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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

This work describes the histology of skin
in the different areas on the body of the
tucunaré, with a particular emphasis given
to the cell types of the epidermis and the
disposition of the collagen fibers of the
skin in captured fish in two marginal bays
of the Piquiri River - Alto Pantanal/MS.
Moreover, it intends to evaluate the
limnological conditions of sampligns
taken from two seasons in these two bays.
The structural organization of the tucunaré
skin (cichla ocellaris) is similar to the ones
found in other teleos fishes, being able to
change in thickness and the quantity of
mucous cells in the epidermis, as well as
the thickness and disposition of the fibers
in the compact dermal layer in different
regions on the body of the fish. Although
the tucunaré were captured from different
bays for the histological analysis of the
skin, no morphologic differences in the
epiderms and dermal layer were detected.
The physical and chemical conditions in
the environment in case showed that they
have significant differences in regards to
the limnological parameters. Further,
variations in these environments do not
directly affect the physiological processes
in the tucunaré in respect to the skin
(permeability of the cellular membrane).
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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

O propósito deste trabalho foi descrever a
histologia da pele nas diferentes regiões

do corpo do tucunaré (Cichla ocellaris)
dando ênfase aos tipos celulares da

epiderme e disposição das fibras
colágenas da derme em peixes capturados

em duas baias marginais do rio Piquiri –
Alto Pantanal/MS, bem como, avaliar as

condições Limnológicos de duas estações
de amostragem nestas duas baías.  A

organização estrutural da pele do tucunaré
(Cichla ocellaris) é semelhante a

encontrada em outros peixes teleósteos,
podendo variar em espessura e

quantidade de células mucosas da
epiderme, bem como em espessura e

disposição das fibras da camada dérmica
compacta nas diferentes regiões do corpo

do peixe. Apesar do tucunaré  ter sido
capturado de baias diferentes para a

análise histológica da pele, não houve
diferenças morfológicas na epiderme e

camada dérmica em função desse habitat.
A avaliação das condições físicas e

químicas dos ambientes em estudo
demonstrou que os mesmos não

possuem diferenças significativas no que
se refere aos parâmetros limnológicos. E
que, as variações destes ambientais não

estão afetando diretamente nos processos
fisiológicos do tucunaré no que se refere à

pele (permeabilidade da membrana
célula).
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limnologia,

pantanal,

tegumento.
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11111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Situado no extremo oeste do território brasileiro, o Pantanal extravasa a
fronteira política formada naquele trecho pelo Rio Paraguai, entre o Brasil e a
Bolívia. Em terras brasileiras, possui 13911 Km2, sendo que apenas 70.000 Km2

ficam salvos da inundação anual (BRASIL, 1982).

O Pantanal é uma grande planície limitada por planaltos marcada por
variações temporais de fatores tanto físicos e químicos, como bióticos (PEREIRA,
1983), no qual o pulso de inundação é a principal força controladora e responsável
pela produtividade e pelas interações da maioria dos sistemas alagáveis. Segundo
Junk et al. (1980) o ambiente físico e químico resultante das inundações periódicas,
induz a biota a responder com adaptações morfológicas, anatômicas, fisiológicas,
fenológicas e/ou etológicas, e produzir características estruturais nas comunidades.

Dentro desse contexto está a bacia do rio Piquiri, em estudo, localizada
ao ocidente do Planalto do Taquari - Piquiri-MS e posicionado entre as Terras
Pretas e Barrentina, cuja nascente é nesta última (BRASIL, 1982).

O clima da região é tropical, apresenta duas estações bem definidas, a
seca e a chuvosa (MAGALHÃES, 1992), em função da precipitação fluviométrica
e depressões do terreno, há uma grande variação do nível da água, formando
grandes áreas de inundação, caracterizadas como baías (ALHO et al., 1987), as
quais nos períodos de cheia podem transbordar ligando-se entre si ou ao Rio
Piquiri (LIPPARELLI, 1998a).

