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RESUMO 

 

Comparada a outros países, a carcinicultura brasileira tem tido um desenvolvimento 

moderado, ocupando uma área inferior a 25.000 hectares. No entanto, nos últimos anos, a 

produção de camarão tem acelerado na região Nordeste, devido ao aumento da demanda 

interna e melhoria dos processos tecnológicos. Esta região é responsável por cerca de 97% da 

produção nacional de camarão. O cultivo de Penaeus vannamei em águas de baixa salinidade 

tem sido um desenvolvimento recente em alguns municípios do Estado do Ceará. Contudo, 

ainda existe pouca informação sobre a composição iônica dessas águas para o cultivo de 

camarão marinho. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da suplementação de NaCl 

em dietas no crescimento, sobrevivência, osmolalidade da hemolinfa e contagem total de 

hemócitos de P. vannamei. Este estudo abordou duas questões. No experimento 1, juvenis de 

P. vannamei, cultivados em águas oligohalinas, em fase de intermuda com peso variando 

entre 5 a 20 g, foram utilizados para a determinação da osmolalidade da hemolinfa, não tendo 

sido influenciada pelo aumento do peso dos indivíduos. Após aclimatação em água do mar 

(35 ppt), a osmolalidade da hemolinfa foi avaliada em juvenis de camarão com peso entre 5-

20 g, tendo sido incrementada com a salinidade da água do mar (35 ppt), variando de 661,0 ± 

25,2 mOsm/kg (D1) a 916,9 ± 40,1 mOsm/kg (D4). No experimento 2, juvenis de P. 

vannamei cultivados em águas oligohalinas (0,3-0,5 ppt) foram distribuídos em cinco 

tratamentos (D1, D2, D3, D4 e D5), com quatro repetições. Os camarões foram distribuídos 

em 20 tanques, com uma densidade inicial de 25 camarões por tanque. As dietas utilizadas na 

alimentação dos camarões, D1, D2, D3, D4 e D5, consistiram de uma dieta basal 

suplementada com 0 g/kg, 5 g/kg, 10 g/kg, 20 g/kg e 40 g/kg de NaCl, respectivamente. Após 

22 dias, os parâmetros de sobrevivência, peso final, as taxas específicas de crescimento (SGR) 

e taxa de crescimento absoluto (TCA) apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos. A sobrevivência, peso final, taxa crescimento específico (TCE) e taxa de 

crescimento absoluto (TCA) variaram de 27,0 ± 1,5 a 67,0 ± 3,50%, 11,8 ± 0,2–12,7 ± 0,2 g, 

1,1 ± 0,1–1,5 ± 0,1%/dia e 0,8 ± 0,1–1,1 ± 0,1 g/camarão/semana, respectivamente. No 

entanto, não houve diferenças significativas na osmolalidade da hemolinfa e contagem total 

de hemócitos dos juvenis de camarão distribuídos nos cinco grupos (D1, D2, D3, D4 e D5). 

 

Palavras-chave: Fazenda de camarão. Água de baixa salinidade. Modificação da dieta. 

Osmolalidade da hemolinfa. 



 
 

ABSTRACT 

 

Compared with other countries, the Brazilian shrimp aquaculture had a moderate development 

occupying an area of less than 25,000 hectares. However, shrimp production has accelerated 

in Northeast region in recent years, due to increasing domestic demand and improvements in 

farming technology. This Region is responsible for around 97% of the national shrimp 

production. The inland farming of Penaeus vannamei in low-salinity waters is a recent 

development in some municipalities in the state of Ceará. However, there is little information 

pertaining to the suitability of waters with various ionic compositions for shrimp culture. The 

purpose of this study was to investigate the effects of dietary supplements of NaCl on growth, 

survival, haemolymph osmolality and total hemocyte count of P. vannamei. This study 

addressed two questions. In trial 1, earthen pond-reared P. vannamei at intermoult stages and 

ranging from 5 to 20 g were sampled at intervals for determination of haemolymph 

osmolality. Haemolymph osmolality was not influenced by the increased weight of shrimp. 

Haemolymph osmolality of juveniles shrimp (5-20 g) were then evaluated 24 h after they had 

been transferred from pond water (0.5 ppt) to the seawater (35 ppt). Shrimp haemolymph 

osmolality increased with external salinity and ranged from 661.0 ± 25.2 mOsm/kg (D1) and 

916.9 ± 40.1 mOsm/kg (D4). In trial 2, juveniles of P. vannamei reared in low-salinity water 

(0.3-0.5 ppt) were distributed into five groups (control, D1, and treatments, D2, D3, D4 e D5) 

with four replicates. All shrimps were completely randomised stocked into 20 tanks at an 

initial density of 25 shrimps per tank. Diets for the control (D1), D2, D3, D4 and D5 groups 

consisted of the basal diet supplemented with 0 g/kg, 5 g/kg, 10 g/kg, 20 g/kg,and 40 g/kg of 

NaCl respectively. After 22 days, differences in survival, final weight, specific growth rates 

(SGR) and absolute growth rate (AGR) among treatments were significant. Survival, final 

weight, specific growth rates (SGR) and absolute growth rate (AGR) ranged from 27.0 ± 1.5 

to 67.0 ± 3.50%, 11.8 ± 0.2–12.7 ± 0.2 g, 1.1 ± 0.1–1.5 ± 0.1%/day and 0.8 ± 0.1–1.1 ± 0.1 

g/shrimp/day, respectively. However, there were no significant trends in haemolymph 

osmolality and total hemocyte count of shrimp juveniles distributed into five groups (control, 

D1, and treatments, D2, D3, D4 e D5). 

 

Keywords: Shrimp Farm. Low salinity water. Dietary modification. Haemolymph osmolality. 
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crescimento específico (TCE) e taxa de crescimento absoluto 

(TCA) de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com 

NaCl, durante procedimento experimental realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, 

Eusébio-CE. A suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, 

D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de 

ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, 

respectivamente................................................................................... 
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Tabela 8 - Parâmetros de qualidade da água em um cultivo de juvenis de 

camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados por 22 dias 
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dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 

g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de 
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Tabela 9 - Parâmetros de qualidade da água em um cultivo de juvenis de 

camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados por 22 dias 

com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na 

Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), 

Labomar, Eusébio-CE.  A suplementação com NaCl foi feita nas 

dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 

g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de 

ração, respectivamente........................................................................ 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O pescado é uma fonte importante de proteína, aminoácidos essenciais e minerais, 

especialmente em países com baixa renda e déficit alimentar (RICE; GARCIA, 2011). Nesse 

sentido, a expansão da população mundial e o desenvolvimento econômico têm 

continuamente demandado uma maior produção de pescado (MERINO et al., 2012). Nas 

últimas três décadas, a oferta mundial de pescado cresceu exponencialmente a uma taxa anual 

de 3,2%, sendo superior ao incremento da população mundial que foi de 1,6% (FAO, 2014).  

