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RESUMO 
 

VIEIRA, Caio A.S.C. Suplementação de vitamina C e efeito da salinidade em Tilápias 

do Nilo: Desempenho e expressão gênica.Sergipe: UFS, 2016. 45p. (Dissertação - 

Mestrado em Zootecnia)  

 
Em organismos aquáticos, mudanças de salinidade na água provocam uma 

variedade de respostas fisiológicas, assim, este estudo objetivou avaliar o efeito da 
salinidade da água sobre o ganho de peso, a sobrevivência e a expressão dos genes 
Catalase (CAT), Glutatona Redutase (GSR), Glutationa Sintetase (GSS), Glutationa 
peroxidase (GPX) e o da proteína de choque térmico (HSP70) no fígado de Tilápias do 
Nilo (Oreocrhomis niloticus). Para a condução do experimento foram utilizadas 160 
tilápias com peso médio 20,8 g (± 4,02). O experimento foi conduzido em delineamento 
inteiramente casualizado (DIC) compostos por quatro tratamentos e quatro repetições, 
sendo: T1 = Tratamento 1 (salinidade 0 + dieta basal); T2=  Tratamento 2 (salinidade 7 + 
dieta basal); T3= Tratamento 3 (salinidade 21 + dieta basal ); T4 = tratamento 4 
(salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração). Os parâmetros de 
qualidade de água foram monitorados diariamente e se mantiveram dentro da faixa de 
conforto para a espécie.  Para as análises de expressão gênica foram coletadas amostras 
do fígado de tilápias em dois períodos distintos, 24 horas e 14 dias após o início do 
experimento. A quantificação da expressão gênica foi realizada por qRT-PCR. Houve 
efeito significativo dos tratamentos sobre o ganho de peso, tilápias do tratamento 1 (4,10g) 
e  tratamento 2 (6,42 g) obtiveram os maiores ganhos de peso. Animais do tratamento 4 
(salinidade 21 + acréscimo de vitamina C na ração) tiveram maior ganho de peso que os 
animais do tratamento 3 (salinidade 21 + dieta basal). Maior sobrevivência foi observada 
no tratamento 2 seguido pelo controle. HSP 70 e GSS foram mais expressos no período 
de 24 h e GSR sendo mais expressa no período de 14 dias, enquanto que CAT  e GPX não 
diferiram de um período para o outro. A variação de salinidade teve efeito sob a expressão 
dos genes avaliados no fígado de O.niloticus com exceção da catalase para o período de 
24 horas. Após 14 dias de avaliação animais criados em salinidade 21 e alimentados com 
suplementação de vitamina C apresentaram maior expressão de GPX, GSR e GSS, 
sugerindo que animais criados nesse nível de salinidade, tiveram maior necessidade de 
ação do sistema glutationa, e que a suplementação de vitamina C nessas condições 
permitiu maior expressão desses genes. Conclui-se que a salinidade apresentou efeito 
sobre a expressão dos genes do sistema de defesa antioxidantes avaliados, os quais 
variaram bastante no período de 24 horas e apresentaram um padrão mais definido no 
período de 14 dias. A suplementação de vitamina C contribuiu em partes, para melhor 
desenvolvimento das tilápias criadas em salinidade 21, o que pode ser observado, pelos 
resultados de ganho de peso e expressão gênica.  
 
Palavras-chave: Ácido Ascórbico; Antioxidante; Osmorregulação, Piscicultura, 
Radicais Livres;  
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ABSTRACT 
 
VIEIRA, Caio A.S.C. Vitamin C supplementation and salinity effect in Nile Tilapia: 

Performance and gene expression. Sergipe: UFS, 2016. 45p. (Dissertation - Master in 

Zootecnia) 

In aquatic organisms, changes in salinity in water provoke a variety of physiological 
responses, so this study aimed to evaluate the effect of water salinity on weight gain, 
survival and expression of the genes Catalase (CAT), Glutathione Reductase (GSR), 
Glutathione Synthase (GSS), Glutaione peroxidase (GPX), and heat shock protein 
(HSP70) in the liver of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). For the conduction of the 
experiment, 160 tilapias with a mean weight of 20.8 g (±  4.02) were used. The 
experiment was conducted in a completely randomized design (DIC) composed of four 
treatments and four replicates, being: T1 = Treatment 1 (salinity 0 + basal diet); T2 = 
Treatment 2 (salinity 7 + basal diet); T3 = Treatment 3 (salinity 21 + basal diet); T4 = 
treatment 4 (salinity 21 + diet with 1500 mg of vitamin C / kg of feed). The parameters 
of water quality were monitored daily and were kept within the range of comfort for the 
species. For the analysis of gene expression samples of liver of tilapia were collected in 
two distinct periods, 24 hours and 14 days after the beginning of the experiment. Gene 
expression quantification was performed by qRT-PCR. There was a significant effect of 
the treatments on weight gain, treatment 1 (4.10 g) and treatment 2 (6.42 g) had the 
highest weight improve. Animals from T4 had greater weight gain than animals from T3. 
Higher survival was observed in treatment 2 followed by control (T1). HSP 70 and GSS 
were more expressed in the 24 h period and GSRR was more expressed in the 14 day 
period, whereas CAT and GPX did not differ from one period to the other (P <0.05). The 
salinity variation had an effect under the expression of the genes evaluated in the liver of 
O. niloticus with the exception of catalase for the 24 hour period. After 14 days of 
evaluation, animals raised in salinity 21 and fed with vitamin C supplementation 
presented greater expression of GPX, GSR and GSS, suggesting that animals raised at 
this level of salinity had greater need of action of glutathione system, and that the 
supplementation of vitamin C under these conditions allowed greater expression of these 
genes. It was concluded that salinity had an effect on the expression of the antioxidant 
defense system genes evaluated, which varied considerably over the 24-hour period and 
presented a more defined pattern in the 14-day period. Supplementation of vitamin C 
contributed, in parts, for better development of tilapia created in salinity 21, which can be 
observed, through the results of weight gain and gene expression. 
 

Keywords: Ascorbic acid; Antioxidant, Osmoregulation, Fishculture, Free Radicals. 
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1. Introdução Geral 

 

A  ativade da aquicultura está difundida em diversos países, sendo uma importante 

fonte de renda e de proteína animal, com papel relevante na segurança alimentar além de ser 

uma alternativa importante para a redução da pressão ambiental nas espécies ameaçadas pela 

exploração excessiva dos estoques pesqueiros é provavelmente o setor produtor de alimentos 

que mais cresce no mundo, em 2012 foi responsável por 66,6 milhões de toneladas, 

movimentando aproximadamente 144 bilhões de dólares (FAO, 2014). 

Dentre as diversas modalidades de produção em aquicultura, é a piscicultura a que 

mais se destaca. No Brasil, a produção da piscicultura em 2014, foi de 474,33 mil toneladas 

e a espécie mais cultivada foi a Tilápia do Nilo (Oreocrhomis niloticus), com 198,49 mil 

toneladas despescadas, respondendo por 41,9% da produção (BRASIL, 2015).  

O aumento da produção da piscicultura no Brasil, bem como o desenvolvimento dos 

sistemas de produção estão necessariamente associados à disponibilidade de alimentos 

balanceados, capazes de proporcionar desempenho zootécnico e econômico compatível ou 

superiores a outros segmentos do agronegócio, (CYRINO e FRACALOSSI, 2013; 

PASTORE et al., 2013), como também a um melhor aproveitamento recursos hídricos, 

proporcionando a uma maior produção de alimentos por área. 

Assim, vem se buscando sistemas de cultivos que atendam essa demanda, por exemplo, 

com a exploração de espécies mais tolerantes ao cultivo em ambientes salinos, justificado 

pela grande área costeira nacional, pelas possibilidades de implementação de policultivo 

com a carcinicultura (criação de camarão), pelo aproveitamento de águas de rejeito de 

dessalinização, como também devido a adaptações à mudanças ambientais que afetam a 

salinidade da águas em locais que já  possuem o cultivo de tilápia implementado (PORTO 

et al. 2004; KUBTIZA, 2005, CANDIDO et al., 2006; PORTO et al., 2006). 

A Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma espécie chave para esse tipo de 

cultivo, pois sabe-se que apesar de ser altamente difundida em água doce ela também é 

caracterizada como um peixe eurihalino, ou seja, que tolera variações osmóticas relativas a 

salinidade da água, permitindo também experiências de produção em águas salinas 

(KUBTIZA, 2005; SÀ, 2012; QIANG et al., 2013; AZEVEDO et al., 2015).  

No entanto, é preciso aprofundar o entendimento dos processos que ocorrem em seu 

cultivo em águas salinizadas já que diversos estudos demonstram uma relação direta entre 

modificações na salinidade e desencadeamento de situações de estresse oxidativo em peixes 
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(ROCHE & BOGÉ ,1996; MARTINEZ-ALVAREZ et al..2002; LIU et al., 2007; CHOI et 

al., 2008; AN et al., 2010).  

O estresse oxidativo é desencadeado pela geração de radicais livres em excesso, 

podendo ser provocado por diversos estressores ambientais, como variações osmóticas (LIU 

et al., 2007; LUSHCHAK, 2011; BARTON, 2011). Para manter o equilíbrio dos organismos 

diante destas situações é acionado o sistema de defesa antioxidante, que pode agir 

transformando um radical livre em outro menos reativo ou o neutralizando completamente 

(SIES, 1985; Cerqueira, 2007). 

O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é o principal antioxidante não 

enzimático solúvel em água no plasma celular, é naturalmente um inativador de radicais 

livres, e pode agir diretamente com superóxidos e óxido de hidrogênio (SMIRNOFF & 

WHEELER, 2000). Seu uso na suplementação da dieta de tilápias já é bastante difundido na 

aquicultura, se mostrando benéfico em diversos aspectos como na ação contra ectoparasitas 

(CAVICHIOLO et al., 2002), possui ação anti-inflamatória (MARTINS et al., 2008), auxilia 

na melhoria da integridade histológica das brânquias (LEONARDO et al., 2008), combate o 

estresse durante transporte (OKAMURA et al, 2007) e o estresse térmico (FALCON et al., 

2008).  

Ainda não se sabe sobre a eficácia da suplementação desta vitamina para combater o 

estresse causado pela salinidade. A análise da expressão de genes relacionados ao sistema 

de defesa antioxidante pode esclarecer a influência da variação salina sobre o equilíbrio 

homeostático dos peixes nessas condições, como também, a eficácia da inserção de 

nutrientes antioxidantes na dieta, como é o caso da vitamina C, para combater os efeitos 

negativos causados pela variação osmótica.  

Este estudo avaliou o ganho de peso, sobrevivência e expressão de genes do sistema 

de defesa antioxidante: Catalase (CAT), Heat Shock Protein 70 (HSP70), Glutationa 

Redutase (GSR), Glutationa Sintetase (GSS) e Glutationa Peroxidase(GPX), nos período de 

24 horas e 14 dias, no fígado de tilápias (Oreochromis nilóticos) submetidas a diferentes 

salinidades e  diferentes suplementação de vitamina C . 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 Cultivo de Tilápia em salinidade 

 

A Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma espécie de peixe da família dos 

ciclídeos originária do continente africano, que teve sua introdução em diversos países 

impulsionada pelas atividades de aquicultura devido às suas características favoráveis ao 

cultivo em regiões tropicais e subtropicais.  A temperatura ideal para seu desenvolvimento 

varia entre 25 e 30°C, tendo seu crescimento afetado em temperaturas mais baixas. Possui 

hábito alimentar onívoro, suas características o colocam como uma espécie rústica, o que 

proporciona seu cultivo em diversos sistemas de produção (KUBITZA, 2000; BHUJEL, 

2014.)  