Nesse ambiente, encontra-se o tucunaré (Cichla ocellaris), espécie introduzida
acidentalmente na região na década de oitenta e de acordo com Lipparelli (1998b)
esta espécie vem se reproduzindo normalmente nas baías do rio Piquiri-MS.

Esta questão torna-se mais complexa, quando se trata de espécies exóticas
introduzidas, que podem colocar em risco a estabilidade dos ambientes naturais em
qualquer região do mundo. Em se tratando do tucunaré, os estudos realizados com
esta espécie transferida para diferentes ambientes relatam apenas a sua adaptação
quanto à reprodução (SANTOS, 1987; BOISCHIO, 1992), regime alimentar
(FONTENELE e PEIXOTO, 1970; ARCIFA e MESCHIATTI, 1993; LIPPARELLI, 1998a),
biologia (SCHRODER e ZARET, 1979; NOVOA, 1996; TAPHRORN e DUQYE, 1996;
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LIPPARELLI, 1998b) e impactos que esta espécie pode trazer para a diversidade e
abundância das espécies nativas (SHAFLAND, 1996, GIL et al., 1996).

Por outro lado, trabalhos que possam relatar a adaptação desta espécie
em ambientes  naturais (LIPPRELLI, 1998a) e não naturais são extremamente
raros.  Em se tratando do Pantanal Matogrossense, estudos que descrevam a
histologia da pele deste peixe em diferentes regiões não foram encontrados, o
que justifica a relevância deste trabalho, além de ser fundamental para entender
a adaptação desta espécie na região.

Com relação à região do rio Piquiri-MS, trabalhos limnológicos são
praticamente inexistentes, o que torna importante a realização de pesquisas levando-
se em consideração as modificações ambientais que ocorrem nos diferentes
períodos e que possam influenciar, provavelmente, na estrutura da pele do tucunaré.

O propósito deste trabalho foi descrever a histologia da pele nas diferentes
regiões do corpo do tucunaré (Cichla ocellaris), dando ênfase aos tipos celulares
da epiderme e disposição das fibras colágenas da derme em peixes capturados
em duas baías marginais do rio Piquiri – Alto Pantanal-MS.

22222 REVISÃO BIBLIOGRÁFICAREVISÃO BIBLIOGRÁFICAREVISÃO BIBLIOGRÁFICAREVISÃO BIBLIOGRÁFICAREVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A estrutura da pele varia entre as diferentes espécies de teleósteos,
basicamente é composta de três camadas. A camada externa ou epiderme, que
cobre a pele do peixe, e a interna ou derme, subjacente à epiderme. Essas duas
camadas repousam sobre uma hipoderme ou tecido subcutâneo (KAPOOAR,
1965; MERRILLEES, 1974).

Em algumas espécies particulares, podem ser encontrados órgãos
acessórios na pele, como escamas, células glandulares, glândulas de veneno e
órgão luminosos (HIBIYA, 1982). A camada de muco que reveste a pele tem
recebido inúmeras funções e dentre elas, a de proteção, contra redução da fricção
do corpo contra a água (INGRAN, 1980), além da função de regulação iônica.

De acordo com INGRAN (1980) essa camada de muco forma a primeira
barreira contra possíveis infecções ocorridas devido à biodiversidade de
microrganismos oportunistas existentes no meio aquático.
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Na epiderme dos teleósteos geralmente podem-se encontrar entre os
queratinócitos dois tipos de células glandulares, as células claviformes e as células
mucosas (RALPHS e BENJAMIM, 1992; STRUSSMAN e TAKASHIMA, 1994).

As células claviformes geralmente estão restritas à região interna da
epiderme no estrato médio, como visto em algumas espécies de carpas formando
uma única fileira de células (SINGH & MITTAL, 1990), no pintado e cachara de
duas a quatro fileiras de células (SOUZA, 1997).

O estrato germinativo geralmente é constituído por uma única camada de
células colunares que se apóiam em uma membrana basal (GROMAN, 1982;
DOURADO, SOUZA e SANTOS, 1996).