Entre as décadas de 1990 e 2010, a oferta de pescado oriunda da captura 

apresentou um padrão de estagnação da ordem de 90 milhões de toneladas por ano (FAO, 

2014). Pelo fato dessa atividade ser afetada pela degradação dos ecossistemas naturais e por 

uma má gestão dos recursos pesqueiros, o consumo per capita de pescado somente será 

mantido ou incrementado através da aquicultura (MERINO et al., 2012). 

 

1.1 Aquicultura 

 

A aquicultura tem como característica fundamental contribuir para a alimentação 

humana, sendo considerada uma atividade milenar em vários países asiáticos (ARANA, 

1999). Esta atividade tem sido definida como o processo de produção em cativeiro de 

organismos, tanto de origem vegetal como animal, com hábitat predominantemente aquático 

(RANA, 1997). 

Por outro lado, a indústria aquícola tem evoluído em termos de inovação 

tecnológica e adaptação para atingir os requerimentos necessários a uma produção 

sustentável, garantindo a manutenção do consumo per capita global de pescado para as 

próximas décadas, mesmo se considerando as projeções de crescimento populacional humano, 

com a população mundial podendo alcançar 7,7 bilhões de habitantes em 2020 e 9,3 bilhões 

de habitantes em 2050 (MERINO et al., 2012; FAO, 2014). 

No ano de 2012, a aquicultura foi responsável pela produção de pescado que 

atingiu 90,4 milhões de toneladas com receitas na ordem de US$ 144,4 bilhões. Desse total, a 

produção de origem animal foi correspondente a 66,6 milhões de toneladas e gerou uma 

receita de US$ 137,7 bilhões, sendo que todo o pescado foi utilizado exclusivamente na 

alimentação humana (FAO, 2014). 

A relevância da produção aquícola no contexto da alimentação humana fica 

evidenciada ao se constatar que esta já contribui com quase 50% do total de 136,2 milhões de 
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toneladas de pescado consumidas em 2012 (FAO, 2014). Segundo a FAO (2014), em 2012, a 

China liderou o ranking dos principais produtores mundiais, com 61,7% da produção aquícola 

mundial. No ranking dos 15 principais países produtores, 10 são asiáticos, três americanos, 

um africano e um europeu (Tabela 1). Somente a China produziu 67% do total do pescado 

cultivado e gerou 49% das receitas primárias. Nesse ranking, o Brasil ocupa a 12.a posição e 

nas Américas é o segundo maior produtor, atrás do Chile. 

 

Tabela 1 - Produção e taxa de crescimento nos anos de 2010 e 2012 para os quinze principais países 

produtores em aquicultura. 

País Produção (em toneladas) Taxa de crescimento 

anual (%)  2010 2012 

China 36.734.215 41.108.306 6,0 

Índia 4.648.851 4.209.415 -4,7 

Vietnã 2.671.800 3.085.500 7,7 

Indonésia 2.304.828 3.067.660 16,5 

Bangladesh 1.308.515 1.726.066 16,0 

Noruega 1.008.010 1.321.119 15,5 

Tailândia 1.286.122 1.233.877 -2,0 

Chile 701.062 1.071.421 26,4 

Egito 919.585 1.017.738 5,3 

Mianmar 850.697 885.169 2,0 

Filipinas 744.695 790.894 3,1 

Brasil 479.399 707.461 23,8 

Japão 718.284 633.047 -5,9 

Coréia do Norte 475.561 484.404 0,9 

Estados Unidos 495.499 420.024 -7,6 

Fonte: FAO (2012); FAO (2014). 
Os dados não incluem a produção de plantas aquáticas. 

 
A produção aquícola mundial pode ser dividida em duas categorias, a aquicultura 

continental e a maricultura. Geralmente, a aquicultura continental é praticada em água doce, 

mas parte da produção é realizada usando águas oligohalinas, incluindo o Egito e a China. A 

maricultura inclui as operações de produção nos mares e em zonas de estuários (FAO, 2014). 

A maior parte da produção aquícola mundial (66,6 milhões de toneladas) é oriunda do cultivo 

de peixes, num total de 44,2 milhões de toneladas, correspondente a uma receita de U$ 87,5 
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bilhões, enquanto que a produção de crustáceos foi de 6,5 milhões de toneladas para uma 

receita de aproximadamente U$ 30,9 bilhões (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Produção mundial por grupo de espécies utilizadas na aquicultura, no ano de 2012. 

Grupos de espécies Produção por ambiente 

(X 1.000, em toneladas) 

Produção 

(%) 

Receita 

(X 106, em 

dólares)  

Receita 

(%) 

Aquicultura continental Maricultura Total 

Peixes 38.599 5.552 44.151 66,3 87.499 63,5 

Crustáceos 2.530 3.917 6.447 9,7 30.864 22,4 

Moluscos 287 11.884 15.171 22,8 15.857 11,5 

Outras espécies 0,530 0,335 0,865 1,3 3.512 2,5 

Total 41.946 24.687 66.633 100,0 137.732 100,0 

Fonte: FAO (2014). 
 

Além de ser um dos principais provedores de proteína animal para o consumo 

humano, o setor pesqueiro/aquícola empregou diretamente, em 2012, 58,3 milhões de 

pessoas, sendo que para cada emprego direto, outros três empregos indiretos foram gerados 

pelo setor secundário (incluindo o pós-despesca), num total de 233,2 milhões de pessoas. 

Acredita-se que esses 233,2 milhões de empregados possuem pelo menos dois dependentes, 

assim, os setores primários e secundários suportam pelo menos 699,6 milhões de pessoas, ou 

seja, 10-11% da população mundial (FAO, 2014). 

O Brasil possui 13,8% das reservas hídricas de água doce do mundo, 8,5 milhões 

de hectares de reservatórios públicos e privados, 8.700 km de costa e 3,2 milhões de km2 de 

área marítima. Os mais antigos registros de cultivo de peixes no país datam da invasão 

holandesa no Estado de Pernambuco, no século XVIII, quando os holandeses construíam 

viveiros para o cultivo de peixes marinhos nas zonas litorâneas, em um regime totalmente 

extensivo de produção (OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2007).  

Apesar do potencial hídrico e tradição secular nessa área, o Brasil teve uma 

participação insignificante, notadamente quando se leva em conta que as 707,5 mil toneladas 

produzidas pelo País, em 2012, representaram somente 1,1% da produção mundial da 

aquicultura (FAO, 2014). A maior parte dessa produção corresponde à piscicultura 

continental, com um volume de 661,4 mil toneladas, com destaque para a tilápia do Nilo, 

Oreochromis niloticus, com 183,7 mil toneladas. Enquanto que a maricultura contribuiu com 

74,5 mil toneladas de crustáceos, com a produção exclusiva do camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, e moluscos, com 20,7 mil toneladas (NUNES; ROCHA, 2015). 
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1.2 Carcinicultura marinha 

 

Os crustáceos representam um grupo de invertebrados constituídos por mais de 

42.000 espécies com a maioria aquática. Este grupo inclui inúmeras espécies apreciadas para 

consumo humano e de alto valor comercial, tais como camarões, lagostas, lagostins, 

caranguejos e siris (HICKMAN; ROBERTS; LARSON, 2004). 