Uma outra característica favorável é que O. niloticus possui uma capacidade de 

adaptação a uma grande variação de salinidade da água, o que o coloca como uma espécie 

eurihalina, tendo habilidade para viver desde a água doce (salinidade < 0,5) até o início da 

faixa polihalina (salinidade 18), podendo ainda sobreviver até em salinidades próximas a 25 

(SÁ, 2012). No entanto os resultados dependem de diversos fatores tais como idade, 

linhagem, temperatura e tempo de aclimatação. 

Uma vantagem comercial para os animais cultivados em águas salinizadas comparados 

com os cultivados em água doce, é que não apresentam problemas como off-flavor (gosto 

indesejável) pois sua carne geralmente se assemelha em sabor a carne de peixes marinhos 

(KUBITZA, 2005). De acordo com Moreira et al. (2011), a salinidade também auxilia no 

processo de masculinização de pós-larvas de O. niloticus, sendo mais satisfatória em animais 

cultivados em salinidade 15, obtendo 90% de machos.  

No entanto, mudanças de salinidade como a aclimatação da tilápia da água doce para 

a salgada pode gerar situações de estresse, visto que o funcionamento ótimo de um animal 

requer uma composição equilibrada de seus fluidos corpóreos, para que ocorra tal equilíbrio 

são adotadas estratégias naturais como o controle da permeabilidade e dos gradientes de 

concentração, cujos limites irão variar de acordo com a espécie e seu ambiente. Em meio 

aquático, como é o caso de mudanças de água doce para água salgada requer alterações 

profundas no processo de osmorregulação dos peixes (SCHMIDT-NIELSEN, 2002). Em 

estudos de adaptação à salinidade, níveis plasmáticos de Na+ (íons de sódio) e a proliferação 

células de cloreto nas brânquias após a transferência para um meio isotônico podem ser 
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utilizados como parâmetros para avaliar as respostas alterações alteração da salinidade. 

(AVELLA, 1993) 

Azevedo et al., (2015)  ao avaliarem os  parâmetros hematológicos de O. niloticus em  

salinidades crescentes (0, 7, 14 e 21) observaram que a percentagem de hematócrito e a 

contagem de eritrócitos foram influenciados pelo nível de salinidade da água, o que não foi 

observado para a contagem de leucócitos, e sugere que a tilápia pode ser criada em salinidade 

de água até 7 sem danos aos parâmetros avaliados. 

 Para salinidades próximas a 20, diversos estudos apontam que existe uma piora no 

desempenho de tilápias, tendo redução no crescimento e maior incidência de mortalidade 

(LEMARIÉ et al., 2004; KAMAL & MAIR  2005; QIANG et al., 2013.; ZIKOS et al., 2014; 

AZEVEDO et al., 2015) 

A temperatura também influencia na adaptação da tilápia ambientes salinos, um estudo 

mostrou que uma combinação de temperatura e salinidade em torno de 28,9 °C e 7,8 de 

salinidade respectivamente, reduziu o custo da energia de regulação osmótica, melhorou o 

crescimento e aumentou o rendimento da produção de O. niloticus de linhagem GIFT 

(QIANG et al., 2013). 

 

2.2 Radicais livres e estresse oxidativo 

Alterações abióticas na água, como a concentração de salinidade, são fatores de 

estresse que modificam mecanismos de homeostase e osmorregulatórios em peixes. Tais 

alterações podem levar ao desencadeamento do estresse oxidativo, que ocorre devido a um 

desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes (BARTON, 2011). 

Os compostos oxidantes, chamados de radicais livres são átomos, moléculas ou íons 

com elétrons desemparelhados, altamente reativos, podendo interferir em diversas reações 

químicas nas células (HALLIWELL E GUTTERIDGE, 2015). Estes radicais incluem 

espécies reativas de oxigênio (EROs), como o ânion superóxido (O2
-), peróxido de 

hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH-), e oxigênio singleto (O2), e são produzidos 

durante o metabolismo aeróbico normal (LIU, 2007) participando no desempenho de 

funções biológicas e mecanismos de defesa durante os processos de infecções. Em 

proporções adequadas possibilitam a geração de energia através de ATP (adenosina 

trifosfática), por meio da cadeia transportadora de elétrons, fertilização do óvulo, ativação 

de genes, e participação de mecanismos de defesa durante o processo de infecção porém em 

excesso são bastantes nocivos (BARBOSA et al., 2010). 
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 Quando a geração de radicais livres excede a capacidade de uma célula em neutraliza-

los e eliminá-los ocorre a oxidação de biomoléculas levando a perda funcional ou 

desequilíbrio homeostático, gerando um dano oxidativo contra a célula e tecido, 

desencadeando uma situação de estresse oxidativo (BARBOSA et al., 2010). 

Adicionalmente, é possível entender o estresse oxidativo como um aumento transitório ou 

crônico de EROs, afetando núcleos e processos celulares, levando a modificação oxidativa 

de constituintes das células até os efeitos deletérios (SEMCHYSHYN & LUSHCHAK, 

2012). 

Essa descompensação pode ser resultado de uma falta de capacidade antioxidante 

causada por distúrbio na produção, distribuição celular, ou absorção de antioxidantes como 

também pode resultar de um excesso de produção de EROs em resposta a estressores externo 

(ABELE et al., 2011).  

 

2.3 Sistema de defesa antioxidantes 

 

Antioxidantes são moléculas capazes de impedir a oxidação de outras moléculas, assim 

os sistemas de defesas antioxidantes são mecanismos acionados pela produção excessiva de 

radicais livres nos processos metabólicos, que limitam níveis intracelulares de radicais livres 

e controlam a ocorrência de danos celulares. Os principais mecanismos de ação de 

compostos antioxidantes incluem captadores de radicais e supressores de estados excitados, 

sistemas catalíticos que neutralizam ou eliminam EROs e a ligação de íons metálicos a 

proteínas, tornando-os indisponíveis para a produção de espécies oxidantes (CERQUEIRA, 

2007). 

Estes sistemas de defesa podem ser enzimáticos tais como a Catalase (CAT), a 

Glutationa Redutase (GR), Glutationa S-transferase (GST), Glutationa Peroxidase (GPX) e 

Superóxido Dismutase (SOD), e não enzimáticos, divididos em hidrosolúveis (vitamina C, 

Glutationa, indóis e catecóis) e os lipossolúveis (Bioflavonas, vitamina A e vitamina E). 

Ainda podemos classificar os antioxidantes em escavenger quando ele age transformando 

um radical livre em outro menos reativo, ou quencher quando consegue neutralizar 

completamente o radical através da absorção de toda a energia de excitação (SIES, 1985). 

Em seguida são descritos alguns dos principais antioxidantes: 
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Catalase 

O peróxido de hidrogênio é um produto decorrente do metabolismo celular em 

organismos expostos ao oxigênio atmosférico, e tem ligação com diversas patologias ligadas 

ao estresse oxidativo, sendo tóxico para as células precisando ser rapidamente convertido 

numa espécie química que seja inofensiva. A produção de catalase protege os tecidos dos 

danos causados por peróxidos e evita a acumulação destes nas organelas (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 2015). 

A catalase é uma enzima que reduz o peróxido de hidrogênio à água e oxigênio, ela é 

dependente de NADPH para a ativação dos tetrâmeros da enzima, cuja principal fonte é a 

primeira reação das vias das pentoses catalisada pela G6PD (Glicose 6-Fosfato 

Desidrogenase). Sua atividade nos organismos é localizada em organelas subcelulares, os 

peroxissomos, e sua atividade é mais alta no rim, no fígado e abaixo do tecido conjuntivo, 

já  no sangue se dá praticamente nos eritrócitos, assim órgãos que não contém peroxissomos 

estão mais expostos aos danos de estresse oxidativo e ficam dependente da catalase 

eritrocitária (SALVADOR e HENRIQUES; 2004; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2015). 

 

Glutationa  

A glutationa é um tripeptídeo de notável ação antioxidante protegendo as células dos 

danos causados por EROs, atuando como o principal agente antioxidante endógeno. A 

glutationa sintetase (GSS) é a segunda enzima na via de biossíntese da glutationa (GSH) e 

catalisa a condensação de gama-glutamilcisteina e glicina, para formar glutationa (NCBI, 

2016). É encontrada na forma reduzida (GSH) ou oxidada, a glutationa dissulfeto (GSSG).  

A glutationa peroxidase (GPx) converte peróxido de hidrogênio à água e 

hidroperóxidos lipídicos aos seus álcoois correspondentes, oxidando a glutationa (GSH) à 

glutationa dissulfeto (GSSG). A GPx age de maneira dependente ou independente de selênio. 

A forma associada ao selênio é capaz de reduzir qualquer hidroperóxido orgânico, além do 

H2O2, no entanto a forma independente de selênio, não está apta a reduzir o H2O2. A GPx 

tem maior atividade no fígado e ertitrócitos, podendo também ocorrer no coração, pulmões 

e tecido muscular. (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2015). Após ser oxidada, a glutationa 

pode ser regenerada por ação da enzima glutationa redutase (GSR), através da oxidação de 

NADPH (IMAI & NAKAGAWA 2003; HUBER; 2008).  
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HSP's (Heat Shock Proteins) 

 As  HSP’s são proteínas que são produzidas a partir de situações de estresse reagindo 

a um amplo grupo de estressores, como temperatura, radiação UV, hipóxia, inflamações, 

infecções e poluentes químicos. Atuam como chaperonas moleculares exercendo um papel 

crucial no enovelamento de proteínas e lidando com proteínas desnaturadas pelo calor e 

outros fatores de estresse. A exposição a estes fatores fazem com que a síntese de HSP's 

aumente rapidamente provendo maior proteção à célula. As HSP’s foram caracterizadas em 

várias espécies de peixes e consistentemente respondem a numerosos produtos químicos 

orgânicos e inorgânicos e fatores abióticos (DI GIULIO, & HINTON, 2008). 

 

Ácido Ascórbico (Vitamina C) 

 

O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é o principal antioxidante não 

enzimático solúvel em água no plasma celular, é naturalmente um inativador de radicais 

livres, e pode agir diretamente com superóxidos e óxido de hidrogênio (SMIRNOFF & 

WHEELER, 2000). Sua função como antioxidante está ligada também à regeneração da 

forma reduzida da tocoferol (vitamina E), responsável pela proteção das membranas, 

prevenindo assim a peroxidação lipídica (NRC, 2011). 

A vitamina C é sintetizada a partir de glicose e de outros açúcares simples por plantas 

e por muitas espécies de animais. Todavia, peixes teleósteos não podem converter glicose 

em ácido ascórbico porque eles não possuem a enzima L-gulonolactone oxidase. Assim, uma 

fonte alimentar de vitamina C deve ser fornecida para atender sua exigência. (WEBSTER, 

2002).  

É sabido que a inclusão de vitamina C na dieta de tilápias se mostrou benéfica em 

diversos aspectos tais como: na ação contra ectoparasitas (CAVICHIOLO et al., 2002); na 

ação anti-inflamatória (MARTINS et al., 2008); na diminuição do estresse durante transporte, 

podendo ser utilizada de forma profilática em alevinos de tilápia nilótica para amenizar o 

aumento da glicemia relacionado ao estresse (OKAMURA, 2007). Foi constatado também 

melhora no sistema imunológico em situações de estresse térmico (FALCON et al., 2008). 