A derme é formada principalmente de tecido conjuntivo rico em fibras
colágenas que, segundo Groman (1982), no Striped bass jovem é constituída por
um estrato compacto denso, contendo fibras colágenas, fibras elásticas e poucas
células conjuntivas.

33333 MAMAMAMAMATERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOSTERIAIS E MÉTODOS

3.13.13.13.13.1 Coleta e Análise Coleta e Análise Coleta e Análise Coleta e Análise Coleta e Análise in locoin locoin locoin locoin loco e laboratoriais dos parâmetros e laboratoriais dos parâmetros e laboratoriais dos parâmetros e laboratoriais dos parâmetros e laboratoriais dos parâmetros

físicos e químicos de duas baías do rio Piquiri/MSfísicos e químicos de duas baías do rio Piquiri/MSfísicos e químicos de duas baías do rio Piquiri/MSfísicos e químicos de duas baías do rio Piquiri/MSfísicos e químicos de duas baías do rio Piquiri/MS

O presente trabalho foi desenvolvido em duas baías marginais (Baía 1:
Sede e Baía 2: Escondida) do Piquiri, Pantanal de Paiaguás, localizada na fazenda
Santo Antônio (S 17O. 21’ 77”; W 55º 41’ 22”), município de Corumbá, em Mato
Grosso do Sul.

As análises in loco e coleta de amostras de água foram realizadas entre
8h00 e 11h00, Baía 1 e 2, no entanto em dias intercalados (2 dias na Baía 1 e 2
dias na Baía 2). A época e horário de análise e coleta de água seguiram os
mesmos critérios utilizados para coleta de exemplares de tucunaré.

A coleta de amostras de água e as determinações de variáveis físicas e
químicas no local, foram realizadas em cinco estações de amostragens em cada
baía, priorizando a entrada e saída de água de ambas as baías. Os resultados
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apresentados neste trabalho correspondem às médias dos cinco pontos de
amostragens em cada época de estudo (maio, julho, outubro/97 e janeiro, maio,
julho e outubro de 1998).

A transparência (m) da coluna d’água foi obtida por meio de um disco de
Secchi e a profundidade com uma corda metrificada e a temperatura do ar e da
água foi medida com auxilio de termômetro de mercúrio graduado em graus
centígrados. Além dessas variáveis, mediu-se ainda o pH (Aparelho da Tecnal
Mod. 8417); Oxigênio dissolvido (Oxímetro Digimed DMO/2 NO. 11243), e
alcalinidade (APHA – AWWA – UPCF, 1995).

As coletas de água foram realizadas com garrafa Van Dorn, sendo as amostras
acondicionadas em galões de polietileno e conservadas (SOUZA e DERÍSIO, 1977)
sob resfriamento em caixas térmicas, até análise laboratorial do material.

3.23.23.23.23.2 Captura e obtenção das amostras de peleCaptura e obtenção das amostras de peleCaptura e obtenção das amostras de peleCaptura e obtenção das amostras de peleCaptura e obtenção das amostras de pele

Os exemplares foram capturados em duas baías marginais do rio Piquiri
– Alto Pantanal (MS),  sendo que a amostragem foi realizada durante dois anos,
de maio de 1997 a outubro de 1998, totalizando sete expedições.

Cada atividade de campo teve duração de cinco dias, quatro para coleta e
análise e no dia restante foram feitas apenas triagens do material coletado. Foram
analisados em cada baía dois exemplares de tucunaré, no total de oito peixes entre
adultos, machos e fêmeas de tucunaré (Cichla ocellaris) em cada campanha.

A captura foi realizada por meio de tarrafas com malha nº 12 e anzol. Os
peixes foram anestesiados com clorobutanol (concentração de 200 ppm, diluição
de 4ml da solução para 1,0 L de água) e o comprimento total e padrão foram
medidos com um ictiômetro com escala centesinal e as pesagens efetuadas em
balança digital (peso total).