Os camarões peneídeos estão distribuídos em 12 gêneros, num total de 110 

espécies, sendo considerados os camarões marinhos mais importantes do ponto de vista 

comercial (FLEGEL, 2007). As espécies de camarões peneídeos apresentam uma ampla 

distribuição geográfica, sendo encontradas nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e 

Mediterrâneo. No Brasil, quatro espécies de camarões peneídeos são encontradas (P. schmitti, 

P. subtilis, P. paulensis e P. brasiliensis) (GUSMÃO, 2001). 

A carcinicultura marinha, definida como o cultivo de camarão marinho em 

cativeiro, teve origem na Indonésia, através de pescadores artesanais que realizavam cultivos 

extensivos, com o uso de pequenos viveiros que possibilitavam o aprisionamento de pós-

larvas de camarão que cresciam em condições naturais, sobre a influência do regime de 

marés, mantendo-se por séculos como atividade de subsistência (DEB,1998; MUANGKEOW 

et al., 2007). 

Posteriormente, visando a exploração comercial da carcinicultura, vários países 

passaram a investir em pesquisas relacionadas com a adaptação de espécies nativas ao cultivo 

semi-intensivo para fins comerciais, especialmente Japão e China, que fizeram a adaptação de 

diversas espécies de camarão marinho ao cativeiro, com enfoque para o camarão do Japão, 

Penaeus japonicus, camarão chinês, P. chinensis, e o camarão tigre, P. monodom (AHMED; 

DEMAINE; MUIR, 2008). 

A partir da década de 1980, deu-se início a intensificação do processo produtivo 

nas fazendas de camarão em Taiwan (BIAO; KAIJIN, 2007). Csavas (1994), estudando as 

relações entre a produção e produtividade em cultivos comerciais no Equador e Taiwan, 

verificou que o crescimento da indústria pode estar relacionado com a expansão das áreas de 

cultivo, mesmo em situações de baixa produtividade, como no caso do Equador, ou com o 

incremento da produtividade, como no caso de Taiwan. Nesse sentido, devido à variação da 

densidade de estocagem e da produtividade resultante do cultivo, a carcinicultura marinha é 

dividida em três sistemas de produção: extensivo, semi-intensivo e intensivo. 

Na atualidade, a expansão da carcinicultura decorre do aperfeiçoamento dos 

processos produtivos, que acontecem de forma dinâmica nos diversos países produtores, como 
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resultado das inovações tecnológicas e gerenciais. Este avanço está ligado ao melhoramento 

genético, engenharia dos projetos, desenvolvimento nutricional, biossegurança, novos 

insumos e equipamentos (BRIGGS et al., 2005; BRIGGS, 2009). 

Em comparação com outras espécies comerciais (P. monodon, P. chinensis e P. 

merguiensis), o camarão do Pacífico, P. vannamei, possui uma alta taxa de crescimento, 

aceita altas densidades de estocagem (até 400 indivíduos/m2), tolera uma ampla faixa de 

salinidade (0,5 até 45 ppt), requer baixo nível de proteína nas dietas (20-35%) e pode ser 

comercializado a partir dos 5-6 g de peso médio (BRIGGS et al., 2005). 

De acordo com a Tabela 3, no ranking de produção de camarões por espécie, o 

camarão branco do Pacífico, P. vannamei, se posicionou em 1.o lugar, alcançando uma 

produção de 3,0 milhões de toneladas e uma receita de US$ 12,2 bilhões, enquanto o P. 

monodon que perdeu importância nesta última década se posicionou em 2.o lugar, com uma 

produção de 0,8 milhão de tonelada e uma receita de US$ 4,4 bilhões (FAO, 2014). Com uma 

taxa de crescimento anual de 5,3% ao ano, no período 2010-2012, P. vannamei representou 

75,2% de todo o camarão peneídeo produzido no mundo, tendo ultrapassado, desde o início 

da década de 2000, a produção de P. monodon (FAO, 2012; FAO, 2014). 

 

Tabela 3 - Principais espécies de camarões peneídeos cultivadas no mundo, nos anos de 2010 e 2012. 

Espécie Produção (em toneladas) Taxa de crescimento 

anual (%)  2010 2012 

P. vannamei 2.720.000 3.010.000 5,3 

P. monodon 800.000 800.000 0,0 

Penaeus spp. 90.700 75.000 -8,7 

P. merguiensis 47.150 40.000 -7,6 

P. chinensis 45.340 35.000 -11,4 

Outros 85.000 40.000 -26,5 

Fonte: FAO (2012); FAO (2014). 
 

Segundo a FAO (2014), em 2012, foram produzidas 4,0 milhões de toneladas de 

camarões cultivados. No ranking de produção de camarões cultivados por País, a China se 

posicionou em 1.o lugar, com uma produção de quase 1,4 milhão de tonelada, no ano de 2012 

(Tabela 4). Em seguida, Tailândia, Vietnã e Indonésia contribuíram com 0,6, 0,48 e 0,37 

milhão de tonelada, respectivamente. Nesse ranking, o Brasil ocupa a 8.a posição, 
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apresentando um padrão de estagnação nos níveis de produção, considerando o período 2010-

2012 (ANDERSON; VALDERRAMA; JORY, 2014; FAO, 2014). 

Nas últimas décadas, a indústria de cultivo de camarões peneídeos tem se 

desenvolvido no mundo inteiro, gerando centenas de milhares de empregos, bilhões de 

dólares em receitas e se credenciando a ser a principal fonte desse alimento de alto valor 

comercial (LIGHTNER; REDMAN, 1998). Dentre as principais espécies cultivadas, pode-se 

destacar o P. vannamei, P. monodon, P. chinensis e P. merguiensis respondendo pela quase 

totalidade da produção mundial (FAO, 2012). 

 

Tabela 4 - Produção e taxa de crescimento nos anos de 2010 e 2012 para os dez principais países 

produtores de camarão cultivado. 

País Produção (em toneladas) Taxa de crescimento 

anual (%)  2010 2012 

China 1.448.000 1.395.000 -1,8 

Tailândia  567.000 600.000 2,9 

Vietnã 478.700 480.000 0,1 

Indonésia 379.300 370.000 -1,2 

Equador  223.300 280.000 12,7 

Índia 112.100 240.000 57,0 

México 104.600 100.000 -2,2 

Brasil  69.400 75.000 4,0 

Filipinas 55.900 55.000 -0,8 

Bangladesh 51.400 55.000 3,5 

Fonte: Anderson, Valderrama e Jory, 2014; FAO (2014). 
 

O camarão do Pacífico, P. vannamei, é a principal espécie de camarão marinho 

cultivada no Brasil, representando 100% da produção oriunda da carcinicultura marinha, 

tendo sido introduzido a partir de meados da década de 1980, proveniente do México, El 

Salvador, Panamá, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela (MOLES; BUNGE, 2002). Esta 

espécie encontra-se distribuída na costa do Pacífico, desde o Norte do Peru até o Golfo da 

Califórnia, no México, em águas cuja temperatura está sempre acima de 20 oC, durante o ano 

inteiro (WYBAN; SWEENEY, 1991). 