A inclusão da vitamina na dieta de larvas de tilápias foi efetiva na melhoria da integridade 

histológica das brânquias e demonstraram um equilíbrio na produção de muco, protegendo 

as estruturas branquiais do estresse tecidual local (LEONARDO et al., 2008). 
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2.5 Salinidade e estresse oxidativo 

 Em organismos aquáticos, mudanças de salinidade na água provocam uma variedade 

de respostas fisiológicas, tais como alterações de hormônios relacionadas com o estresse, a 

estimulação do metabolismo da energia, distúrbios de equilíbrio eletrolítico, mecanismos de 

homeostase e osmorregulatórios (LUSHCHAK, 2011; BARTON, 2011). O estresse 

induzido por mudança de salinidade também tem sido associado com o aumento de ERO's 

provocando danos oxidativos (LIU et al., 2007).  

No robalo europeu (Dicentrarchus labrax) exposto a uma diminuição de salinidade, 

foi demonstrado por Roche & Bogé (1996) que as atividades antioxidantes da SOD e catalase 

são estimuladas por choque osmótico. Lavado et al. (2012), relataram estresse oxidativo 

causado pela salinidade em embriões de peixe medaka japonês (Oryzias latipes) a partir da 

diminuição da produção da GSH intracelular.  

Camarões  Litopenaeus vannamei expostos à variação de salinidade num período de 

24 horas tiveram atividade alterada de SOD, CAT, GR e da Na+/ K+ -ATPase. Porém, foi 

visto que a suplementação de Vitamina E em doses moderadas aumentou a resistência nas 

alterações agudas, demonstrando assim a capacidade antioxidante da Vitamina E frente a 

situação de estresse oxidativo gerado pela salinidade (LIU et al., 2007). 

A expressão de GPx e GST através de PCR quantitativa (qPCR) em linguado 

(Paralichthys solha olivaceus) exposto a variação de salinidade num período de 48 horas, 

demonstrou que tais enzimas desempenharam um papel importante da desintoxicação dos 

ERO's, sendo úteis como indicadoras do estresse oxidativo, visto que a defesa antioxidante 

aumentava a medida que se aumentava a salinidade (CHOI et al., 2008). 

Em um estudo sobre o estresse hiposmótico com o pargo japonês (Acanthopagrus 

schlegeli), um peixe de áreas costeiras e estuarinas, em que foi reduzindo a salinidade de 35 

para 10 em um período de 24 horas, foi observado o aumento tanto na atividade quanto na 

expressão hepática de SOD, CAT e GPx, além do aumento da produção de H2O2 e de 

peroxidação de lipídios (AN et al., 2010). Tais efeitos também foram observados em esturjão 

(Acipenser naccarii), peixe eurihalino tal como a tilápia, que depois de uma aclimatação 

gradual durante 20 dias até a salinidade marinha (35), apresentaram aumento nas atividades 

das enzimas antioxidantes SOD e CAT no plasma, tal como como SOD e GPx nas células 

vermelhas do sangue (MARTINEZ-ALVAREZ et al., 2002), o que reforça uma relação da 

variação salina com estresse oxidativo para espécies de água doce. 
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5. ARTIGO CIENTÍFICO 
 
Os resultados desta dissertação serão apresentados no artigo Suplementação de vitamina 
C e efeito da salinidade em Tilápias do Nilo: Desempenho e expressão gênica que sera 
submetido a publicação para a Aquaculture  (ISSN: 0044-8486) com fator de impacto 
2,552 e classificação A2 pela CAPES 2014 para a área de Zootecnia / Recursos pesqueiros, 
seguindo a normas da revista que consta em Anexo. 
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RESUMO 
 
Este estudo objetivou avaliar o efeito da salinidade da água sobre o ganho de peso, a 
sobrevivência e a expressão dos genes Catalase(CAT), Glutatona Redutase (GSR), 
Glutationa Sintetase (GSS), Glutaiona peroxidase (GPX) e o da proteína de choque térmico 
(HSP70) no fígado de Tilápias do Nilo (Oreocrhomis niloticus). Para a condução do 
experimento foram utilizadas 160 tilápias com peso médio 20,8 g (± 4,02). O experimento 
foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) compostos por quatro 
tratamentos e quatro repetições, sendo: T1 = Tratamento 1 (salinidade 0 + dieta basal); T2=  
Tratamento 2 (salinidade 7 + dieta basal).; T3= Tratamento 3 (salinidade 21 + dieta basal ); 
T4 = tratamento 4 (salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração).Os 
parâmetros de qualidade de água  se mantiveram dentro da faixa de conforto para a espécie. 
Para as análises de expressão gênica foram coletadas amostras do fígado de tilápias em dois 
períodos distintos, 24 horas e 14 dias após o início do experimento. A quantificação da 
expressão gênica foi realizada por qRT-PCR. Houve efeito significativo dos tratamentos 
sobre o ganho de peso, tilápias do T1 e T2 obtiveram os maiores ganhos de peso (4,10g e 
6,42 g respectivamente). Animais do T4 tiveram maior ganho de peso que os animais do T3. 
Maior sobrevivência foi observada no tratamento 2 seguido por T1. HSP 70 e GSS foram 
mais expressos no período de 24 h e GSR foi mais expressa no período de 14 dias, enquanto 
que CAT  e GPX não diferiram de um período para o outro (P<0,05). A variação de 
salinidade teve efeito sob a expressão dos genes avaliados no fígado de O.niloticus com 
exceção da catalase para o período de 24 horas. Após 14 dias de avaliação animais do T4 
apresentaram maior expressão de GPX, GSR e GSS, sugerindo que animais criados nesse 
nível de salinidade, tiveram maior necessidade de ação do sistema glutationa, e que a 
suplementação de vitamina C nessas condições permitiu maior expressão desses genes. A 
salinidade apresentou efeito sobre a expressão dos genes do sistema de defesa antioxidantes 
avaliados, os quais variaram bastante no período de 24 horas e apresentaram um padrão mais 
definido no período de 14 dias. A suplementação de vitamina C contribuiu em partes, para 
melhor desenvolvimento das tilápias criadas em salinidade 21, o que pode ser observado, 
pelos resultados de ganho de peso e expressão gênica. 
 
Palavras-chave: Ácido Ascórbico; Antioxidante; Osmorregulação, Piscicultura, Radicais 
Livres;  
 

1. Introdução 

A Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), é uma espécie de peixe que possui uma 

capacidade de adaptação a uma grande variação da salinidade da água, o que a coloca como 

uma espécie eurihalina (Sá, 2012). Diversos estudos demonstram uma relação direta entre 

modificações na salinidade e desencadeamento de situações de estresse oxidativo em peixes 

e outros organismos aquáticos (Roche &Bogé ,1996; Martinez-Alvarez et al..2002; Liu et 

al., 2007; Choi et al., 2008; An et al., 2010). O estresse oxidativo é desencadeado pela 

geração de radicais livres em excesso, podendo ser provocado por diversos estressores 

ambientais, dentre eles, variações osmóticas (Liu et al., 2007; Lushchak, 2011; Barton, 2011). 

Para manter o equilíbrio dos organismos diante destas situações, são acionados os sistemas 
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de defesa antioxidante, que podem agir transformando um radical livre em outro menos 

reativo ou o neutralizando completamente (Sies, 1985; Cerqueira, 2007). 

O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, é o principal antioxidante não 

enzimático solúvel em água no plasma celular, é naturalmente um inativador de radicais 

livres, e pode agir diretamente com superóxidos e óxido de hidrogênio (Smirnoff & Wheeler, 

2000). Seu uso na suplementação da dieta de tilápias já é bastante difundido na aquicultura, 

se mostrando benéfico em diversos aspectos como na ação contra ectoparasitas (Cavichiolo 

et al., 2002). Possui ação anti-inflamatória (Martins et al., 2008), auxilia na melhoria da 

integridade histológica das brânquias (Leonardo et al., 2008), combate o estresse durante 

transporte (Okamura et al., 2007) e o estresse térmico (Falcon et al., 2008). Ainda é 

desconhecida a eficácia da suplementação desta vitamina para combater o estresse causado 

pela salinidade. Assim, a análise da expressão de genes relacionados ao sistema de defesa 

antioxidante pode esclarecer a influência da variação salina sobre o equilíbrio homeostático 

dos peixes nessas condições, como também, a eficácia da inserção de nutrientes 

antioxidantes na dieta, como é o caso da vitamina C, para combater os efeitos negativos 

causados pela variação osmótica.  

Este estudo avaliou o ganho de peso, sobrevivência e expressão de genes do sistema 

de defesa antioxidante: Catalase (CAT), Heat Shock Protein 70 (HSP70), Glutationa 

Redutase (GSR), Glutationa Sintetase (GSS) e Glutationa Peroxidase (GPX), no fígado de 

Tilápias (Oreochromis niloticus) submetidas a diferentes salinidades e alimentadas com 

diferentes concentrações de vitamina C, nos período de 24 horas e 14 dias. 

 

2.  Materiais e métodos 

 

2.1. Animais e procedimentos experimentais 

 

 Esta pesquisa foi conduzida no Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos e 

Abelhas (LANOAA) da Universidade Federal de Sergipe entre os meses de abril a maio de 

2016. 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

compostos por quatro tratamentos: Tratamento 1 (T1) = salinidade 0, tratamento 2 (T2) = 

salinidade 7 e tratamento 3 (T3) = salinidade 21, ambos alimentados com ração basal 

(Aquavita Tilápia 50 AL, Guaraves Alimentos, Brasil) cujo a composição está disponível na 
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Tabela 1. O tratamento 4 (T4) = salinidade 21, recebeu a ração basal acrescida de vitamina 

C na forma pura (L- ácido ascórbico) que foi misturada à ração de acordo com Okamura 

(2007), atingindo uma concentração de 1500 mg por /kg de ração.  

Cada tratamento foi composto de 4 repetições (caixa de 60 L) com 10 tilápias com 

peso inicial de aproximadamente 20,80 g (± 4,02), totalizando 160 animais. As tilápias foram 

alimentadas duas vezes ao dia, às 8:00 h e às 16:00 h até a saciedade aparente. O experimento 

teve duração de 14 dias. 

Cada tratamento foi conectado a um biofiltro composto por 1 caixa de 150 L contendo 

argila expandida e pedra (brita) para que ocorresse a filtragem. A água era bombeada do 

biofiltro para as caixas com vasão de água de 1000 L/h e retornava para o biofiltro por 

gravidade, com aeração artificial e constante. Visando a manutenção da faixa de conforto 

para os exemplares cultivados, os parâmetros de qualidade de água, oxigênio dissolvido 

(OD), pH, salinidade, temperatura e condutividade, foram monitorados diariamente com 

auxílio de sonda multiparamétrica Hanna S HI-9829. Dados de amônia total foram coletados 

semanalmente a partir de método colorimétrico, com o equipamento Fotocolorímetro AT 

100P Multiparâmetro da Alfakit. 

 

2.2 Desempenho 

 

Para a análise de desempenho zootécnico as tilápias foram submetidas à biometria  

realizada no início e no fim do período experimental. Na biometria os peixes foram 

anestesiados com solução de eugenol (60 mg/L) visando a insensibilização dos animais no 

momento de aferição das medidas de comprimento total e o comprimento padrão e peso, de 

todos os peixes de cada tratamento. O desempenho zootécnico dos peixes foi avaliado a 

partir de: 

 Ganho de peso: ((GP= peso final - inicial)/ número de peixes) 

 Taxa de sobrevivência: S= (total de peixes final / total de peixes inicial) X100 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

18 

Tabela 1. Composição nutricional da ração basal utilizada para alimentação das tilápias. 