Após o sacrifício, por destruição da medula espinhal, em cada exemplar foram
coletadas as amostras de pele da região dorsal média (entre a linha lateral e nadadeira
dorsal), da linha lateral e da região ventral (nas proximidades da nadadeira ventral).

Após o sacrifício, fragmentos de pele das três regiões (dorsal, linha lateral
e ventral) foram retiradas e imediatamente colocados em solução de Bouin por
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30 horas. Posteriormente as amostras foram processadas segundo técnicas
histológicas. Cortes com 5 mm de espessura foram corados pela Hematoxilina-
Eosina (HE), analisados pela microscopia de luz, selecionados e fotografados
em fotomicroscópio Axiophot Zeiss.

44444 RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS

4.14.14.14.14.1 Avaliação física e química dos ambientes em estudoAvaliação física e química dos ambientes em estudoAvaliação física e química dos ambientes em estudoAvaliação física e química dos ambientes em estudoAvaliação física e química dos ambientes em estudo

Nas avaliações dos ambientes em estudo e das análises físicas e químicas
realizadas em cinco estações de amostragens, tanto a Baía da Sede (Baía 1) como
a Escondida (Baía 2) demonstraram que estes ambientes possuem características
fisiográficas distintas e podem ser considerados como baías permanentes.

Segundo Lipparrelli (1998a), a Baía 1  é maior do que a Baía 2, sendo que
a primeira possui uma área de 880 ha e a segunda de 200 ha. Em ambas as
baías, utilizadas como bebedouro natural, é  vetada a pesca comercial.

No período em estudo, foram observadas duas estações bem distintas:
uma chuvosa (de dezembro a maio) e outra de seca (de julho a outubro).

Nesse período, na Baía 1, a temperatura do ar apresentou uma média de
23,7ºC variando entre 23,3º - 29,3ºC,  a menor média ocorreu em julho/97 e a
maior foi registrada no mês de janeiro/98. A média da temperatura da água no
período estudado foi de 22,6ºC, a menor temperatura foi  em julho/97 (23,9 ºC) e
a  maior em janeiro/98 (28,7 ºC).

A Baía  2 apresentou  uma temperatura média do ar de 24,1 ºC, variando
entre 24,1 – 31,5ºC,  a menor média ocorreu em julho/97 e a maior foi registrada no
mês de janeiro/98. A média da temperatura da água no período estudado foi de 22,8ºC,
a menor temperatura foi  em julho/97 (23,9 ºC) e a  maior em janeiro/98 (30,9 ºC).

A Baía 1 apresentou profundidade média de 0,86m, a menor profundidade
foi 0,73m em julho/97 e maior de 1,43m em janeiro/98. A transparência média foi
de 0,66m, a mínima foi de 0,24m e a máxima de 0,57m.

Enquanto na Baía 2 a profundidade média foi de 1.33m, a menor
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profundidade foi 0,93m em julho/97 e maior de 2,20m em janeiro/98. A
transparência variou entre 0,45m em julho/98 a 0,98m em maio/97.

A oscilação da temperatura do ar, da água e a profundidade estão
relacionadas com as condições climáticas da região. Essa alternância de estação
chuvosa e seca define o clima da região como de caráter estacional.

A variação da transparência da água teve uma relação com os períodos
de cheia e seca, com os menores valores da leitura do Disco de Secchi ocorrendo
no período de seca. Além desta variabilidade anual, o pantanal apresenta uma
variabilidade plurianual, ou seja de alternância de ciclos de anos muito chuvosos
ou relativamente secos como citado por Lima (1996).

O pH na Baía 1 apresentou valores mínimos de 5,82 (07/97) e máximos
de 6,55 (10/98). A Baía 2 também apresentou valores mínimos de pH de 5,60 e
máximos de 6,67 na mesma época de amostragem que a Baía Sede.