A subfamília Penaeinae possui 15 gêneros, porém uma classificação mais recente 

dividiu o gênero Penaeus em 6 subgêneros (Penaeus, Litopenaeus, Marsupenaeus, 
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Farfantepenaeus, Fenneropenaeus e Melicertus), com base em características morfológicas e 

biogeográficas (PÉREZ-FARFANTE; KESLEY, 1997; BALDWIN et al., 1998). 

Recentemente, Flegel (2007) tem argumentado que as revisões de Pérez-Farfante e Kensley 

(1997) são extremamente prejudiciais para a comunicação entre os diversos profissionais que 

estudam camarões peneídeos, sugerindo o desuso dos subgêneros. 

Segundo Pérez-Farfante e Kensley (1997), a classificação taxonômica para a 

espécie Penaeus vannamei é a seguinte:  

Reino Animalia  

  Filo Arthropoda  

    Subfilo Crustacea Pennant, 1777  

      Classe Malacostraca Latreille, 1806  

        Sub classe Eumalacostraca Grobben, 1892  

          Superordem Eucarida Calman, 1904  

            Ordem Decapoda Latreille, 1803  

              Subordem Dendrobranchiata Bate, 1888  

                Superfamília Penaeoidea Rafinesque, 1815  

                  Família Penaeidae Rafinesque, 1815  

                    Subfamília Penaeinae Dana, 1852  

                      Gênero Penaeus Fabricius, 1798  

                        Subgênero Litopenaeus Pérez-Farfante & Kesley, 1997  

                          Espécie Penaeus vannamei Boone, 1931 

O Brasil é o terceiro maior produtor do camarão do Pacífico, P. vannamei, da 

América latina. A produção brasileira foi estimada em 75.000 toneladas com uma receita 

estimada em U$ 280 milhões em 2010 (FAO, 2014). No Brasil, o cultivo de camarão em 

sistemas semi-intensivos e intensivos teve início na década de 1980 com a introdução e 

cultivo do camarão do Pacífico, P. vannamei, sendo a região Nordeste responsável por 97% 

da produção nacional de camarão cultivado (MOLES; BUNGE, 2002). 

A partir de meados da década de 1990, a indústria nacional de camarão cultivado 

apresentou uma rápida expansão em razão da alta demanda internacional por essa commodity 

e dos preços internacionais elevados (ROSENBERRY, 1995). Nessa época, os preços 

internacionais para o camarão 80/100 eram em torno de US$ 7.00/kg e existia uma 

expectativa que esses preços permaneceriam em torno de US$ 5.00/kg na década de 2000 

(MOLES; BUNGE, 2002). 
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Estimulada por essa tendência de preços, a produção brasileira de camarões 

cultivados incrementou de 25.000 toneladas, em 2000, para 60.000 toneladas, em 2002 

(ROCHA; RODRIGUES; AMORIM, 2004). Em 2003, a produção de camarão cultivado 

atingiu um volume de 90.000 toneladas, tendo declinado para 75.000 toneladas, em 2004, 

mesmo com uma expansão das áreas de cultivo de 14.800 ha em 2003 para 16.500 ha em 

2004 (RODRIGUES, 2005). 

Esse declínio de produção deveu-se, principalmente, a ocorrência de uma 

enfermidade causada pelo IMNV (infectious myonecrosis vírus – vírus da mionecrose 

infecciosa), provocando danos à indústria desde 2003 (LIGHTNER et al., 2004, POULOS et 

al., 2006; ANDRADE et al., 2007), e de maneira menos impactante a ação “anti-dumping” 

movida pela aliança norte-americana de pescadores e a política cambial brasileira nos últimos 

anos (ABREU et al., 2011). 

Esses fatores afetaram negativamente a indústria do camarão cultivado nacional 

em relação à sua competitividade em um mercado globalizado, afetando a rentabilidade do 

negócio (NATORI et al., 2011). Como consequência, nos últimos dez anos, a carcinicultura 

brasileira redirecionou suas vendas, reduzindo sua participação no comércio exterior e 

aumentando gradativamente as vendas no comércio interno (ROCHA, 2011). 

Dessa forma, o mercado de camarões no Brasil passou por transformações que 

iniciaram com a redução gradativa das exportações e incremento das vendas no mercado 

interno, devido à popularização do camarão cultivado no varejo e nos serviços de 

alimentação, como os restaurantes, bares e hotéis do país (NATORI et al., 2011; ROCHA, 

2011). 

O bom desempenho comercial em relação ao mercado interno, motivou 

novamente os empresários que voltaram a investir em expansão da área de cultivo e no 

aumento da produtividade (ABREU et al., 2011; ROCHA, 2011; DOTE-SÁ et al., 2013; 

ROCHA; BORBA; MOURA, 20013; ROCHA et al., 2015). 

No presente, estima-se que a área de produção utilizada pela carcinicultura 

marinha esteja se aproximando dos 25.000 hectares (dados não publicados). Uma parte 

significativa dessa expansão tem ocorrido em zonas continentais, principalmente, devido ao 

custo da terra, que é menor que em zonas costeiras, e a facilidade na obtenção das licenças 

ambientais, por conta da ausência de manguezais no entorno das propriedades (NUNES e 

ROCHA, 2015). 

Nos últimos anos, no Estado do Ceará, os cultivos do camarão do Pacífico, P. 

vannamei, têm expandido suas zonas de produção, colocando o Estado no 1.o lugar no ranking 
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de área de cultivo e de produção (DOTE-SÁ et al., 2013; ROCHA; BORBA; MOURA, 

20013; ROCHA et al., 2015). Parte dessa expansão, tem sido registrada nas cidades de 

Itaiçaba, Jaguaruana e Russas, onde aproximadamente 140 produtores ocupavam uma área de 

cultivo superior a 4.400 hectares, em águas oligohalinas, no ano de 2013 (dados não 

publicados). 

 

1.3 Osmorregulação 

 

Crustáceos habitam inúmeros ambientes com diferentes salinidades que incluem 

água doce, salobra e salgada. Esse comportamento, muitas vezes, exige dos crustáceos a 

capacidade de regular os osmólitos na hemolinfa em relação ao ambiente em que vivem, para 

controlar a pressão osmótica da hemolinfa (CHARMANTIER; CHARMANTIER-DAURES; 

TOWLE, 2009). 

A capacidade de regulação osmótica dos crustáceos permite que eles possam 

habitar com sucesso um determinado ambiente (FREIRE et al, 2008a; CHARMANTIER et 

al, 2009). Portanto, a salinidade é um dos mais importantes fatores abióticos, sendo capaz de 

influenciar tanto na distribuição como na abundância de crustáceos, mas também na sua 

fisiologia e bem-estar. 

