garantindo assim
um bom desenvolvimento dos peixes. A granulometria da ração deve ser sempre adequada
ao tamanho do peixe (Figura 11).

Figura 11. Tipos de alimento: alimento em flocos e alimento granulado.

A medição e controlo dos parâmetros físico-químicos da água dos sistemas é uma
forma rápida de verificar se estamos a disponibilizar uma água de qualidade e de acordo
com as necessidades da espécie. Diariamente foram determinados os parâmetros básicos
da água como a temperatura, pH e salinidade. Por sua vez, os compostos azotados
(amoníaco e nitritos) foram quantificados três vezes por semana pois era um sistema
aquático de recirculação que já se encontrava estável e com um biofiltro ativo.
Tanto no tanque da quarentena como no sistema de aquários da sala do peixezebra, era realizada uma sifonagem diária de forma a remover os resíduos sólidos
depositados que decantaram, nomeadamente fezes, não sendo por isso removidos através
da filtração com lã de vidro e/ou esponja. Associada à sifonagem estava obrigatoriamente
uma troca parcial de água (TPA), pois o processo de sifonagem envolve o descarte de uma
parte do volume de água que posteriormente terá de ser reposto, até perfazer o volume
inicial. Na rack não era necessário proceder-se à sifonagem pois a sua configuração e o
design de cada aquário permitiam automaticamente a remoção de detritos através de
trocas de água programadas. Estas trocas de águas parciais permitem também uma
diminuição da concentração de compostos azotados.
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Todos os dias era necessário proceder-se à lavagem ou substituição do filtro
mecânico do sistema de aquários de peixe-zebra. Como a função destes filtros é reter as
partículas presentes na água, era importante garantir que o filtro não se encontrava
colmatado e que não interferia com a circulação de água no sistema. Todo o material
filtrante (lã de vidro, esponja) era lavado na própria sala ou transferido num balde até à
sala de lavagem.

2.4.2. Reprodução de peixe-zebra
A reprodução do peixe-zebra (Danio rerio) era efetuada a pedido de investigadores
de diferentes laboratórios do CIIMAR, sendo os embriões obtidos para posterior utilização
com diferentes fins científicos.
O primeiro passo para a reprodução consistia na colocação de uma gaiola de
reprodução (Figura 12) dentro de um aquário de 30 L, ficando apoiada em quatro peças
PVC para que o fundo da gaiola não ficasse em contato com o fundo do aquário (Figura
13). A gaiola era um aquário cujo fundo foi substituído por redes de malhagens diferentes,
permitindo assim a passagem dos ovos, que se depositavam no fundo do aquário de 30L.
A colocação de rede permitia a proteção dos ovos contra o canibalismo dos progenitores.
Na gaiola eram colocados berlindes de modo a simular o substrato presente no habitat
natural dos peixes, potenciando assim a reprodução. No aquário foi colocada uma
resistência de forma a manter uma temperatura constante e adequada e uma pedra
difusora de forma a assegurar níveis ideais de oxigénio. Uma parte da água do aquário de
reprodução era proveniente do aquário de manutenção dos reprodutores, pois as
feromonas libertadas pelos peixes e que se encontram presentes na água permitem reduzir
o nível de stress dos animais.

Figura 12. Gaiola de reprodução.

Figura 13. Aquário de reprodução com respetiva
gaiola de reprodução e berlindes.
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Em dias de reprodução, a última alimentação era fornecida às 12 h para que,
aproximadamente 4 horas após, os animais pudessem ser transferidos para o aquário de
reprodução. Esta estratégia permitia que no momento da reprodução os peixes
apresentassem um sistema digestivo limpo, o que facilitava a limpeza dos ovos e evitava
que estes estivessem em contacto com as fezes. Passadas 4 h desde a última alimentação,
os casais de reprodutores (16 machos e 16 fêmeas) eram introduzidos na gaiola de
reprodução. O fotoperíodo da sala foi regulado para que o sistema estivesse com 12 horas
de luz e 12 horas de escuro. A postura acontecia no dia seguinte, nas primeiras horas após
o início do período de luz. Em seguida os casais eram retirados da gaiola de reprodução e
colocados no aquário de manutenção. A gaiola de reprodução era retirada lentamente para
evitar a suspensão dos ovos. Os ovos depositados eram então recolhidos através de
sifonagem (Figura 14) para um gobelé. De forma a controlar a qualidade das posturas
quando as reproduções eram muito espaçadas no tempo, efetuava-se uma reprodução
intercalar que funcionava como uma “limpeza” ao sistema reprodutor dos animais,
promovendo a renovação de oócitos.