Os valores de pH não apresentaram variações expressivas de uma baía
em relação a outra. Para Esteves (1998), um dos fatores que podem interferir
sobre o pH do meio são os intensos processos de decomposição e respiração,
que têm como conseqüência a liberação de CO2 e, conseqüentemente, a
formação do ácido carbônico e íons hidrogênio.

Carmouze (1995), também, afirma que a distribuição do gás carbônico
na massa de água está relacionada  ao teor de oxigênio e resulta em uma
diminuição do pH; logo, os valores de pH mais baixos evidenciados nos meses
de julho podem ter ocorrido pelo baixo volume de água, grande número de plantas
aquáticas que afetam os teores de oxigênio dissolvido e dióxido de carbono.

Para Lima (1996) o pH no ambiente aquático atua diretamente nos
processos de permeabilidade da membrana celular, interferindo, portanto, no
transporte iônico intra e extracelular e entre os organismos e o meio.

Castagnolli (1992) considera que as variações do pH na água podem promover
alterações genéticas de caráter mutacional. Os genes das células dos peixes podem
passar a transcrever RNAs com novas informações para traduzir proteínas que
determinam alterações na pigmentação da pele e no seu comportamento.

A concentração de oxigênio dissolvido esteve entre um mínimo de 5,64
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mg/l (05/97) e um máximo de 7,94 mg/l (10/97). Já na Baía 2, a concentração de
oxigênio dissolvido apresentou valores mínimos de 6,79 mg/l (07/98) e máximos
7,80 mg/l (10/97).

Nas duas baías em estudo, o oxigênio dissolvido (O2 dissolvido) apresentou
uma grande homogeneidade com valores satisfatórios, exceto na Baía 1 no período
de seca (julho) ocorreu uma depleção da concentração O2 dissolvido, durante os
dois anos de amostragens.

O que pode ter contribuído para o baixo teor de O2 dissolvido nas duas
épocas de  amostragem, provavelmente, foi a profundidade que apresentou os
menores valores médios em relação aos outros meses de coletas (0,73 e 0,77m)
e a presença de uma grande quantidade de plantas aquáticas e subaquáticas em
toda a extensão da Baía 1.

Analisando estes dois resultados, acredita-se que o baixo teor de oxigênio
(5,64 e 5,68 mg/L) tenha ocorrido provavelmente pela conta da baixa difusão deste
gás a partir da atmosfera para água, uma vez que a profundidade era baixa e,
aliado a este fato, a Baía 1 estava encoberta por plantas aquáticas, as quais
formavam um verdadeiro tapete em quase toda a extensão do ambiente, e muitas
delas apresentam processo de decomposição, nas duas estações de amostragens,
o que também dificulta a difusão do oxigênio entre a água e a atmosfera; além de a
decomposição das plantas aquáticas favorecerem o consumo de oxigênio.

Outro fator que pode ter contribuído para a baixa taxa de oxigênio no período
de seca  é a falta de comunicação da Baía 1 com o Rio Piquiri, o que pode estar
possibilitando o confinamento de um grande número de espécies neste ambiente
e competindo por alimentos e oxigênio. Para Lipparelli (1998a), a elevação do
nível de água, possibilita a entrada de novas populações nas baías, provenientes
de outras baías conectadas com o Rio Piquiri, e que buscam condições favoráveis
à reprodução e que no período de seca estas espécies ficam confinadas nas
baías competindo por alimento.

Mourão,  Ishii e Campos (1988), encontraram em três lagoas do Pantanal
de Nhecolândia flutuações bruscas na concentração de oxigênio dissolvido e o que
sugere estas flutuações são as atividades fotossintética e respiratória, que sofrem
grandes variações temporais a curto prazo, por causa da alta biomassa
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fitoplanctônica e do fato de as taxas de produção e de respiração serem muitos
baixas.

A alcalinidade reflete a capacidade que um ecossistema aquático apresenta
em neutralizar (tamponar) ácidos a ele adicionados (ESTEVES, 1998) e muitas
vezes está relacionada em um período de 24 horas com a respiração e fotossíntese.