Devido à importância da osmorregulação nos crustáceos, um número considerável 

de artigos científicos tem sido dedicado a este tema, reforçando a compreensão deste processo 

(CHARMANTIER et al., 1989; LIGNOT; SPANINGS-PIERROT; CHARMANTIER, 2000; 

TOWLE; WEIHRAUCH, 2001; LUCU; TOWLE, 2003; FREIRE et al, 2008b). 

As consequências do cultivo de crustáceos marinhos em baixas salinidades, 

muitas vezes, podem incluir baixa sobrevivência, crescimento reduzido e/ou altas taxas de 

conversão alimentar, o que pode ser atribuído ao aumento das exigências energéticas para 

manter uma homeostase osmótica relativa na hemolinfa, por conta do aumento do transporte 

ativo de íons (YE et al., 2009). 

A maioria dos estudos existentes tem focado, principalmente, na fisiologia, e, 

portanto, uma avaliação sobre as implicações para a aquicultura de crustáceos, bem como, 

uma discussão sobre as possíveis abordagens que podem melhorar a capacidade 

osmorregulatória de crustáceos devem ser conduzidas no sentido de beneficiar a indústria 

aquícola (ROMANO; ZENG, 2012). 

A osmorregulação é um processo fisiológico essencial para a maioria dos 

crustáceos (ROMANO; ZENG, 2012). A capacidade osmorregulatória em crustáceos é 
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determinada pelo monitoramento da osmolalidade da hemolinfa, que é a quantidade total de 

osmólitos tais como Na+ e Cl+, expressa como miliosmoles/kg de água, em comparação com a 

osmolalidade do meio em que habitam (LIGNOT; SPANINGS-PIERROT; 

CHARMANTIER, 2000). 

Quando a osmolalidade do meio ambiente é mais alta que na hemolinfa, usa-se o 

termo hiper-osmótico e os crustáceos fazem a compensação pelo influxo de íons através da 

via de hipo-osmorregulação. Para o oposto, quando a osmolalidade do meio ambiente é menor 

que na hemolinfa, usa-se o termo hipo-osmótico e os crustáceos fazem a compensação através 

da perda de íons da hemolinfa, através da hiper-osmorregulação (RAINBOW; BLACK, 

2001). 

Os efeitos da salinidade no crescimento e sobrevivência de várias espécies de 

camarões peneídeos foram revisados por Sang e Fotedar (2004) (Tabela 5). A salinidade na 

faixa de 15 a 25 ppt é considerada ideal para o cultivo do camarão tigre, P. monodon 

(FERRARIS et al., 1986; DALL et al., 1990; CHEN et al., 1995), enquanto que a melhor 

performance de crescimento foi observada entre 20–30 ppt para o camarão chinês, F. 

chinensis (CHEN et al., 1995; ZHANG; DONG; WANG, 1999).  

Embora, as melhores taxas de crescimento para juvenis do camarão do Pacífico, 

P. vannamei sejam observadas em salinidades acima de 20 ppt (PONCE-PALAFOX; 

MARTINEZ; ROSS, 1997), essa espécie tem sido cultivada em águas com baixa salinidade 

(LARAMORE; LARAMORE; SCARPA, 2001; McGRAW et al., 2002; ATWOOD et al., 

2003; SAOUD; DAVIS; ROUSE, 2003). 

 

Tabela 5 - Faixa ótima de salinidade para crescimento e sobrevivência de camarões peneídeos. 

Espécie Estágio de desenvolvimento Salinidade (ppt) Referência 

P. monodon Juvenil 15-25 Chen, 1985 

P. semisulcatus Larva 30-35 Kumlu, Eroldogan e Aktas, 2000 

P. chinensis Juvenil 20-30 Chen et al., 1996 

P. merguiensis Larva 15 Ruttanagosrigit e Musig, 1982 

 Juvenil 25 Stapes e Heales, 1991 

P. vannamei Juvenil 5-25 Bray, Lawrence e Leung-Trujillo, 1994 

P. esculentus Juvenil 30 O’Brien, 1994 

P. aztecus Juvenil 8,5-17 Venkataramaiah, Lakshmi e Gunter, 1973 

P. californiensis Pós-larva 33 Martinez et al., 1996 

P. indicus Pós-larva 17-35 Vijayyakumaran 1999 

Fonte: Sang e Fotedar (2004). 
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O camarão do Pacífico, P. vannamei, é uma espécie eurihalina que pode tolerar 

uma ampla faixa de salinidade (0,5-45 ppt) (BRAY et al., 1994), sendo capaz de crescer em 

águas com salinidade inferior a 0,5 ppt (CUVIN-ARALAR; LAZARTIGUE; ARALAR, 

2009). Nesse sentido, o cultivo dessa espécie tem sido realizado em águas oligohalinas em 

vários países (ROY et al., 2007). 

Nessas condições de cultivo, devido a deficiências minerais das águas 

oligohalinas, postula-se que a falta de íons na interface água-brânquia possa ser compensada 

pela suplementação de minerais (Na, Mg e K) na dieta do camarão do Pacífico, P. vannamei, 

aumentando a sua disponibilidade e a absorção no trato digestivo (ROY et al., 2010). 

Nesse sentido, diversas pesquisas têm sido conduzidas visando a compensação 

das deficiências minerais das águas oligohalinas, através da incorporação de minerais, além 

de proteínas, lipídios e aminoácidos em dietas (GONG et al., 2004; PALACIOS et al., 2004; 

HURTADO et al., 2006; ROY; DAVIS; SAOUD, 2006; ROY et al., 2007; HUONG et al., 

2010; ROY et al., 2010; XIE et al., 2014; ZHOU et al., 2014). 
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2 HIPÓTESE 

 

Dietas suplementadas com NaCl são capazes de incrementar a sobrevivência, peso 

final, ganho de peso, TCE, TCA e osmolalidade de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, cultivados em águas oligohalinas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi testar o efeito do uso de NaCl como 

suplemento em dietas sobre o desempenho zootécnico de juvenis de camarão do Pacífico, 

Penaeus vannamei, em águas oligohalinas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Investigar o efeito de dietas suplementadas com NaCl na performance de 

crescimento de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei; 

Verificar o efeito de dietas suplementadas com NaCl na osmolalidade e no 

número de hemócitos na hemolinfa de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do experimento 

 

Este estudo foi desenvolvido no galpão 2 da Unidade de Pesquisas em Piscicultura 

Marinha (UPPMAR), no Centro de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC) do Instituto de 

Ciências do Mar (LABOMAR) da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no 

Município do Eusébio-CE (Figura 1). 

 

Figura 1 - Imagem satélite da Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR), no Centro de 

Estudos Ambientais Costeiros, Labomar, Eusébio-CE, obtida através do software Google Earth, com 

coordenadas geográficas de 03o49’54,86”S de latitude e 38o25’17,65”W de longitude e data de atualização 

de 08/06/2014. 

 
Fonte: Google Earth. 