Nutriente  Quantidade 

Umidade g/kg 110 

Proteína bruta g/kg 450 

Estrato etéreo g/kg 100 

Fibra bruta g/kg 40 

Matéria mineral g/kg 130 

Cálcio g/kg 15 

Fósforo g/kg 12 

Vitamina A ui/kg 10400 

Vitamina D3 ui/kg 2200 

Vitamina E ui/kg 300 

Vitamina K mg/k 22 

Vitamina C mg/k 600 

Vitamina B1 mg/k 22 

Vitamina B2 mg/k 22 

Vitamina B12 mg/k 40 

Niacina mg/k 160 

Panteonato de 
cálcio 

mg/k 50 

Biotina mg/k 0,7 

Àcido fólico mg/k 11 

Colina mg/k 1600 

Ferro mg/k 55 

Manganês mg/k 55 

Cobre mg/k 14 

Zinco mg/k 100 

Iodo mg/k 1 

Selênio mg/k 0,2 

Composição da ração Aquavita Tilápia 50 AL disponibilizada pelo 
fabricante (Aquavita, Guaraves Alimentos, Brasil). 
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2.3 Expressão Gênica 

 

Para as análises de expressão gênica foram coletadas amostras do fígado de tilápias, 

24 horas e 14 dias após o início do experimento (n=4). Essas amostras foram conservadas 

em RNAlater® solution (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), e subsequentemente armazenadas 

em freezer a -20ºC até o momento da extração de RNA.  

O RNA foi extraído com uso do reagente Trizol® (Invitrogen, Carlsbad CA, USA) 

de acordo com as normas do fabricante, na proporção de 1mL para cada 100 mg de tecido. 

Previamente todo o material utilizado foi tratado com inibidor de RNase - RNase AWAY® 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). O tecido foi triturado com homogenizador elétrico 

Polytron (tecido + Trizol) até a sua completa dissociação. Em seguida, 200 µL de clorofór-

mio foram adicionados nas amostras, que foram homogeneizadas manualmente por 1 mi-

nuto. As amostras foram então centrifugadas por 15 minutos a 13482 x g, a 4°C. A fase 

aquosa foi coletada e transferida para um tubo limpo, adicionando em seguida 500 µL de 

isopropanol por tubo, e foi incubada a temperatura ambiente (25°C) por 10 minutos. Logo 

após as amostras foram suavemente homogeneizadas, e centrifugadas por 10 minutos a 

13482 x g, a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado com 1 mL de 

etanol 75%. Mais uma vez o material foi centrifugado a 13482 x g por 5 minutos, e logo 

após a centrifugação o sobrenadante foi descartado. Por fim, o pelete foi seco por 15 minutos 

e em seguida foi ressuspendido em água ultrapura livre de RNase. 

A concentração do RNA total foi mensurada via espectrofotômetro NanoDrop 2000 

(Thermo Scientific), no comprimento de onda de 260 nme a integridade do RNA foi avaliada 

em gel de agarose a 1%, corado com SYBR® Safe DNA Gel Stain e visualizado em luz ul-

travioleta. As amostras de RNA total foram tratadas com DNase I (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) de acordo com as instruções do fabricante. Para esta reação adicionamos em um tubo 

estéril e RNA free 1 µg de RNA total, 1 µLde 10 X DNase I reaction buffer e 1 µL DNase I 

amplification grade (1 U/µL). A reação foi então incubada a temperatura ambiente por 15 

minutos. Em seguida a DNase I foi inativada adicionando 1 µL de EDTA a 25 mM, e a 

reação foi aquecida a 65ºC por 10 minutos. Essa etapa foi realizada para remoção de possível 

contaminação com DNA genômico. 

Para a síntese do DNA complementar (cDNA) utilizamos o kit SuperScriptTM III 

First Strand Syntesis Super Mix (Invitrogen Corporation, Brasil) e as reações foram realiza-

das de acordo com as instruções do fabricante. Logo após a síntese de cDNA, as amostras 
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foram armazenadas a -20ºC até o momento do uso. As reações de PCR (reação em cadeia da 

polimerase) em tempo real foram realizadas utilizando o composto fluorescente SYBR 

GREEN (SYBR® GREEN PCR Master Mix, Applied Biosystems, USA). Esse composto 

quando em solução apresenta pouca fluorescência, mas durante os ciclos da PCR o acúmulo 

do corante nas regiões específicas de ligação na dupla hélice faz com que a fluorescência 

aumente a cada ciclo da reação, em razão direta a formação dos amplicons, podendo desta 

forma ser detectada e quantificada.  

Os primers utilizados nas reações de amplificação foram desenhados de acordo com 

as sequências dos genes CAT, GPx, GSS , GSR ,  HSP 70  (Tabela 2). Todas as análises 

foram realizadas em um volume de 25 µL e em duplicatas. 

Foram testados dois controles endógenos, os genes da β-actina e do GAPDH, sendo 

utilizado o gene da β-actina (número de acesso L08165), por ter apresentado melhor efici-

ência na reação. Todas as análises foram realizadas em um volume de 25 µL e em duplicatas. 

Os primers analisados foram adequados para as reações de PCR em tempo real. As 

eficiências de amplificação foram semelhantes para todos os genes de interesse, com 90% a 

110% de eficiência. As análises da curva de dissociação não revelaram qualquer produto 

inespecífico ou formação de dímeros de primers, o que demonstra a confiabilidade dos dados 

estimados nas expressões de mRNA dos genes avaliados. A β-actina utilizada como controle 

endógeno não mostrou nenhuma diferença significativa entre as variáveis analisadas, o que 

confere eficiência a β-actina como controle endógeno.  

 

2.4. Análises estatísticas 

 

O método 2-∆CT foi utilizado para as análises de expressão relativa dos genes 

avaliados e os resultados são apresentados como unidade arbritária (UA). Os resultados 

foram apresentados como médias e erros padrão. O procedimento UNIVARIATE foi 

aplicado para avaliar a normalidade dos dados. Todos os dados foram submetidos a análise 

de variância e as médias foram comparadas utilizando o teste de Tukey (P<0,05) (SAS Inst. 

Inc., Cary, NC, USA). 
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Tabela 2. Primers utilizados nas reações de amplificação pelo método qRT-PCR. 

Primer Sequência Amplicon (pb) 

GPX - F 
CGCCGAAGGTCTCGTTATT 

107 

GPX - R 
TCCCTGGACGGACACTT 

GSS - F 
TACCGAGCGTACAGCCTATATT 

108 

GSS - R 
TCACTGAGGCAGTTGCTTATTT 

GSR - F 
TACGCCAAATCTCCCACAAA 

110 

GSR - R 
CCGACAGGTAAACACCGTAAT 

HSP 70 - F 
TTCAAGGTGATTTCAGACGGAG  

HSP 70 - R 
CTTCATCTTCACCAGGACCATG 85 

CAT - F 
CCCAGCTCTTCATCCAGAAAC 

103 

CAT - R 
GCCTCCGCATTGTACTTCTT 

β ACTINA-F 
TGGTGGGTATGGGTCAGAAAG  

217 β ACTINA-R 
CTGTTGGCTTTGGGGTTCA 

GPX = Gutationa peroxidase; GSS= Glutationa Sintetase; CAT= Catalase; GSR= Glutationa 

Redutase, HSP70= Heat Shock Protein 70; β ACTINA= Beta actina; pb = pares de base 

 

3. Resultados 

 

3.1 Parâmetros físico-químicos 

 

As variáveis dos parâmetros de qualidade de água (Tabela 3) se mantiveram dentro da 

faixa de conforto para a espécie, de acordo com Kubitza (2000). Tais valores atestam que 

não houve influência dos fatores físico-químicos sobre as variáveis analisadas na pesquisa. 

Os valores relativos à salinidade também permaneceram dentro do que foi planejado para 

cada tratamento. 
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 Tabela 3. Valores médios dos Parâmetros físico-químicos da água do cultivo experimental 
de Tilápias do Nilo submetidas a diferentes salinidades e alimentadas com diferentes 
concentrações de vitamina C em 14 dias de experimento  

Parâmetro T1 T2 T3 T4 

Oxigênio Dissolvido(g/l) 6,52 ±0,81 6,23 ±0,94 6,42±0,52 6,33±0,47 

pH 6,72 ± 0,52 6,56 ± 0,43 6,69±0,60 6,94±0,63 

Temperatura(ºC) 27,90 ±1,2 26,50 ±1,3 26,90 ±1,0 26,90 ±1,3 

Amônia NH3(mg/L) 0,001 ±0,001 0,006 ±0,002 0,004±0,002 0,004±0,002 

Salinidade 0,21 ±0,12 7,1  ±1,02  21,5 ±0,7 21,1 ±0,9 

T1 = Tratamento 1(salinidade 0 + dieta basal); T2=  Tratamento 2(salinidade 7 + dieta basal).; T3= 
Tratamento 3 (salinidade 21 + dieta basal); T4 = tratamento 4(salinidade 21 + dieta com 1500 mg de 
vitamina C/ kg de ração). 

 

 

3.2 Desempenho  

Os valores médios de ganho de peso, percentual de sobrevivência de O. niloticus 

criadas em diferentes salinidades, com diferente suplementação de vitamina C, estão 

descritos na Tabela 4. 

Houve efeito significativo da salinidade e do acréscimo de vitamina C na dieta sobre 

o ganho de peso de O.  niloticus , onde os peixes do tratamento de salinidade 7 atingiram o 

maior ganho (6,42 g), seguido do tratamento de salinidade zero (4,10g), no entanto ambos 

não diferiram estatisticamente (P>0,05). Animais criados na salinidade 21 e que receberam 

dieta suplementada com vitamina C apresentaram significativamente maior ganho de peso 

que animais criados na mesma salinidade com dieta basal, tendo ganho de peso similar aos 

animais do controle (P>0,05).  

Foi constatada uma maior taxa de sobrevivência (80%) para os peixes do tratamento 

de salinidade 7, seguido pelo tratamento de salinidade zero (60%), já os tratamentos de 

salinidade 21 com e sem incremento de vitamina C não diferiram estatisticamente, porém o 

que recebeu dieta com acréscimo da vitamina C apresentou uma maior porcentagem em 

sobrevivência (37,5%). 
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Tabela 4. Valores médios de ganho de peso e sobrevivência de Tilápias do Nilo submetidas 
a diferentes salinidades e alimentadas com diferentes concentrações de vitamina C em14 
dias de experimento. 

  Tratamento       P 
Variável T1 T2 T3 T4  

Ganho de peso 

(g) 4,10±1,76 ab
 6,42±0,94 a

 1,42±0,45 c
 2,06±0,83 b

      0,0001 

Taxa de 

sobrevivência (%) 60±2,5 b 80,0 ± 5 a 32,5± 5 c 37,5 ± 3,70 c 0,0001 

 

 

 

3.3 Expressão gênica 

Os dados da expressão do gene HSP70 no fígado de tilápias abatidas após 24 horas e 

após 14 dias de experimento são mostrados na Figura 1. No período de 24 horas foi 

verificado maior expressão do mRNA HSP70 no fígado dos peixes criados em salinidade 21 

com dieta basal (T3) do que nos que receberam dieta incrementada com vitamina C (T4). Os 

tratamentos de 0 e 7 de salinidade (T1 e T2) não diferiram entre si, apresentando valores de 

expressão inferiores aos de salinidade 21 para o período de 24 horas. A expressão de mRNA 

HSP70 em tilápias avaliadas após 14 dias de cultivo foi maior na salinidade 21 cujo a dieta 

recebeu acréscimo de vitamina C (T4), os demais tratamentos não diferiram na expressão de 

HSP70 neste período. 