Já a condutividade elétrica pode ser influenciada pela magnitude da
concentração iônica, variação da produtividade (produtividade primária e a
decomposição da matéria orgânica), a detecção de poluição, e natureza
geoquímica do terreno (LIMA, 1996).

Nas duas baías em estudo, a alcalinidade e a condutividade elétrica não
tiveram um padrão de variabilidade, ocorrendo valores baixos e altos em épocas
distintas (cheia e seca).

Os fatores que sugerem essas flutuações podem estar associados à
fotossíntese e à respiração,  aos depósitos dos materiais carreados pela bacia
de drenagem (Rio Piquiri) e dos compostos produzidos pelo próprio ambiente
(COELHO, SOUZA e RODRIGUES,  1998).

Assim, os parâmetros aqui apresentados provavelmente em conjunto  e
associados a outros abióticos e bióticos possam contribuir com a estabilidade e
produtividade dos dois ecossistemas aquáticos, não interferindo, provavelmente,
na reprodução do tucunaré nestas baías. Segundo Lipparelli (1998a), o tucunaré
tem utilizado as Baías para sua reprodução e confinamento entre os períodos de
cheia e seca.

Para Pérez (1992), “a estabilidade e produtividade de um ecossistema
aquático são determinadas por uma rede complexa de interações de fatores, que
vão desde a penetração de luz e ou da posição latitudinal do mesmo”.

4.24.24.24.24.2 Análise  da estrutura do tegumentoAnálise  da estrutura do tegumentoAnálise  da estrutura do tegumentoAnálise  da estrutura do tegumentoAnálise  da estrutura do tegumento

O tucunaré (Cichla ocellaris) apresenta pele constituída por uma epiderme,
derme e abaixo desta uma hipoderme. A epiderme é composta por tecido epitelial
estratificado pavimentoso e a derme por tecido conjuntivo denso modelado. Abaixo
da derme pode-se observar uma hipoderme com grandes células adiposas.
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A epiderme da região dorsal apresentou-se fina em relação à espessura total
da pele. Na região da linha lateral e ventral verificou-se um epitélio composto por uma
elevada quantidade de camadas celulares. Na região dorsal observou-se uma camada
germinativa composta por células cilíndricas com cromatina bem condensada. Essa
camada germinativa encontra-se apoiada em uma nítida membrana basal. Abaixo
dessa camada podem-se notar células pigmentadas, os melanócitos.

Na região da linha lateral notou-se um aumento considerável de camadas
celulares em relação à região dorsal. A quantidade de células mucosas
encontradas na região da linha lateral e região dorsal foi semelhante. Em relação
à camada de melanócitos, verificou-se que estes se encontravam em menor
quantidade na região dorsal comparado à da região da linha lateral e ventral.

Na região ventral observou-se uma epiderme espessa sendo composta
por várias camadas de células epiteliais. A camada germinativa apoiada em uma
nítida membrana basal constituída por células epiteliais cúbicas altas, núcleo
alongado e cromatina frouxa.

Na região ventral, as células mucosas  encontravam-se em menor
quantidade e nesta camada notou-se uma grande quantidade de linfócitos sendo
mais elevada em comparação à epiderme da região dorsal e linha lateral.

As células epiteliais nas três regiões analisadas, à medida que se
aproximam da superfície da pele, vão se tornando mais achatadas em relação às
células epiteliais da camada intermediária.

A camada dérmica abaixo mostrou-se espessa e constituída por feixes
de fibras colágenas sobrepostas e paralelas à superfície da pele.