 

4.2 Exemplares de Penaeus vannamei 

 

Dois lotes de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, foram obtidos 

junto à Empresa Joli Aquicultura Ltda (Russas, Ceará, Brasil), nos meses de Abril e Junho de 

2015. Nessa fazenda, os cultivos são realizados em águas oligohalinas com salinidade 

variando entre 0,1 e 0,5 ppt. Os exemplares foram transportados em embalagens plásticas 

contendo aproximadamente 25% de água e 75% de oxigênio para a Unidade de Pesquisas em 

Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC/LABOMAR/UFC).   

O lote de Abril/2015, denominado de Lote 1 (salinidade 0,4 ppt e pH 8,2), 

contendo exemplares de diversos tamanhos, com o peso médio variando entre 5 e 20 g, foi 

imediatamente utilizado em experimentos de avaliação da osmolalidade. No caso do lote de 
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Junho/2015, denominado de Lote 2 (salinidade 0,5 ppt e pH 8,1), os exemplares foram 

estocados em tanques de 3.000 L com fluxo constante de água doce previamente tratada a 

28,0±2,5°C, fotoperíodo natural e equipado com um difusor de ar, sendo alimentados duas 

vezes ao dia (10:00 e 16:00 h) com ração peletizada contendo 35% proteína bruta (Malta 

Cleyton®, Pernambuco, Brasil) e uma taxa de arraçoamento de 2,5% do peso corporal. Os 

camarões foram aclimatados para essas condições por um período de 14 dias antes do uso 

experimental, havendo um padrão de alimentação normal durante essa etapa. 

 

4.3 Procedimento experimental 

 

O procedimento experimental foi realizado com 5 diferentes dietas (D1, D2, D3, 

D4 e D5), suplementadas com diferentes níveis de NaCl (0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração), gerando um total de 5 tratamentos e cada 

tratamento com 4 repetições. Foram utilizados 5 sistemas aquícolas de recirculação (S1, S2, 

S3, S4 e S5) (SARs) (Figura 2), independentes (um por dieta), com 4 tanques circulares de 

1.000 L em cada sistema. Cada sistema de recirculação foi acoplado com filtro mecânico 

Dancor modelo DFR-11 com motor elétrico de 0,25 CV e filtro biológico (3.000 L, contendo 

cascalho de ostras e corais) interligados entre si. Para a colonização do filtro biológico de 

cada sistema, foi feita a aplicação, 14 dias antes do início do experimento, de 20 g do 

probiótico Sanolife PRO-W (INVE Aquaculture, Inc., Salt Lake City, EUA) que foi ativado, 

previamente, em uma solução contendo 200 g de melaço de cana de açúcar e 15 L de água 

doce. O fluxo de água foi mantido em 6,5 L/minuto por unidade experimental, garantindo 

uma renovação diária de 800%. Os tanques foram cobertos para prevenir que os camarões 

saltassem para fora dos tanques. 

Um total de 500 juvenis de camarão, pesando 9,4 ± 0,1 g (média ± DP) foram 

estocados numa densidade de 25 indivíduos por tanque. O estudo foi conduzido por um 

período de 22 dias. Os camarões foram alimentados com rações peletizadas (D1, D2, D3, D4 

e D5), contendo 35% de proteína bruta, as 10:00 e 16:00 h, usando-se uma taxa de 

arracoamento de 2,5% (Figura 3). Diariamente, os tanques foram sifonados, retirando-se os 

restos de ração, carapaças resultantes de ecdise e indivíduos mortos. A cada 7 dias, os 

camarões foram amostrados para avaliar o crescimento em peso. Para isso, 100% dos 

camarões em cada tanque foram capturados e pesados. Após cada amostragem, a quantidade 

de ração fornecida foi ajustada para o peso médio e biomassa de cada tanque. Ao final dos 22 

dias de cultivo, os camarões foram capturados e a sobrevivência final (%), o peso final (g), o 
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ganho de peso (peso final – peso inicial, g), a taxa de crescimento específico (TCE = (ln peso 

final – ln peso inicial)/dias x 100, %/dia), e a taxa de crescimento absoluto (TCA, 

g/camarão/semana), para cada tanque e tratamento foram calculados. 

 

Figura 2 - Visão geral dos 5 sistemas aquícolas de recirculação (SARs), instalados no galpão 2 da Unidade 

de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

Figura 3 - Visão de uma bandeja de alimentação em um dos tanques experimentais utilizados no 

procedimento experimental realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha 

(UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

4.4 Preparação das dietas 

 

A formulação e a análise da composição centesimal das dietas utilizadas no 

delineamento experimental estão expressas na Tabela 6. Para todas as dietas (D1, D2, D3, D4 

e D5), foi feita uma suplementação com colesterol (2 g/kg de ração), probiótico Sanolife 
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PRO-W (2 g/kg de ração) e melaço de cana de açúcar (20 g/kg de ração). Com exceção da 

dieta D1, foi feita, também, uma suplementação das dietas com MgO (8 g/kg de ração) e KCl 

(5 g/kg de ração) como descrito em Gong et al. (2004). A suplementação com NaCl foi feita 

nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg, 5 g/kg de ração, 10 g/kg de 

ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. A dieta foi misturada, peletizada 

e seca à temperatura ambiente (26-28 °C), e mantida a 20 °C para uso imediato. 

Posteriormente, amostras das dietas foram submetidas à análise de composição centesimal em 

um analisador de contagem rápida NIR (Modelo XDS monochromator type XM-1000, Foss 

NIR SDS2500, NIRSystems Inc., Suécia). 

 

Tabela 6 - Formulação e composição centesimal (g/kg) das dietas formuladas e utilizadas no procedimento 

experimental realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, 

Eusébio-CE. 

 Ração 
 D1 D2 D3 D4 D5 
Ingrediente (g/kg)      
Farinha de peixe 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Farelo de soja 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 
Farinha de trigo 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 
Farelo de arroz desengordurado 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 
Amido de milho 53,0 35,0 30,0 20,0 0,0 
Lecitina de soja (70%) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Óleo de peixe 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Premix vitamínico1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Premix mineral – traços2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Colesterol 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Binder (inerte) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Probiótico Sanolife PRO-W3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Melaço 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
MgO 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
KCl 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
NaCl 0,0 5,0 10,0 20,0 40,0 
Composição (g/kg)      
Proteína 358,0 354,3 352,0 351,1 349,8 
Lipídios 90,6 93,3 95,1 93,7 94,8 
Cinzas 96,0 103,6 105,3 108,5 113,3 
Umidade 107,5 113,8 113,6 115,4 117,1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
1Vitamina A (mínimo) 9.000,00 UI/kg; vitamina D3 (mínimo) 2.700,00 UI/kg; vitamina E (mínimo) 180,00 UI/kg; vitamina 
K3 (mínimo) 17,00 mg; vitamina B1 (mínimo) 26,00 mg; vitamina B2 (mínimo) 18,00mg/kg; niacina (mínimo) 89,00 mg/kg; 
ácido pantotênico (mínimo) 53,00 mg/kg; vitamina B6 (mínimo) 17,00 mg/kg; ácido fólico (mínimo) 6,00 mg/kg; biotina 
(mínimo) 0,30 mg/kg; vitamina B12 (mínimo) 90,00 mcg/kg; vitamina C (mínimo) 1.000,00 mg/kg. 
2Cálcio (mínimo) 20 g/kg; fósforo (mínimo) 13g/kg; sódio (mínimo) 4.000,00 mg/kg; cobre (mínimo) 75 mg/kg; manganês 
(mínimo) 40,00 mg/kg; zinco (mínimo) 127,00 mg/kg; iodo (mínimo) 0,30 mg/kg; cobalto (mínimo) 5,00mg/kg; selênio 
(mínimo) 0,30 mg/kg; cromo (mínimo) 0,01 mg/kg;  
3Bacillus licheniforms (mínimo) 1,5x108 UFC/kg; Bacillus subtilis (mínimo) 1,5x108 UFC/kg; Saccharomyces cerevisiae 
(mínimo) 5,0x107 UFC/kg; Lactobacillus acidophillus (mínimo) 3,0x107 UFC/kg; Bacillus pumilus (mínimo) 7x107 UFC/kg. 
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4.5 Análise da osmolalidade 