Figura 14. Sifonador utilizado para recolha de ovos.

Após a recolha dos ovos, procedia-se à sua limpeza. Numa primeira fase uma parte
dos ovos foi colocada num gobelé e procedia-se à limpeza de resíduos em suspensão
através de sucessivas trocas de água. Depois de descartada toda a matéria suspensa,
recorrendo a uma pipeta pasteur procedia-se à remoção das fezes. Esta remoção foi
efetuada recorrendo a duas placas como contraste, uma branca e uma preta. Com o
contraste preto foi possível visualizar-se alguns detritos de maior dimensão,
nomeadamente fezes, e principalmente ovos não viáveis, procedendo-se imediatamente à
sua remoção. Após esta remoção, recorria-se ao contraste branco que permitia apenas a
visualização de detritos. Durante o processo de limpeza, os ovos foram mantidos dentro
de um aquário em banho-maria, a uma temperatura de 28 °C, de forma a manter a
temperatura estável, reduzindo assim a mortalidade. Este é um processo lento pois os ovos
são frágeis e sensíveis e devem ser manipulados com o máximo de cuidado. Após a
limpeza, os ovos foram mantidos em banho-maria (28 °C) até serem entregues ao
investigador/a que os solicitou. Durante o período entre a limpeza e a entrega ao
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investigador, foi feito um controlo constante para retirar ovos não fecundados/mortos
(esbranquiçados).
Numa das reproduções programadas, parte dos ovos foi redirecionada para a
realização de um trabalho adicional, que consistiu na incubação e criação das larvas. O
aquário de incubação consistia num aquário de 30 L, a uma temperatura de 28ºC onde foi
colocada uma estrutura com 12 gobelés de 100 mL, sendo que em cada gobelé foram
colocados 50 ovos. Após a eclosão, ocorrida 48 horas após fertilização, foram retirados
todos os córions e os gobelés colocados novamente no aquário. Ao 5º dpf, as larvas foram
transferidas para um aquário de 5 L, iniciando-se o fornecimento de alimento, recorrendo
a ração comercial apropriada à idade e tamanho do peixe. No final do dia era feita uma
sifonagem para remover resíduos de ração, larvas mortas e efetuar uma troca parcial de
água. O alimento era fornecido aos peixes entre três a quatro vezes por dia. Ao 18º dpf
procedeu-se a uma alteração na alimentação, começando a ser introduzida ração com uma
granulometria superior (Figura 15).

Figura 15. Processo de limpeza dos ovos. Antes da limpeza (à esquerda) e após a limpeza
(à direita).

2.5.

Trabalhos adicionais
Durante o estágio no biotério, e adicionalmente ao trabalho efetuado com o peixe-

zebra, as tarefas que permitiram adquirir experiência relativamente ao funcionamento de
um biotério e às suas rotinas foram as seguintes:


Vistoria geral dos animais e dos sistemas aquáticos de recirculação



Determinação de parâmetros físico-químicos da água dos sistemas de
quarentena



Manutenção dos biofiltro e determinação de parâmetros físico-químicos dos
sistemas de ativação de biofiltros