 
 
Figura 1. Efeito da salinidade e suplementação de vitamina C sobre a expressão do gene HSP70 (Heat Schok 
Protein 70) no fígado de O. niloticus no período de 24 horas e no período de 14 dias. T1 = Tratamento 1 

Médias dos tratamentos seguidas por seu desvio padrão. Médias em uma mesma linha seguidas por letras 
diferentes são estatisticamente diferentes pelo Teste de Tukey (P>0,05). T1 = Tratamento 1(salinidade 0 + dieta 
basal); T2=  Tratamento 2(salinidade 7 + dieta basal).; T3= Tratamento 3 (salinidade 21 + dieta basal); T4 = 
tratamento 4(salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração). P = Valor de P. 
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(salinidade 0 + dieta basal); T2=  Tratamento 2 (salinidade 7 + dieta basal).; T3= Tratamento 3 (salinidade 

21 + dieta basal); T4 = tratamento 4(salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração).UA= 

unidade arbitrária. Médias seguidas de letras diferentes, diferem significativamente entre si pelo teste de 

Tukey (p<0,005). 

 

Não houve efeito significativo dos tratamentos sobre a expressão de CAT no fígado 

das tilápias abatidas após 14 dias de experimento. Com relação ao período de 24 horas de 

avaliação, foi observada maior expressão de CAT nos animais do tratamento 1 e 2 (Figura 

2). 

 

Figura 2. Efeito da salinidade e suplementação de vitamina C sobre a expressão do gene CAT (Catalase) no 
fígado de O. niloticus no período de 24 horas e no período de 14 dias. T1 = Tratamento 1 (salinidade 0 + dieta 
basal); T2=  Tratamento 2 (salinidade 7 + dieta basal).; T3= Tratamento 3 (salinidade 21 + dieta basal); T4 = 
tratamento 4(salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração).UA= unidade arbitrária. Médias 
seguidas de letras diferentes, diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,005). 

 

A expressão de mRNA GSS nos períodos de 24 horas e 14 dias de avaliação é 

apresentada na figura 3. No período de 24 horas O. niloticus cultivados na salinidade 7 (T2) 

apresentaram maior valor de expressão de mRNA GSS no fígado. Não houve diferenças 

significativas entre os demais tratamentos para o período de 24 horas. Após 14 dias de 

avaliação, maior expressão de GSS foi observada em tilápias criadas em salinidade 21 e 

alimentadas com dieta suplementada com vitamina C (T4). 
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Figura 3. Efeito da salinidade e suplementação de vitamina C sobre a expressão do gene GSR (Glutationa 
Redutase) no fígado de O. niloticus no período de 24 horas e no período de 14 dias. T1 = Tratamento 1 
(salinidade 0 + dieta basal); T2=  Tratamento 2 (salinidade 7 + dieta basal).; T3= Tratamento 3 (salinidade 21 
+ dieta basal); T4 = tratamento 4(salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração).UA= unidade 
arbitrária. Médias seguidas de letras diferentes, diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,005). 

 

Assim como observado para a expressão de GSS, em 24 horas houve maior expressão 

de mRNA GPX no fígado dos animais criados no tratamento 2 e no tratamento 1. No período 

de 14 dias a maior expressão foi observada em animais do tratamento 4 (Figura 4).  

Figura 4.Efeito da salinidade e suplementação de vitamina C sobre a expressão do gene GPX (Glutationa 
Peroxidase) no fígado de O. niloticus no período de 24 horas e no período de 14 dias. T1 = Tratamento 1 
(salinidade 0 + dieta basal); T2= Tratamento 2 (salinidade 7 + dieta basal); T3= Tratamento 3 (salinidade 21 + 
dieta basal); T4 = tratamento 4 (salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração). Médias 
seguidas de letras diferentes, diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,005). 

 

No período de 24 horas, o menor valor de expressão de mRNA de glutationa redutase 

(GSR) ocorreu nos peixes criados no tratamento 2 e em seguida, nos peixes do tratamento 1. 

No período de 24 horas os peixes criados em salinidade 21 com acréscimo de vitamina C na 

dieta (T4) apresentaram o maior valor de expressão de mRNA GSR, resultado 

estatisticamente semelhante aos cultivados na salinidade 21 que não receberam este 

acréscimo (T3). No período de 14 dias, os peixes criados na salinidade 21 que receberam 
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acréscimo de vitamina C (T4) e os da salinidade 7 (T2) apresentaram maior expressão de 

mRNA de glutationa redutase (GSR) no fígado (Figura 5).  

 

Figura 5. Efeito da salinidade e suplementação de vitamina C sobre a expressão do gene GSR (Glutationa 
Redutase) no fígado de O. niloticus no período de 24 horas e no período de 14 dias. T1 = Tratamento 1 
(salinidade 0 + dieta basal); T2= Tratamento 2 (salinidade 7 + dieta basal); T3= Tratamento 3 (salinidade 21 + 
dieta basal); T4 = tratamento 4 (salinidade 21 + dieta com 1500 mg de vitamina C/ kg de ração).UA= unidade 
arbitrária. Médias seguidas de letras diferentes, diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,005). 

 

Comparando os resultados de expressão dos genes avaliados no fígado de O.niloticus 

entre os períodos de 24 horas e 14 dias (figura 6), foi observado que não houve diferença 

entre as médias de expressão geral dos genes CAT e GPX entre os períodos de criação 

avaliados. No entanto, diferenças significativas foram notadas entre os dois períodos para os 

demais genes. Ressaltando que HSP70 e GSS apresentaram maior expressão no período de 

24 h e GSR maior expressão no período de 14 dias.  
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4. Discussão 

Figura 6. Comparação ente médias de expressão de mRNA de CAT, HSP, GPX, GSRR e GSS entre os períodos 
de 24 horas e 21 dias no fígado de O. nilóticus submetidas a diferentes salinidas e sulplementação de vitamina C 
na dieta. Médias seguida de letras iguais, não diferem significativamente pelo teste de Tukey.(P>0,05%) 
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4.1 Desempenho 

 

Em organismos aquáticos, mudanças de salinidade na água provocam uma variedade 

de respostas fisiológicas, tais como alterações de hormônios relacionadas com o estresse, 

alterações no metabolismo, distúrbios de equilíbrio eletrolítico, mecanismos de homeostase 

e osmorregulatórios (Lushchak, 2011; Barton,2011). 

O funcionamento ótimo de um animal requer uma composição equilibrada de seus 

fluidos corpóreos e para que ocorra tal equilíbrio são adotadas estratégias naturais como o 

controle da permeabilidade e dos gradientes de concentração, cujo os limites irão variar de 

acordo com a espécie e seu ambiente. Alterações no meio aquático, como é o caso de 

mudanças de água doce para água salgada requerem adaptações no processo de 

osmorregulaçãodos peixes  (Schmidt-Nielsen, 2002). 

Os resultados encontrados neste estudo mostram que a variação de salinidade foi capaz 

de proporcionar diferentes respostas nos parâmetros avaliados. Embora o cultivo e pesquisas 

em torno de O. niloticus se concentrem em sistemas dulcícolas, nossos resultados mostraram 

boa adaptação da tilápia no tratamento com salinidade moderada (T2), onde se obteve maior 

ganho de peso, sobrevivência, sendo semelhante ou até mesmo mais satisfatório que o 

tratamento com zero de salinidade (T1). 

Este resultado mais satisfatório pode ser explicado por esse nível de salinidade não 

causar tão grande estresse osmótico quanto os demais, e também, pode estar relacionado a 

um menor custo energético para a regulação iônica, visto que peixes mantidos em águas com 

salinidade e composição iônica próximas às encontradas em seus fluídos corpóreos exigem 

menos energia para regulação. Em O. niloticus, a concentração iônica no sangue é de 

aproximadamente 11 (Sá, 2012), nesse situação a faixa de salinidade 7 estaria mais próximo 

desse ponto que as demais experimentadas. 

 Corroborando estes resultados Azevedo et al., (2015) constataram que a salinidade 

até 7 não provocou efeitos negativos no crescimento, sobrevivência e parâmetros 

hematológicos, se equiparando ao controle e até mesmo o superando em alguns aspectos. 

Souza et al. (2010) também atingiram resultados similares onde tilápias submetidas à 

salinidade 10 obtiveram desempenho similar às cultivadas em água doce. 

Para salinidades na faixa de 21, diversos estudos apontam que existe uma piora no 

desempenho de tilápias (Lemarié et al., 2004; Kamal & Mair, 2005; Qiang et al., 2013.; 
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Zikos et al., 2014; Azevedo et al., 2015), esta situação também foi encontrada para este 

estudo, no entanto o acréscimo de vitamina C na dieta que elevou de 500 mg/kg (ração basal) 

para 1500 mg/kg visou aumentar o poder antioxidante e auxiliar no combate ao estresse 

causado pela variação de salinidade, e consequentemente se obter uma melhora em 

desempenho. Para os resultados de ganho de peso este objetivo não foi alcançado, já que 

animais criados em salinidade 21 alimentados com dieta suplementada com vitamina C, 

apresentaram ganho de peso semelhante aos animais do controle. 

 

 4.2 Expressão gênica 

 

Os melhores resultados de desempenho observados em animais criados em salinidade 

7 (T2) e em animais criados em salinidade 21 com ração enriquecida com vitamina C (T4) 

em relação aos peixes da salinidade que não receberam dieta suplementada (T3) podem ser 

devidos, em parte, a expressão dos genes avaliados neste estudo. 

As HSP’s (Heat Schock Proteins) são proteínas que são produzidas a partir de 

situações de estresse, reagindo a um amplo grupo de estressores, as exposições a estes fatores 

fazem com que a síntese de HSP's aumente rapidamente, provendo maior proteção à célula 

(Di Giulio, & Hinton, 2008). As variações ocorridas na expressão do gene HSP70 em 

resposta às variações de salinidade mostra que este gene foi estimulado pelo choque 

osmótico, visto que salinidades mais altas obtiveram maiores valores de expressão. O que 

em partes pode também explicar o baixo desempenho de O. niloticus nessas salinidades. 

É importante salientar que após 14 dias de avaliação a maior expressão de HSP70 foi 

observada em animais criados em salinidade 21 e alimentados com dieta suplementada com 

vitamina C, o que sugere que durante o período de exposição, a vitamina C pode contribuir 

para maior expressão desse gene e assim, para maior proteção dos animais. 

De acordo com Yang et al., (2012), a HSP70 tem papel crucial na adaptação a água 

salgada, desempenhando um papel osmorregulatório em manutenção dos processos normais 

de funções cerebrais para evitar estresse osmótico quando tilápias foram diretamente 

transferidas de àgua doce para àgua salgada (salinidade 25), após a transferência, os níveis 

de mRNA HSP70 em todo o cérebro foram maiores no prazo de 24 horas do que aqueles dos 

peixes que permaneceram em água doce. No entanto foi verificado que os níveis de proteína 

HSP70 de todo o cérebro aumentava significativamente a 1 e 4 horas após a transferência 

para a salinidade 25 seguido de e uma diminuição significativa 24 horas após transferência, 
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demonstrando que expressão de HSP70 estimulada pela salinidade tendiam a uma resposta 

de curto prazo. Olhando os nossos resultados de expressão de HSP70, podemos observar que 

maior expressão ocorreu após 24 horas de avaliação. 