 

A análise da osmolalidade no Lote 1 foi realizada imediatamente após a chegada 

dos exemplares de camarão no laboratório, tendo sido feita a retirada da hemolinfa a partir da 

região ventral do hemocelo, no início do primeiro segmento abdominal (ventro-lateral do seio 

do abdômen), utilizando seringas de 1,0 mL (Figura 4) e transferida para um tubo eppendorf 

de 1,0 mL. Cada amostra de hemolinfa foi centrifugada a 6.000 x g durante 15 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para outro tubo eppendorf de 1,0 mL, utilizando uma pipeta 

automática com ponteira plástica descartável, e a amostra resultante foi mantida congelada até 

a análise da osmolalidade. Após a amostragem em peso e verificação do estágio de muda, de 

acordo com Chan, Rankin e Keeley (1998), exemplares em estágio de intermuda foram 

utilizados para a retirada da hemolinfa. 

 

Figura 4 - Coleta de hemolinfa em um exemplar do camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, durante 

experimento na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-

CE. 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

Amostras de água dos viveiros onde se deu a coleta dos camarões na Fazenda Joli 

Aquicultura Ltda, foram obtidas, resfriadas, transportadas para a UPPMAR e armazenadas 

para determinação da osmolalidade. A osmolalidade das amostras de hemolinfa e de água 

foram mensuradas através da depressão do ponto de congelamento em um osmômetro modelo 

Osmomat 030 Cryoscopic Osmometer (Gonotec Gmbh Inc., Alemanha) (Figura 5). 

Para determinar a capacidade de regulação osmótica do camarão cultivado na 

Fazenda Joli Aquicultura Ltda, exemplares de diversos tamanhos, com o peso médio variando 

entre 5 e 20 g, foram distribuídos aleatoriamente em 4 aquários de  50-L com salinidade de 35 
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ppt. O oxigênio dissolvido foi mantido acima de 5 mg/L durante todo o experimento. 

Aproximadamente 10 camarões foram estocados em cada aquário e nenhuma alimentação foi 

fornecida. Após 24 h, a hemolinfa dos camarões foi retirada para análise de osmolalidade, 

fazendo-se uso do mesmo protocolo descrito anteriormente. 

A avaliação da osmolalidade no Lote 2 seguiu o mesmo protocolo descrito para o 

Lote 1, sendo que amostras foram obtidas em todos os tanques experimentais no início e no 

final do experimento. Também de forma similar, amostras de água de todos os tanques 

experimentais foram avaliadas quanto a osmolalidade no início e no final do experimento. 

Para cada uma das dietas testadas, uma amostra de 10,0 g foi colocada em um becker de 50 

mL, sendo adicionado 10,0 mL de água destilada, e mantida sob leve agitação. Após 2 horas, 

uma amostra da solução foi obtida, utilizando uma pipeta automática com ponteira plástica 

descartável e usada para a determinação da osmolalidade. 

 

Figura 5 - Osmômetro modelo Osmomat 030 Cryoscopic Osmometer (Gonotec Gmbh Inc., Alemanha), 

utilizado para determinação da osmolalidade, durante experimento na Unidade de Pesquisas em 

Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. 

 
Fonte: Foto do autor. 
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4.6 Contagem total de hemócitos 

 

A contagem total de hemócitos (CTH) foi determinada, individualmente, 

utilizando uma câmara de Neubauer (Figura 6A) e microscópio óptico (Figura 6B), a partir da 

coleta direta da hemolinfa em uma solução anticoagulante (1:2) (NaCl 0,45 M, glucose 0,1 M, 

citrato de sódio 30 mM, ácido cítrico 26 mM, EDTA 10 mM, pH 4,6) de acordo com a 

metodologia descrita por Söderhäll e Smith (1983). 

 

Figura 6 - Visão parcial, através de microscópio óptico, da câmara de Neubauer (A) e do microscópio 

óptico (B) utilizado para a contagem total de hemócitos, durante experimento na Unidade de Pesquisas 

em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

4.7 Amostragem e análise da qualidade da água 

 

A temperatura (oC) e oxigênio dissolvido (OD, mg/L) foram monitorados duas 

vezes por dia, as 8:00 e as 17:00 horas com um oxímetro (YSI modelo 55). Semanalmente, 

parâmetros físico-químicos foram analisados, através da aplicação de métodos padrões, de 

acordo com APHA (1995), em amostras de água dos 5 sistemas experimentais. As amostras 

de água foram armazenadas em frascos plásticos limpos e encaminhadas imediatamente ao 

laboratório para análise (Figura 7). Os parâmetros incluíram: alcalinidade, dureza, pH, 

salinidade, condutividade, nitrogênio amoniacal total (TAN), nitrito, nitrato, ferro, gás 

sulfídrico, fósforo total (TP), matéria orgânica, cálcio, magnésio e potássio.  

 

A B 
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Figura 7 - Frascos plásticos contendo amostras de água para análise de parâmetros físico-químicos, 

durante experimento na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, 

Eusébio-CE. 

 
Fonte: Foto do autor. 

 

4.8 Análise estatística 

Os dados foram analisados através de análise de variância (ANOVA), seguido 

pelo teste de Duncan. Um nível de probabilidade de p<0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. Os valores foram expressos com média ± DP (desvio padrão da média). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Parâmetros zootécnicos 

 

A salinidade é um fator abiótico importante que afeta o metabolismo, crescimento, 

sobrevivência, capacidade osmótica, frequência de muda e o sistema imune de camarões 

peneídeos (LIU et al., 2007; PONCE-PALAFOX; MARTINEZ; ROSS, 1997; SETIARTO et 

al., 2004, XIE et al., 2014). Cultivos de camarões peneídeos, em especial do camarão do 

Pacífico, Penaeus vannamei, realizados em águas oligohalinas, podem apresentar altas taxas 

de mortalidade quando os indivíduos atingem a fase juvenil, devido às deficiências minerais 

nos perfis dessas águas (ATWOOD et al., 2003; SAOUD; DAVIS; ROUSE, 2003; GONG et 

al., 2004). 