Receção e quarentena de peixe-zebra
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2.5.1. Vistoria geral
Diariamente, a primeira tarefa a ser executada no BOGA era uma verificação geral
dos sistemas de quarentena assim como dos sistemas do peixe-zebra, de forma a detetar
possíveis anomalias através da observação do comportamento dos peixes. Episódios de
hiperventilação e natação próxima da superfície são alguns comportamentos que permitem
deduzir que o peixe pode encontrar-se em hipoxia devido a uma baixa concentração de
oxigénio dissolvido na água. A alteração no comportamento natatório do peixe pode
também indicar que este se encontra intoxicado devido a uma elevada concentração de
nitritos na água. De forma a detetar a alteração responsável pelo mal-estar dos peixes, é
necessário verificar a concentração de oxigénio dissolvido assim como a concentração de
nitritos presentes na água. A diminuição da qualidade da água pode ser também observada
no comportamento animal, através de uma natação errática ou alterações da pigmentação,
o que indica que o peixe se encontra em estado de stress. A observação dos animais
permitia detetar a possível existência de animais mortos, que eram retirados imediatamente
para evitar decomposição e possível degradação da qualidade da água. Uma boa
observação dos animais permite também detetar possíveis focos de infeção ou lesões de
forma atempada e preventiva.
Como já foi referido anteriormente, os sistemas aquáticos de recirculação possuem
componentes elétricos que podem sofrer falhas, nomeadamente bombas de recirculação,
bombas de filtração, refrigeradores, sistemas UV, aquecedores, sendo necessário verificar
se estes componentes se encontram a funcionar corretamente. Adicionalmente verificavase também se o sistema de arejamento estava operacional. Finalmente confirmava-se o
grau de colmatação do filtro mecânico e se estava a interferir com o fluxo normal da água
do sistema. Quando necessário, o material filtrante do filtro mecânico era lavado e /ou
substituído.

2.5.2. Determinação de parâmetros físico-químicos na quarentena

Os sistemas de quarentena são utilizados para receber os lotes de animais que vão
entrar no biotério, para efetuar a sua aclimatação às novas instalações, para garantir que
os animais estão em excelentes condições sanitárias e para efetuar um despiste de
patologias. Desta forma, o objetivo principal da quarentena é garantir que os animais são
mantidos em condições ótimas assegurando o seu bem-estar e confiança na sua utilização
em experimentação. A garantia de que a água do sistema está de acordo com as
necessidades de cada espécie é por isso fundamental, pelo que obriga a determinações
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diárias dos diversos parâmetros físico-químicos mais relevantes (temperatura, pH, oxigénio
dissolvido, salinidade, amoníaco e nitrito).
Os primeiros parâmetros a medir eram a temperatura através de um termómetro, o
pH e oxigénio dissolvido recorrendo a uma sonda multiparamétrica, e a salinidade
recorrendo a um refratómetro. Se o valor de salinidade se encontrava acima do valor
pretendido, devido à evaporação de água, era adicionada água desclorada. Em sistemas
de água salgada ou salobra, quando a salinidade é inferior ao valor pretendido é adicionada
água salgada. As concentrações de amoníaco e nitritos nos sistemas da quarentena eram
verificadas diariamente, pois, devido à toxicidade que apresentam para os animais, o
tempo de permanência e acumulação no sistema compromete o seu bem-estar e
sobrevivência. A concentração destes compostos era determinada através de testes de
colorimetria (Figura 16). A percentagem de água da troca parcial de água (TPA) estava
dependente das concentrações de amoníaco e nitritos na água do sistema. Através da
TPA, era descartada parte da água do sistema, sendo introduzida água nova filtrada.
Durante estas trocas de água era necessário um controlo da temperatura para evitar
variações abruptas deste parâmetro abiótico. Em sistemas de água quente, como o do
peixe-zebra, a TPA era realizada com água previamente aquecida. Caso não fosse
possível proceder-se a um prévio aquecimento, a reposição de água era efetuada
lentamente para reduzir variações de temperatura repentinas.

Figura 16. Testes químicos de amostras de água de
vários sistemas do BOGA. Fotografia do autor.