Outro gene avaliado, a catalase evita a acumulação de peróxido de hidrogênio (H2O2)  

nas organelas celulares e protege os tecidos dos danos causados por peróxido, que é 

transformado em água e oxigênio molecular (Halliwell & Gutteridge, 2015). No entanto não 

há um consenso se alterações na expressão deste gene pode de fato indicar maior ou menor 

stress para peixes, visto que alguns fatores estressores podem aumentar sua expressão e 

atividade, como o cádmio e chumbo (Atli & Canli, 2007), enquanto outros podem diminuir 

como é o caso de altas concentrações de cobre e nitrito em peixes (Lackner, 1998). No 

presente estudo a maior expressão de CAT foi observada em animais do controle (T1) e  nos 

criados em salinidade 7 (T2), o que pode ter contribuído para a remoção do H2O2. 

Assim como a catalase, o sistema anti-oxidante da glutationa, composto pela GPX e 

GSR também eliminam H2O2. A glutationa redutase (GSR) tem papel importante no combate 

a ERO’s pois após a glutationa ser oxidada pela ação da GPX, pode ser regenerada por ação 

de GSR, através da oxidação de NADPH (Imai & Nakagawa 2003; Huber; 2008).  

Em nosso trabalho, o que podemos observar é que após 14 dias de avaliação animais 

criados em salinidade 21 e alimentados com suplementação de vitamina C apresentaram 

maior expressão de GPX, GSR e GSS, sugerindo que animais criados nesse nível de 

salinidade, tiveram maior necessidade de ação do sistema glutationa, e que a suplementação 

de vitamina C nessas condições permitiu maior expressão desses genes.  

 

4.Conclusão 

Conclui-se que a salinidade apresentou efeito sobre a expressão dos genes do sistema 

de defesa antioxidantes avaliados, os quais variaram bastante no período de 24 horas e 

apresentaram um padrão mais definido no período de 14 dias. A suplementação de vitamina 

C contribuiu, em partes, para melhor desenvolvimento das tilápias criadas em salinidade 21, 

o que pode ser observado, pelos resultados de ganho de peso e expressão gênica.  
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ANEXOS 

 

1. ..Normas da Aquaculture Journal 

Disponível em: https://www.elsevier.com/journals/aquaculture/0044-8486/guide-for-authors 

GUIDE FOR AUTHORS  
.  
INTRODUCTION  
Types of paper  
Research Papers should report the results of original research. The material should not have been previously 
published elsewhere. Articles are expected to contribute new information (e.g. novel methods of analysis with 
added new insights and impacts) to the knowledge base in the field, not just to confirm previously published 
work.  
Review Articles can cover either narrow disciplinary subjects or broad issues requiring interdisciplinary 
discussion. They should provide objective critical evaluation of a defined subject. Reviews should not consist 
solely of a summary of published data. Evaluation of the quality of existing data, the status of knowledge, and 
the research required to advance knowledge of the subject are essential.  
Short Communications are used to communicate results which represent a major breakthrough or startling new 
discovery and which should therefore be published quickly. They should not be used for preliminary results. 
Papers must contain sufficient data to establish that the research has achieved reliable and significant results.  
Technical Papers should present new methods and procedures for either research methodology or culture-
related techniques.The Letters to the Editor section is intended to provide a forum for discussion of aquacultural 
science emanating from material published in the journal.  
Contact details for submission  
Papers for consideration should be submitted via the electronic submission system mentioned below to the 
appropriate Section Editor:  
Nutrition:  
D.M. Gatlin  
The Nutrition Section welcomes high quality research papers presenting novel data as well as original reviews 
on various aspects of aquatic animal nutrition relevant to aquaculture. Manuscripts addressing the following 
areas of investigation are encouraged:  
1) determination of dietary and metabolic requirements for various nutrients by representative aquatic species. 
Studies may include environmental/stress effects on animal's physiological responses and requirements at 
different developmental stages; 
2) evaluation of novel or established feedstuffs as well as feed processing and manufacturing procedures with 
digestibility and growth trials. Such studies should provide comprehensive specifications of the process or 
evaluated ingredients including nutrients, potential anti-nutrients, and contaminants;  
3) comparison of nutrient bioavailability from various ingredients or product forms as well as metabolic 
kinetics of nutrients, food borne anti-nutrients or toxins; 
4) identification of key components in natural diets that influence attractability, palatability, metabolism, 
growth reproduction and/or immunity of cultured organisms;  
5) optimization of diet formulations and feeding practices; 
6) characterization of the actions of hormones, cytokines and/or components in intracellular signaling 
pathway(s) that influence nutrient and/or energy utilization. 
7) evaluation of diet supplementation strategies to influence animal performance, metabolism, health and/or 
flesh quality.  
Manuscripts concerning other areas of nutrition using novel or advanced methods are also welcome. Please 
note that in regard to various diet additives such as probiotics, prebiotics, herbal extracts, etc., a very large 
number of papers have already been published. Therefore, Aquaculture will not continue to accept manuscripts 
that present initial and preliminary investigations of such additives. Manuscripts addressing these and other 
feed additives will be accepted for review only if they are of the highest scientific quality and they represent a 
significant advance in our knowledge of the mechanisms involved in their metabolism. Manuscripts may also 
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be considered if they present clinical efficacy data generated in large-scale trials and economic cost-benefit 
analysis of these applications.  
Aquaculture Production Science:  
B.Costa-Pierce 
AUTHOR INFORMATION PACK 15 Nov 2016 www.elsevier.com/locate/aquaculture 4  
AQUACULTURE PRODUCTION SCIENCE (PS) is one of 5 sections of the international journal 
AQUACULTURE dedicated to research on improvements and innovations in aquatic food production.  
This section supports worldwide dissemination of the results of innovative, globally important, scientific 
research on production methods for aquatic foods from fish, crustaceans, mollusks, amphibians, and all types 
of aquatic plants. Contributions are encouraged in the following areas: 1) Improvement of production systems 
that results in greater efficiencies of resource usage and sustainability of aquaculture; 2) Effective applications 
of technologies and methods of aquaculture production for improved stocking regimes; 3) The use of new 
species and species assemblages; and, 4) Investigations to minimize aquaculture wastes and improve water 
quality, including technologies for nutrient recycling in aquaculture ecosystems, and potential synergy of 
aquaculture and other food production systems using methods such as polyculture and integrated aquaculture. 
Aspects of seafood processing and technology will not be considered in this section although aquaculture 
techniques that may influence the nutritional value of aquatic food products may be considered in the Nutrition 
Section.  
Physiology:  
Fish: A. P. (Tony) Farrell Invertebrates: J. Benzie  
The Physiology Section welcomes high quality papers that present either novel research data or original 
reviews. The content must be relevant to solving aquaculture problems on all aspects of the physiology of 
cultured aquatic animals and plants.  
Submitted manuscripts must have a valid hypothesis or objective, clearly state the relevance to aquaculture, 
have proper experimental design with appropriate controls and utilize appropriate statistical analysis. Mention 
of trade names is limited to the main text.  
Relevant physiological topics include, but are not limited to: Reproductive and endocrine physiology, including 
control of development and sex differentiation, induced ovulation and spermiation, gamete quality, storage and 
cryopreservation, physiology of gynogenetic, and triploid and transgenic organisms Cardiorespiratory, muscle 
and exercise physiology Osmoregulatory physiology Digestive physiology, including endocrine and 
environmental regulation of growth Larval physiology and ontogeny, including metamorphosis, smolting and 
molting Performance under variable culture conditions, including temperature, water quality, rearing density, 
and stress and disease physiology Physiology of harvest and handling techniques  
Genetics:  
G. Hulata  
The Genetics Section welcomes high-quality research papers presenting novel data, as well as critical reviews, 
on various aspects of selective breeding, genetics and genomics. Submitted manuscripts must have a valid 
hypothesis or objective, clearly state the relevance to aquaculture, have proper experimental design with 
appropriate sample size and controls and utilize appropriate statistical analysis.  
Relevant genetics topics include, but are not limited to: Breeding programs using classic selection procedures, 
markers or combining marker assisted selection with classic selection Applications of crossbreeding and 
interspecific hybridization Evaluation of commercially important phenotypes among cultured strains, 
populations or stocks Applications of biotechnology and genetic manipulation methods Development of 
linkage maps, identification of QTL or association of commercially important traits with specific gene(s). 
Where appropriate, linkage maps should include co-dominant markers, such as microsatellite DNA and SNP 
markers, to enable application to other populations and facilitate comparative mapping. Aquaculture will NOT 
accept manuscripts dealing with the application of well- described techniques to yet another species, unless the 
application solves a specific biological problem important to aquaculture production; or manuscripts dealing 
with gene cloning, characterizing of microsatellites, species identification using molecular markers, EST 
papers with small collections, or mapping papers with a small number of markers, unless the papers also deal 
with solving a biological problem that is relevant to aquaculture production.  
AUTHOR INFORMATION PACK 15 Nov 2016 www.elsevier.com/locate/aquaculture 5  
Aquaculture will not accept manuscripts focusing mainly on population genetics studies that are based on 
RAPD and AFLP markers, since the dominance and multilocus nature of the fingerprints are not suitable for 
making inferences about population genetic diversity and structure.  
Sustainability and Society:  
D.C. Little  
The Sustainability and Society section of the journal Aquaculture invites articles at the interface of natural and 
social sciences that address the broader roles of aquaculture in global food security and trade.  
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Aims and scope of the Sustainability and Society section are the: global dissemination of interdisciplinary 
knowledge regarding the management of aquatic resources and resulting impacts on people. Interconnections 
with other sectors of food production; resource management and implications for societal impact. Going 
beyond a narrow techno-centric focus, towards more holistic analyses of aquaculture within well-defined 
contexts. Enquiry based on understanding trajectories of change amid the global challenges of climate change 
and food security. Mixed methods and approaches that incorporate and integrate both social and natural 
sciences. Relevance for the diverse range of policy makers, practitioners and other stakeholders involved. 
Articles that take a value chain approach, rather than being wholly production orientated, are encouraged.  
Disease  
B. Austin  
The Disease sections welcomes critical reviews and high quality articles containing novel data on all aspects 
concerning diseases of farmed aquatic species. The aims of the section are: description of new and emerging 
diseases including characterization of the causal agent(s), development in the understanding of fish pathogens 
for example including new methods of growth where this has been a problem for fastidious organisms, 
pathogenicity and epizootiology, developments in the diagnosis of disease going beyond the use of standard 
well used methods, and methods of disease control, notably new developments in vaccines, immunostimulants, 
dietary supplements, medicinal plant products, probiotics, prebiotics and genetically-disease resistant stock. 
Relevance to aquaculture must be demonstrated. Articles, which adapt well known methods without further 
refinement of those methods, are unlikely to be accepted.  
Submission checklist  
You can use this list to carry out a final check of your submission before you send it to the journal for review. 
Please check the relevant section in this Guide for Authors for more details.  
Ensure that the following items are present:  
One author has been designated as the corresponding author with contact details: • E-mail address 
• Full postal address  
All necessary files have been uploaded: 
Manuscript: 
• Include keywords 
• All figures (include relevant captions) 
• All tables (including titles, description, footnotes) 
• Ensure all figure and table citations in the text match the files provided • Indicate clearly if color should be 
used for any figures in print Graphical Abstracts / Highlights files (where applicable)  
Supplemental files (where applicable)  
Further considerations 
• Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked' 
• All references mentioned in the Reference List are cited in the text, and vice versa 
• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including the Internet) 
• Relevant declarations of interest have been made  
AUTHOR INFORMATION PACK 15 Nov 2016 www.elsevier.com/locate/aquaculture 6  
• Journal policies detailed in this guide have been reviewed 
• Referee suggestions and contact details provided, based on journal requirements  
For further information, visit our Support Center. BEFORE YOU BEGIN  
Ethics in publishing  
Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication.  
Human and animal rights  
If the work involves the use of human subjects, the author should ensure that the work described has been 
carried out in accordance with The Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of Helsinki) 
for experiments involving humans; Uniform Requirements for manuscripts submitted to Biomedical journals. 
Authors should include a statement in the manuscript that informed consent was obtained for experimentation 
with human subjects. The privacy rights of human subjects must always be observed.  
All animal experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should be carried out in accordance 
with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated guidelines, EU Directive 2010/63/EU 
for animal experiments, or the National Institutes of Health guide for the care and use of Laboratory animals 
(NIH Publications No. 8023, revised 1978) and the authors should clearly indicate in the manuscript that such 
guidelines have been followed.  
Declaration of interest  
All authors are requested to disclose any actual or potential conflict of interest including any financial, personal 
or other relationships with other people or organizations within three years of beginning the submitted work 
that could inappropriately influence, or be perceived to influence, their work. More information.  
Submission declaration and verification  
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Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the form 
of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see 
http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its 
publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work 
was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any 
other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. To verify 
originality, your article may be checked by the originality detection service CrossCheck 
http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.  
If the manuscript to be submitted was previously rejected by Aquaculture or another journal, it is necessary to 
specify what substantive new work and/or revisions have been included to elevate the manuscripts quality for 
consideration by Aquaculture.  
Contributors  
Each author is required to declare his or her individual contribution to the article: all authors must have 
materially participated in the research and/or article preparation, so roles for all authors should be described. 
The statement that all authors have approved the final article should be true and included in the disclosure.  
Changes to authorship  
Authors are expected to consider carefully the list and order of authors before submitting their manuscript and 
provide the definitive list of authors at the time of the original submission. Any addition, deletion or 
rearrangement of author names in the authorship list should be made only before the manuscript has been 
accepted and only if approved by the journal Editor. To request such a change, the Editor must receive the 
following from the corresponding author: (a) the reason for the change in author list and (b) written 
confirmation (e-mail, letter) from all authors that they agree with the addition, removal or rearrangement. In 
the case of addition or removal of authors, this includes confirmation from the author being added or removed.  
Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion or rearrangement of authors 
after the manuscript has been accepted. While the Editor considers the request, publication of the manuscript 
will be suspended. If the manuscript has already been published in an online issue, any requests approved by 
the Editor will result in a corrigendum.  
AUTHOR INFORMATION PACK 15 Nov 2016 www.elsevier.com/locate/aquaculture 7  
Article transfer service  
This journal is part of our Article Transfer Service. This means that if the Editor feels your article is more 
suitable in one of our other participating journals, then you may be asked to consider transferring the article to 
one of those. If you agree, your article will be transferred automatically on your behalf with no need to reformat. 
Please note that your article will be reviewed again by the new journal. More information.  
Copyright  
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing Agreement' (see more 
information on this). An e-mail will be sent to the corresponding author confirming receipt of the manuscript 
together with a 'Journal Publishing Agreement' form or a link to the online version of this agreement.  
Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including abstracts for internal 
circulation within their institutions. Permission of the Publisher is required for resale or distribution outside the 
institution and for all other derivative works, including compilations and translations. If excerpts from other 
copyrighted works are included, the author(s) must obtain written permission from the copyright owners and 
credit the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors in these cases.  
For open access articles: Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete an 'Exclusive License 
Agreement' (more information). Permitted third party reuse of open access articles is determined by the author's 
choice of user license.  
Author rights  
As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work. More information.  
Elsevier supports responsible sharing  
Find out how you can share your research published in Elsevier journals.  
Role of the funding source  
You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and/or preparation 
of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in study design; in the collection, analysis 
and interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the article for publication. 
If the funding source(s) had no such involvement then this should be stated.  
Funding body agreements and policies  
Elsevier has established a number of agreements with funding bodies which allow authors to comply with their 
funder's open access policies. Some funding bodies will reimburse the author for the Open Access Publication 
Fee. Details of existing agreements are available online.  
Open access  
This journal offers authors a choice in publishing their research:  
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Open access  
• Articles are freely available to both subscribers and the wider public with permitted reuse. 
• An open access publication fee is payable by authors or on their behalf, e.g. by their research funder or 
institution. 
Subscription 
• Articles are made available to subscribers as well as developing countries and patient groups through our 
universal access programs. 
• No open access publication fee payable by authors.  
Regardless of how you choose to publish your article, the journal will apply the same peer review criteria and 
acceptance standards.  
For open access articles, permitted third party (re)use is defined by the following Creative Commons user 
licenses:  
AUTHOR INFORMATION PACK 15 Nov 2016 www.elsevier.com/locate/aquaculture 8  
Creative Commons Attribution (CC BY)  
Lets others distribute and copy the article, create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations or 
derivative works of or from an article (such as a translation), include in a collective work (such as an 
anthology), text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do 
not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way 
as to damage the author's honor or reputation.  
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)  
For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include in a collective work 
(such as an anthology), as long as they credit the author(s) and provided they do not alter or modify the article.  
The open access publication fee for this journal is USD 3600, excluding taxes. Learn more about Elsevier's 
pricing policy: https://www.elsevier.com/openaccesspricing.  
Green open access  
Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a number of green open access 
options available. We recommend authors see our green open access page for further information. Authors can 
also self-archive their manuscripts immediately and enable public access from their institution's repository after 
an embargo period. This is the version that has been accepted for publication and which typically includes 
author-incorporated changes suggested during submission, peer review and in editor-author communications. 
Embargo period: For subscription articles, an appropriate amount of time is needed for journals to deliver value 
to subscribing customers before an article becomes freely available to the public. This is the embargo period 
and it begins from the date the article is formally published online in its final and fully citable form. Find out 
more.  
This journal has an embargo period of 24 months.  
Elsevier Publishing Campus  
The Elsevier Publishing Campus (www.publishingcampus.com) is an online platform offering free lectures, 
interactive training and professional advice to support you in publishing your research. The College of Skills 
training offers modules on how to prepare, write and structure your article and explains how editors will look 
at your paper when it is submitted for publication. Use these resources, and more, to ensure that your 
submission will be the best that you can make it.  
Language (usage and editing services)  
Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). 
Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or 
spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing 
service available from Elsevier's WebShop.  
Submission  
Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your article details and 
uploading your files. The system converts your article files to a single PDF file used in the peer-review process. 
Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset your article for final publication. All correspondence, 
including notification of the Editor's decision and requests for revision, is sent by e-mail.  
Authors should avoid responding by messages received from the system using the 'Reply' button on their e-
mail message; this will send the message to the system support and not to the editorial office, and will create 
unnecessary load of sorting out and forwarding  
Please submit your article via https://www.evise.com/evise/jrnl/AQUA  
Referees  
Please submit the names and institutional e-mail addresses of several potential referees. For more details, visit 
our Support site. Note that the editor retains the sole right to decide whether or not the suggested reviewers are 
used.  
PREPARATION  
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Use of word processing software  
It is important that the file be saved in the native format of the word processor used. The text should be in 
single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most formatting codes will be removed 
and replaced on processing the article. In particular, do not use the word processor's options to justify text or 
to hyphenate words. However, do use bold face, italics, subscripts,  
AUTHOR INFORMATION PACK 15 Nov 2016 www.elsevier.com/locate/aquaculture 9  
superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, use only one grid for each individual table 
and not a grid for each row. If no grid is used, use tabs, not spaces, to align columns. The electronic text should 
be prepared in a way very similar to that of conventional manuscripts (see also the Guide to Publishing with 
Elsevier). Note that source files of figures, tables and text graphics will be required whether or not you embed 
your figures in the text. See also the section on Electronic artwork.  
To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-check' functions of 
your word processor.  
LaTeX  
You are recommended to use the Elsevier article class elsarticle.cls to prepare your manuscript and BibTeX to 
generate your bibliography. 
Our LaTeX site has detailed submission instructions, templates and other information.  
Article structure  
Subdivision - numbered sections  
Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1.1 (then 
1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section numbering). Use this numbering also for internal 
cross-referencing: do not just refer to 'the text'. Any subsection may be given a brief heading. Each heading 
should appear on its own separate line.  
Introduction  
State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed literature survey or 
a summary of the results.  
Material and methods  
Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published should be indicated 
by a reference: only relevant modifications should be described.  
Theory/calculation  
A Theory section should extend, not repeat, the background to the article already dealt with in the Introduction 
and lay the foundation for further work. In contrast, a Calculation section represents a practical development 
from a theoretical basis.  
Results  
Results should be clear and concise.  
Discussion  
This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined Results and 
Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of published literature.  
Conclusions  
The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which may stand alone or 
form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section.  
Appendices  
If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in appendices 
should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. 
Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc.  
Essential title page information  
• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations 
and formulae where possible. 
•Numbering.Manuscripts that are sequentially numbered (e.g., I, II, etc.) are no longer accepted. •Author 