A derme compacta das três regiões é formada por feixes de fibras colágenas
espessas orientadas paralelas à epiderme e com fibroblastos distribuídos entre as
fibras colágenas. A camada dérmica da região dorsal é constituída de feixes de
fibras colágenas onduladas, paralelas entre si. Na derme compacta superficial, os
feixes de fibras colágenas próximos à epiderme são finos e espaçados comparadas
aos feixes de fibras colágenas da derme profunda que se encontram apoiadas na
camada subjacente, a hipoderme. Ainda na camada dérmica compacta, observou-
se um arranjo diferente constituído por fibras colágenas transversais à epiderme.
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55555 DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

A pele do tucunaré assemelha-se a de outros peixes teleósteos no que se
refere à organização estrutural da epiderme e derme (HIBIYA, 1982).

Vários autores, tais como Singh e Mittal (1990); Mittal et al. (1994)
caracterizaram as principais funções da pele dos peixes que é de proteger o
organismo contra a abrasão mecânica, reduzir o atrito do corpo do animal com a
água e regular a permeabilidade de fluidos e íons.

As células mucosas que são encontradas na pele do tucunaré são
produtoras de muco, qu forma uma camada protetora na superfície da pele do
peixe que, segundo Mittal (1970) e Singh e Mittal (1990), possibilita a locomoção
do peixe com maior agilidade em seu hábitat.

Além das células mucosas, a epiderme do tucunaré apresenta-se
constituída por células epiteliais, observadas nos três estratos da epiderme. Essas
células, possivelmente, dão suporte às células mucosas que podem ser vistas
nas três regiões analisadas. A pele analisada destes teleósteo não teve variação
de uma baía para a outra, possivelmente essa variação pode ocorrer em relação
ao tucunaré encontrado na região Amazônica.

A derme compacta do tucunaré mostrou-se espessa e com fibras
colágenas orientadas paralelamente à superfície da epiderme. Junqueira et al.
(1983) observaram esse mesmo padrão na disposição da camada compacta
profunda da derme da pele do dourado (Bracyplastystoma flavicaus), piraíba (B.
filamentosum), surubim (Pseudoplatystoma tigrinum) e pirarara (Phractocephalus
hemiliopterus), variando apenas na derme compacta superficial da pele.

Hertwig et al. (1992), descrevendo a densidade e a espessura do estrato
compacto do T. steindachneri, relataram que a grande quantidade de fibras
colágenas na derme propicia uma resistência tênsil, fornecendo assim à pele
uma consistência semelhante ao do couro, apropriada para resistir às pressões
geradas quando o corpo do animal é distendido.

Através das análises realizadas ficou evidente que as alterações físicas e
químicas ocorridas nos meses em estudo nos dois ambientes (Baía 1 e 2),  não
afetou a estrutura da pele do tucunaré. Estes resultados ainda indicam que a
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bacia do rio Piquiri com suas baías adjacentes não estão interferindo na estrutura
da pele do tucunaré.

66666 CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

A organização estrutural da pele do tucunaré (Cichla ocellaris) é semelhante
à encontrada em outros peixes teleósteos, podendo variar em espessura e quantidade
de células mucosas da epiderme, bem como em espessura e disposição das fibras
da camada dérmica compacta nas diferentes regiões do corpo do peixe.

Apesar de o tucunaré  ter sido capturado de baías diferentes para a análise
histológica da pele, não houve diferenças morfológicas na epiderme e na camada
dérmica em função desse hábitat.

A avaliação das condições físicas e químicas dos ambientes em estudo
demonstrou que os mesmos não possuem diferenças significativas no que se
refere a temperatura, profundidade, transparência, pH, oxigênio dissolvido,
alcalinidade e condutividade elétrica. E que, as variações destes ambientais não
estão afetando diretamente nos processos fisiológicos do tucunaré no que se
refere à pele (permeabilidade da membrana célula).

No entanto sabemos, que, em um contexto mais holístico em que as
relações inter e intra-especificas e as interações com o meio  podem influenciar
os sistemas fisiológicos não em termos de sistema tegumentar e sim na
espessura da pele e arranjo das fibras colágenas da derme logo, cabem outros
estudos que possam comparar o tucunaré introduzido no Pantanal com aqueles
de seu ambiente natural (Amazônia).
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