2.5.3. Manutenção e determinação de parâmetros físico-químicos dos sistemas
de ativação de biofiltros

O biofiltro é um componente fundamental num sistema de recirculação aquático
onde se encontram alojadas as bactérias nitrificantes responsáveis pela nitrificação, o
processo de degradação dos compostos azotados presentes na água.
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Para um filtro biológico funcionar, é necessário que se encontre ativo. A ativação
de um biofiltro é efetuada através da introdução de amoníaco, de forma a estimular a
proliferação de bactérias nitrificantes. O amoníaco era adicionada ao sistema sob a forma
de cloreto de amoníaco, sendo que a quantidade fornecida a cada sistema estava
dependente da eficiência do biofiltro. Juntamente com o cloreto de amoníaco era
adicionada também uma solução tampão, geralmente bicarbonato de sódio, de forma a
estabilizar o valor de pH entre 7 e 8 e garantir uma fonte de carbono.
A análise regular à água do sistema de biofiltros permitiu perceber que estes
apresentavam uma boa eficiência a nível da oxidação de amoníaco, estando aptos para
serem introduzidos num sistema de recirculação. Por conseguinte, a introdução de cloreto
de amoníaco e bicarbonato era feita três vezes por semana para garantir um fornecimento
contínuo de substrato para as bactérias e o controlo do pH. Por vezes eram registadas
descidas de pH e valores de amoníaco e nitritos elevados, indicando uma possível falha
durante o processo de nitrificação.
Nos dois sistemas de água salgada e no sistema de água doce (Figura 17) era
verificada a temperatura, pH e salinidade, assim como, a amoníaco e o nitrito.

Figura 17. Biofiltro de água salgada. Fotografia do autor.

2.5.4. Receção e quarentena de peixe-zebra
Durante o estágio tive a possibilidade de acompanhar a receção de um novo stock
de peixe-zebra. O transporte de peixes, principalmente de peixe-zebra que geralmente
provém da Ásia, é um processo moroso que pode comprometer o bem-estar dos peixes.
De forma a reduzir o nível de stress no momento da introdução no sistema de quarentena,
é necessário um conhecimento prévio da qualidade da água e temperatura a que os peixes
são transportados para adaptar essas condições. No momento de chegada à instalação, o
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saco de transporte dos peixes foi colocado na superfície da água do sistema de receção e
foram introduzidas pequenas quantidades de água do sistema de receção, de forma a
uniformizar a temperatura e permitir que os peixes se fossem adaptando às novas
características da água do sistema. Assim que se verificou um equilíbrio de temperaturas,
os peixes foram transferidos para o tanque de quarentena e a água do saco de transporte
descartada. Após entrada no sistema, os peixes eram sujeitos a um período mínimo de
quarentena de 15 dias. Durante este período, poderia ser necessário fazer uma
alimentação três vezes por dia, pois devido ao jejum a que os peixes são sujeitos antes e
durante o transporte, podem ocorrer episódios de canibalismo.
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3. Produção de documentos
Os procedimentos realizados no BOGA são maioritariamente apoiados por protocolos,
os denominados SOP (Standard Operation Procedures - procedimentos de operação
padronizados). Os SOP são documentos que fornecem instruções concretas e objetivas
de como proceder em determinados procedimentos básicos do biotério. Desta forma,
pretende-se