names and affiliations. Where the family name may be ambiguous (e.g., a double name), please indicate this 
clearly. Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate 
all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the 
appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if 
available, the e-mail address of each author.  
• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and 
publication, also post-publication. Ensure that phone numbers (with country and area code) are provided 
in addition to the e-mail address and the complete postal address. Contact details must be kept up to 
date by the corresponding author.  
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• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was done, or was 
visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote to that author's 
name. The address at which the author actually did the work must be retained as the main, affiliation address. 
Superscript Arabic numerals are used for such footnotes.  
Abstract  
A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the research, the 
principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately from the article, so it must be 
able to stand alone. For this reason, References should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and 
year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined 
at their first mention in the abstract itself.  
The abstract should be not longer than 400 words.  
Keywords  
Immediately after the abstract, provide a maximum of 4-6 keywords, using American spelling and avoiding 
general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, "and", "of"). Be sparing with abbreviations: 
only abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords will be used for indexing 
purposes.  
Highlights of the manuscript  
As part of the submission process, authors are required to provide 3 or 4 highlights, each one sentence long. 
Beyond stating key discoveries, these highlights must explicitly establish why the work is novel and why it has 
an application to aquaculture. It is not sufficient to state that the species is one that is farmed.  
Abbreviations  
Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first page of the article. 
Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at their first mention there, as well as 
in the footnote. Ensure consistency of abbreviations throughout the article.  
Acknowledgements  
Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references and do not, 
therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List here those individuals who 
provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading the article, 
etc.).  
Formatting of funding sources  
List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements:  
Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, yyyy]; the Bill & 
Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United States Institutes of Peace [grant 
number aaaa].  
It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and awards. When funding 
is from a block grant or other resources available to a university, college, or other research institution, submit 
the name of the institute or organization that provided the funding.  
If no funding has been provided for the research, please include the following sentence:  
This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-
profit sectors.  
Nomenclature and units  
Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units (SI). If other 
quantities are mentioned, give their equivalent in SI. You are urged to consult IUPAC: Nomenclature of 
Organic Chemistry for further information.  
1. Authors and editors are, by general agreement, obliged to accept the rules governing biological 
nomenclature, as laid down in the International Code of Botanical Nomenclature, the International Code of 
Nomenclature of Bacteria, and the International Code of Zoological Nomenclature. 
2. All biota (crops, plants, insects, birds, mammals, etc.) should be identified by their scientific names when 
the English term is first used, with the exception of common domestic animals.  
3. All biocides and other organic compounds must be identified by their Geneva names when first used in the 
text. Active ingredients of all formulations should be likewise identified.  
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4. For chemical nomenclature, the conventions of the International Union of Pure and Applied Chemistry and 
the official recommendations of the IUPAC IUB Combined Commission on Biochemical Nomenclature should 
be followed.  
DNA sequences and GenBank Accession numbers. Many Elsevier journals cite "gene accession numbers" in 
their running text and footnotes. Gene accession numbers refer to genes or DNA sequences about which further 
information can be found in the databases at the National Center for Biotechnical Information (NCBI) at the 
National Library of Medicine. Authors are encouraged to check accession numbers used very carefully. An 
error in a letter or number can result in a dead link. Note that in the final version of the electronic copy, 
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the accession number text will be linked to the appropriate source in the NCBI databases enabling readers to 
go directly to that source from the article.  
Example 1: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and BF223228, a B-cell tumor from 
a chronic lymphatic leukemia (GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma (GenBank 
accession no. AA361117)".  
Authors are encouraged to check accession numbers used very carefully. An error in a letter or number can 
result in a dead link.  
In the final version of the printed article, the accession number text will not appear bold or underlined (see 
Example 2 below).  
Example 2: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell tumor from 
a chronic lymphatic leukemia (GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma (GenBank 
accession no. AA361117)".  
In the final version of the electronic copy, the accession number text will be linked to the appropriate source 
in the NCBI databases enabling readers to go directly to that source from the article (see Example 3 below).  
Example 3: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell tumor from 
a chronic lymphatic leukemia (GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma (GenBank 
accession no. AA361117)".  
Math formulae  
Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in line with normal 
text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for small fractional terms, e.g., X/Y. In 
principle, variables are to be presented in italics. Powers of e are often more conveniently denoted by exp. 
Number consecutively any equations that have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly 
in the text).  
Give the meaning of all symbols immediately after the equation in which they are first used. In chemical 
formulae, valence of ions should be given as, e.g. Ca2+ and not Ca++. Isotope numbers should precede the 
symbols, e.g., 18O. The repeated writing of chemical formulae in the text is to be avoided where reasonably 
possible; instead, the name of the compound should be given in full. Exceptions may be made in the case of a 
very long name occurring very frequently or in the case of a compound being described as the end product of 
a gravimetric determination (e.g., phosphate as P2O5).  
Footnotes  
Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many word processors 
can build footnotes into the text, and this feature may be used. Otherwise, please indicate the position of 
footnotes in the text and list the footnotes themselves separately at the end of the article. Do not include 
footnotes in the Reference list.  
Artwork  
Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 
• Embed the used fonts if the application provides that option. 
• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol, or use 
fonts that look similar.  
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• Number the illustrations according to their sequence in the text. 
• Use a logical naming convention for your artwork files. 
• Provide captions to illustrations separately. 
• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. • Submit each illustration as a 
separate file.  
A detailed guide on electronic artwork is available. 
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, Excel) then please 
supply 'as is' in the native document format. 
Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is finalized, 
please 'Save as' or convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for 
line drawings, halftones, and line/halftone combinations given below): 
EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts. 
TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a minimum of 300 dpi. 
TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a minimum of 1000 dpi. TIFF 
(or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), keep to a minimum of 500 dpi. 
Please do not: 
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically have a low 
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number of pixels and limited set of colors; 
• Supply files that are too low in resolution; 
• Submit graphics that are disproportionately large for the content.  
Color artwork  
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or PDF), or MS Office 
files) and with the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable color figures 
then Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color online (e.g., 
ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are reproduced in color in the 
printed version. For color reproduction in print, you will receive information regarding the costs from 
Elsevier after receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or online 
only. Further information on the preparation of electronic artwork.  
Figure captions  
Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A caption 
should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the 
illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used.  
Text graphics  
Text graphics may be embedded in the text at the appropriate position. See further under Electronic artwork.  
Tables  
Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the relevant text in 
the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in accordance with their appearance 
in the text and place any table notes below the table body. Be sparing in the use of tables and ensure that the 
data presented in them do not duplicate results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical 
rules.  
References  
Citation in text  
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Any 
references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and personal communications are not 
recommended in the reference list, but may be mentioned in the text. If these references are included in the 
reference list they should follow the standard reference style of the journal and should include a substitution of 
the publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 
'in press' implies that the item has been accepted for publication.  
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Reference links  
Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by online links to the sources 
cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, such as Scopus, CrossRef and 
PubMed, please ensure that data provided in the references are correct. Please note that incorrect surnames, 
journal/book titles, publication year and pagination may prevent link creation. When copying references, please 
be careful as they may already contain errors. Use of the DOI is encouraged.  
A DOI can be used to cite and link to electronic articles where an article is in-press and full citation details are 
not yet known, but the article is available online. A DOI is guaranteed never to change, so you can use it as a 
permanent link to any electronic article. An example of a citation using DOI for an article not yet in an issue 
is: VanDecar J.C., Russo R.M., James D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic continuation of the 
Lesser Antilles slab beneath northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, 
http://dx.doi.org/10.1029/2001JB000884i. Please note the format of such citations should be in the same style 
as all other references in the paper.  
Web references  
As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last accessed. Any further 
information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source publication, etc.), should also be given. 
Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a different heading if desired, or 
can be included in the reference list.  
Data references  
This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by citing them in your 
text and including a data reference in your Reference List. Data references should include the following 
elements: author name(s), dataset title, data repository, version (where available), year, and global persistent 
identifier. Add [dataset] immediately before the reference so we can properly identify it as a data reference. 
This identifier will not appear in your published article.  
References in a special issue  
Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any citations in the text) to 
other articles in the same Special Issue.  
Reference management software  
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Most Elsevier journals have their reference template available in many of the most popular reference 
management software products. These include all products that support Citation Style Language styles, such 
as Mendeley and Zotero, as well as EndNote. Using the word processor plug-ins from these products, authors 
only need to select the appropriate journal template when preparing their article, after which citations and 
bibliographies will be automatically formatted in the journal's style. If no template is yet available for this 
journal, please follow the format of the sample references and citations as shown in this Guide.  
Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal by clicking the following link: 
http://open.mendeley.com/use-citation-style/aquaculture 
When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley plug- ins for 
Microsoft Word or LibreOffice.  
Reference formatting  
There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in any style or format 
as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), journal title/book title, chapter 
title/article title, year of publication, volume number/book chapter and the pagination must be present. Use of 
DOI is highly encouraged. The reference style used by the journal will be applied to the accepted article by 
Elsevier at the proof stage. Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct. 
If you do wish to format the references yourself they should be arranged according to the following examples:  
Reference style 