que

todos

os

utilizadores

do

Biotério

efetuem

os

diferentes

procedimentos/tarefas de forma standard e correta para evitar problemas quer ao nível dos
sistemas aquáticos de recirculação quer ao nível do bem-estar animal. Os SOP’s permitem
também uniformizar os trabalhos de rotina numa instalação, independentemente de serem
realizados por diferentes pessoas. Durante o estágio realizei diferentes trabalhos que
permitiram a criação de protocolos. Com a aplicação destes protocolos no BOGA, esperase uma uniformização dos trabalhos assim como uma maior eficiência na execução dos
mesmos. Todos os protocolos desenvolvidos encontram-se na secção Anexos.
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4. Considerações finais
O uso de espécies aquáticas em ambiente laboratorial tem vindo a desenvolver-se ao
longo dos anos. A versatilidade apresentada pelo peixe-zebra despertou um grande
interesse na utilização desta espécie em diversas áreas científicas, promovendo o
desenvolvimento de novas infraestruturas e métodos de manutenção e reprodução
capazes de acompanhar a demanda pela espécie.
A participação no projeto do peixe-zebra, desde a sua receção na instalação até à
reprodução, passando por todas as fases necessárias ao seu desenvolvimento, permitiu
um conhecimento aprofundado sobre esta espécie, sobre a aplicação de novas
infraestruturas na sua manutenção e sobre a importância dos processos de filtração num
sistema de recirculação aquática, independentemente da espécie em estudo.
Durante o estágio no BOGA foram cumpridos todos os objetivos propostos,
nomeadamente a aquisição de diversas competências necessárias para o correto
funcionamento de um biotério. Através de todos os trabalhos executados foi possível
aprender e perceber quais os procedimentos mais adequados para os diversos sistemas e
como solucionar possíveis obstáculos/contratempos que inevitavelmente possam ocorrer
em sistemas de organismos aquáticos. O acompanhamento que me foi proporcionado por
toda a equipa BOGA permitiu, a nível pessoal, um desenvolvimento das capacidades de
autonomia e resolução de problemas.
A realização deste estágio foi uma experiência bastante enriquecedora, não só pelas
competências adquiridas que espero poder vir a utilizar no futuro, mas também por me
permitir conhecer uma parte importante de todo o trabalho realizado em ciência.
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Anexo I
Protocolo de manutenção de reprodutores de
peixe-zebra
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Protocolo de manutenção de reprodutores de peixe-zebra

Fundamento:
O interesse pelo peixe-zebra como modelo experimental tem vindo a crescer, devido às
suas características peculiares, que permite a sua utilização em diversas áreas científicas.
Devido a este crescimento é necessário estabelecer um protocolo de manutenção que visa
a otimização de tempo e uniformidade na manutenção da espécie.

Procedimento:
1. Na sala de peixe-zebra existe um sistema de recirculação tradicional e uma rack.
Verificar se ambos os sistemas se encontram a funcionar corretamente.
a. No sistema de aquários, verificar a ligação das bombas, resistências, estado
de colmatação do filtro mecânico, nível de água nos aquários e na sump e
normal funcionamento do arejamento.
b. No reservatório de água de apoio ao sistema (bidão), verificar a ligação da
resistência e arejamento.
c. Na rack, verificar nível de água na sump e fluxo de água em cada aquário.
2. Observar o comportamento dos peixes. Verificar se não ocorreu mortalidade. Na
presença de algum peixe morto no aquário proceder à sua remoção recorrendo a
uma rede do sistema. Colocar cadáveres na arca específica para o efeito.
3. Verificar reservatório de água da rack. Caso não se encontre cheio ligar o sistema
de osmose reversa.
a. Para ligar o sistema primeiramente é aberta a torneira de água de forma a
fornecer água ao sistema e evitar que a bomba trabalhe em seco.
b. Posteriormente liga-se o sistema (bomba de recirculação) à corrente.
c. O sistema vai encher um reservatório de 250 L em 25 h (tanque 1).
4. Recorrendo ao termómetro do sistema, verificar temperatura nos aquários e anotar
na ficha de manutenção do sistema. Verificar através do painel da rack a
temperatura e anotar na respetiva ficha. A temperatura da água deve situar-se entre
os 28ºC e os 28.5ºC.
a. Se a temperatura não se encontrar neste intervalo, verificar a sonda e se
necessário proceder à sua calibração. Caso a temperatura persista abaixo
do valor estabelecido, colocar uma resistência.
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5. Alimentar os dois stocks (manhã).
a. Administrar

pequenas

quantidades

de

alimento

e

observar

o

comportamento dos peixes, que numa primeira fase será agressivo.
b. Parar a alimentação quando começar a ocorrer decantação de alimento.
c. A alimentação na rack é efetuada através dos orifícios na tampa e,
recorrendo a um funil, evitando acumulação de alimento nas tampas.
6. Verificar amoníaco e nitritos (segunda, quarta e sexta-feira). A amostra de água
para análise deve ser retirada antes de se alimentar os stocks.
a. Caso os valores não se encontrem dentro do normal (valor máximo de 0,05
mg/L para a amoníaco e 0,5 mg/L para o nitrito) procede-se a uma troca
parcial de água na ordem dos 20%.
7. Sifonar os aquários.
8. Lavar o filtro mecânico recorrendo a água desclorada. Se necessário proceder à
sua troca.
9. Encher a sump dos aquários com água do bidão de suporte, situado ao lado dos
aquários. Voltar a encher o bidão com água desclorada quando o nível estiver
baixo.
10. Alimentar os stocks (final do dia).
a. Em dia de reprodução programada, esta alimentação é efetuada cerca de
4 h antes.
11. Desligar sistema de osmose reversa.
a. Desligar primeiro a corrente da bomba de circulação e posteriormente fechar
a torneira.
b. Se o tanque 1 estiver cheio são adicionados sais. Para 250 L adicionam-se
12,5 g de NaCl e 7,5g de NaHCO3.
c. Transferir a água do tanque 1 para o tanque 2 com o auxílio de uma bomba.
d. O nível de água do tanque 2 deve ser sempre superior a 100 L para não
interromper o fluxo de água para a rack.
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Anexo II
Protocolo de reprodução de peixe-zebra
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Protocolo de reprodução de peixe-zebra

Fundamento:
A investigação com recurso a peixe-zebra implica a utilização de um elevado número de
peixes. Para corresponder a esta necessidade, procede-se à reprodução e consequente
limpeza dos ovos na própria instalação.

Material:


2 aquários;



Gaiola de reprodução;



Berlindes de vidro;



Resistência;



Sifonador;



2 placas de contraste (um branco e um preto);



Pipetas de pasteur;



Gobelés

1. Preparar aquário de reprodução.
a. Utilizar um novo aquário.
b. Colocar a gaiola de reprodução assente em dois suportes de forma a ficar
suspensa. O fundo da gaiola é substituído por rede para permitir a
passagem dos ovos e evitar canibalismo destes pelos progenitores.
c. Introduzir água do sistema de manutenção e colocar uma resistência e uma
fonte de arejamento.
d. Colocar berlindes dentro da gaiola de reprodução de forma a cobrir o fundo.
2. Preparar material para limpeza dos ovos.
a. Colocar água num aquário com uma resistência para manter uma
temperatura de 28ºC.
b. Colocar água de osmose reversa num bidão, com uma resistência e fonte
de arejamento. Será a água utilizada durante a limpeza.
c. Preparar gobelés, contrastes e pipetas de Pasteur necessários para a
limpeza. É necessário 1 gobelé de vidro de 100 mL onde será efetuada a
limpeza, 1 gobelé de plástico/vidro de 500 mL com água de osmose reversa,
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um gobelé de 1L de plástico onde os embriões serão colocados em banhomaria antes da limpeza e um gobelé de 300 mL de vidro onde serão
colocados os embriões em banho-maria após a limpeza.
3. Introduzir casais no final do dia (mesmo rácio de machos/fêmeas).
4. Colocar uma tampa no topo do aquário para evitar possíveis “saltos” dos peixes.
5. No dia seguinte retirar peixes da gaiola de reprodução e colocar no aquário de
manutenção.
a. A postura ocorre cerca de 30 minutos /1 hora após o início do período de
luz. Não perturbar os peixes durante esse período.
6. Retirar cuidadosamente a gaiola e desinfetar com lixivia e água abundante.
7. Recolher os ovos.
a. Recolher os ovos para um gobelé, recorrendo a um sifonador. A sifonagem
é efetuada de trás para a frente dos ovos para evitar um possível
esmagamento dos ovos.
8. Colocar o gobelé no aquário em banho-maria.
9. Limpeza dos ovos.
a. Recorrendo a uma pipeta colocar uma parte dos ovos num gobelé.
b. Adicionar água previamente aquecida e descartar em seguida. Repetir esta
etapa até todo o material em suspensão ser descartado.
c. Recorrendo a uma pipeta e a um contraste preto recolher todo o material
fecal.
d. Utilizando o contraste branco, recolher algumas partículas restantes.
e. Colocar os ovos limpos num novo gobelé em banho-maria.
f.

Nas 24 horas seguintes até à recolha pelo investigador, retirar embriões
mortos.
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