Text: All citations in the text should refer to: 
1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of publication; 
2. Two authors: both authors' names and the year of publication; 
3. Three or more authors: first author's name followed by 'et al.' and the year of publication.  
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Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed first alphabetically, 
then chronologically. 
Examples: 'as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999). Kramer et al. (2010) have 
recently shown ....'  
List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. 
More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', 
etc., placed after the year of publication. 
Examples:  
Reference to a journal publication: 
Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 
163, 51–59. 
Reference to a book: 
Strunk Jr., W., White, E.B., 2000. The Elements of Style, fourth ed. Longman, New York. 
Reference to a chapter in an edited book: 
Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., 
Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304. 
Reference to a website: 
Cancer Research UK, 1975. Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/ 
aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ (accessed 13.03.03). 
[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. Mortality data for Japanese oak wilt 
disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. http://dx.doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1.  
Journal Abbreviations Source  
Define abbreviations that are not standard in this field at their first occurrence in the article: in the abstract but 
also in the main text after it. Ensure consistency of abbreviations throughout the article.  
Video  
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your scientific research. 
Authors who have video or animation files that they wish to submit with their article are strongly encouraged 
to include links to these within the body of the article. This can be done in the same way as a figure or table by 
referring to the video or animation content and noting in the body text where it should be placed. All submitted 
files should be properly labeled so that they directly relate to the video file's content. In order to ensure that 
your video or animation material is directly usable, please provide the files in one of our recommended file 
formats with a preferred maximum size of 150 MB. Video and animation files supplied will be published online 
in the electronic version of your article in Elsevier Web products, including ScienceDirect. Please supply 'stills' 
with your files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. These will 
be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For more detailed instructions 
please visit our video instruction pages. Note: since video and animation cannot be embedded in the print 
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version of the journal, please provide text for both the electronic and the print version for the portions of the 
article that refer to this content.  
Supplementary material  
Supplementary material can support and enhance your scientific research. Supplementary files offer the author 
additional possibilities to publish supporting applications, high-resolution images, background datasets, sound 
clips and more. Please note that such items are published online exactly as they are submitted; there is no 
typesetting involved (supplementary data supplied as an Excel file or as a PowerPoint slide will appear as such 
online). Please submit the material together with the article and supply a concise and descriptive caption for 
each file. If you wish to make any changes to supplementary data during any stage of the process, then please 
make sure to provide an updated file, and do not annotate any corrections on a previous version. Please also 
make sure to switch off the 'Track Changes' option in any Microsoft Office files as these will appear in the 
published supplementary file(s). For more detailed instructions please visit our artwork instruction pages.  
Database linking  
Elsevier encourages authors to connect articles with external databases, giving readers access to relevant 
databases that help to build a better understanding of the described research. Please refer to relevant database 
identifiers using the following format in your article: Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020; CCDC: 
734053; PDB: 1XFN). More information and a full list of supported databases.  
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AudioSlides  
The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published article. AudioSlides 
are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online article on ScienceDirect. This gives 
authors the opportunity to summarize their research in their own words and to help readers understand what 
the paper is about. More information and examples are available. Authors of this journal will automatically 
receive an invitation e-mail to create an AudioSlides presentation after acceptance of their paper.  
Interactive plots  
This journal enables you to show an Interactive Plot with your article by simply submitting a data file. Full 
instructions.  
AFTER ACCEPTANCE  
Online proof correction  
Corresponding authors will receive an e-mail with a link to our online proofing system, allowing annotation 
and correction of proofs online. The environment is similar to MS Word: in addition to editing text, you can 
also comment on figures/tables and answer questions from the Copy Editor. Web-based proofing provides a 
faster and less error-prone process by allowing you to directly type your corrections, eliminating the potential 
introduction of errors.  
If preferred, you can still choose to annotate and upload your edits on the PDF version. All instructions for 
proofing will be given in the e-mail we send to authors, including alternative methods to the online version and 
PDF. 
We will do everything possible to get your article published quickly and accurately. Please use this proof only 
for checking the typesetting, editing, completeness and correctness of the text, tables and figures. Significant 
changes to the article as accepted for publication will only be considered at this stage with permission from the 
Editor. It is important to ensure that all corrections are sent back to us in one communication. Please check 
carefully before replying, as inclusion of any subsequent corrections cannot be guaranteed. Proofreading is 
solely your responsibility.  
Offprints  
The corresponding author will, at no cost, receive a customized Share Link providing 50 days free access to 
the final published version of the article on ScienceDirect. The Share Link can be used for sharing the article 
via any communication channel, including email and social media. For an extra charge, paper offprints can be 
ordered via the offprint order form which is sent once the article is accepted for publication. Both corresponding 
and co-authors may order offprints at any time via Elsevier's Webshop. Corresponding authors who have 
published their article open access do not receive a Share Link as their final published version of the article is 
available open access on ScienceDirect and can be shared through the article DOI link.  
AUTHOR INQUIRIES  
Visit the Elsevier Support Center to find the answers you need. Here you will find everything from Frequently 
Asked Questions to ways to get in touch. 
You can also check the status of your submitted article or find out when your accepted article will be published.  
© Copyright 2014 Elsevier | http://www.elsevier.com  
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2. Sistema de experimenta de recirculação de água (LANOAA- UFS) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