A incorporação de diferentes sais e outros nutrientes, como proteínas (lecitina de 

soja), lipídios (colesterol) e aminoácidos (glicina), em rações utilizadas na alimentação de 

camarões peneídeos, quando cultivados em águas oligohalinas, tem sido uma estratégia 

utilizada como forma de incrementar as taxas de sobrevivência (GONG et al., 2004; ROY; 

DAVIS; SAOUD, 2006; ROY et al., 2007; XIE et al., 2014; ZHOU et al., 2014). 

Os dados referentes aos parâmetros zootécnicos estão expressos na Tabela 7. A 

sobrevivência foi moderada e significativamente (P< 0,05) incrementada pelo uso das 

diferentes rações suplementadas com NaCl (Figura 8). Nesse estudo, os valores de 

sobrevivência, variando entre 27,0 ± 1,5% (D1) e 67,0 ± 3,5% (D5), podem ser explicados 

pelo uso de águas oligohalinas com baixa concentração de sal, entre 0,3 e 0,5 ppt, que pode 

ser capaz de dificultar a regulação osmótica no camarão do Pacífico, P. vannamei, embora 

essa espécie seja capaz de tolerar uma ampla faixa de salinidade (0,5 a 60 ppt) (ATWOOD et 

al., 2003; SAOUD; DAVIS; ROUSE, 2003). 

A dieta D2 (52,0 ± 2,0%) apresentou valores de sobrevivência significativamente 

(P< 0,05) diferentes da dieta controle (D1) (27,0 ± 1,5%), indicando a importância da 

suplementação conjugada de NaCl, MgO e KCl. Nesse sentido, outros pesquisadores têm 

utilizado da mesma estratégia quando fazem modificações em dietas para melhorar a 

capacidade osmoregulatória do camarão do Pacífico, P. vannamei, em cultivos em águas 

oligohalinas (GONG et al., 2004; ROY et al., 2007). 

Por outro lado, no presente experimento, o aumento progressivo da suplementação 

de NaCl nas dietas não foi capaz de incrementar a taxa de sobrevivência. Os valores de 

sobrevivência para as dietas D3, D4 e D5 foram similares, variando entre 63,0 ± 1,5% (D4) e 
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67,0 ± 3,5% (D5), contudo foram significativamente (P< 0,05) diferentes de D2, cujo valor 

foi 52,0 ± 2,0%. 

 

Tabela 7 - Sobrevivência, peso (inicial e final), ganho de peso, taxa de crescimento específico (TCE) e taxa 

de crescimento absoluto (TCA) de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados por 22 

dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, durante procedimento experimental realizado na 

Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A 

suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 

g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 

Parâmetro Ração 

D1 D2 D3 D4 D5 

Sobrevivência 27,0 ± 1,5a 52,0 ± 2,0b 66,0 ± 4,0c 63,0 ± 1,5c 67,0 ± 3,5c 

Peso inicial (g) 9,4 ± 0,2 9,3 ± 0,1 9,3 ± 0,1 9,4 ± 0,1 9,4 ± 0,1 

Peso final (g) 11,8 ± 0,2a 12,5 ± 0,1b 12,5 ± 0,1b 12,6 ± 0,1b 12,7 ± 0,2b 

Ganho de peso (g) 2,4 ± 0,3a 3,2 ± 0,1b 3,1 ± 0,2b 3,2 ± 0,2b 3,4 ± 0,1b 

TCE (%/dia) 1,1 ± 0,1a 1,4 ± 0,1b 1,4 ± 0,1b 1,4 ± 0,1b 1,5 ± 0,1b 

TCA (g/camarão/semana) 0,8 ± 0,1a 1,1 ± 0,1b 1,0 ± 0,1b 1,1 ± 0,1b 1,1 ± 0,1b 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 8 - Taxa de sobrevivência (%) de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados 

por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, durante procedimento experimental realizado 

na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A 

suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 

g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Valores similares de sobrevivência, entre 48,3 e 65,0%, foram encontrados para o 

camarão rosa, Farfantepenaeus subtilis, cultivado durante 75 dias, em uma faixa de salinidade 

que variou entre 5 e 35 ppt (SILVA et al., 2010). Contudo, em um experimento com o 

camarão rei do oeste, P. latisulcatus, cultivado durante 60 dias, com a salinidade variando 

entre 10 e 46 ppt, uma redução drástica nos níveis de sobrevivência foi observada em todas as 

faixas de salinidade, atingindo 100% de mortalidade para a salinidade 10 ppt (SANG; 

FOTEDAR, 2004). 

Em contraste, Zhou et al. (2014) não observaram nenhum aumento nas taxas de 

sobrevivência quando o camarão do Pacífico, P. vannamei, foi alimentado, durante 50 dias, 

com diferentes dietas suplementadas com NaCl. Nesse caso, as sobrevivências variaram entre 

81,7% para a dieta controle e 85,8% para a dieta com NaCl na concentração de 40 g/kg de 

ração. De acordo com o autor, o resultado obtido pode ser explicado pelas diferentes 

condições de cultivo (salinidade da água em 2 ppt), manejo nutricional (dieta com 38,5% de 

proteína bruta) e exemplares com peso inicial em torno de 4,5 g. 

Da mesma forma, Roy et al. (2007) não verificaram alteração nos níveis de 

sobrevivência quando juvenis do camarão do Pacífico, P. vannamei, foram alimentados com 

diferentes dietas suplementadas contendo NaCl, MgO e KCl, em comparação com a dieta 

basal, durante um cultivo em águas oligohalinas (4 ppt), com duração de 49 dias. 

O uso do colesterol, quando administrado na concentração de 2 e 4 g/kg de ração, 

e da lecitina de soja, quando ofertada na concentração de 5 e 10 g/kg de ração, também, não 

foram capazes de incrementar os valores de sobrevivência em um cultivo de camarão do 

Pacífico, P. vannamei, realizado em águas oligohalinas (4 ppt), com duração de 42 dias 

(ROY; DAVIS; SAOUD, 2006). 

De forma similar, diferentes níveis de glicina, com concentrações variando entre 1 

e 5 g/kg de ração, não foram capazes de induzir o aumento da sobrevivência em um cultivo de 

camarão do Pacífico, P. vannamei, com duração de 56 dias (XIE et al., 2014). 

Particularmente, os valores de peso final, ganho de peso, TCE e TCA de juvenis 

de camarão do Pacífico, P. vannamei alimentados com rações suplementadas com NaCl (D2, 

D3, D4 e D5) foram maiores que os valores observados para a dieta controle (D1) (Tabela 2). 

No presente estudo, o uso de diferentes rações suplementadas com NaCl foi capaz de induzir 

um aumento significativo (P< 0,05) nos pesos finais obtidos para o camarão do Pacífico, P. 

vannamei (Figura 9). 

Os pesos finais variaram entre 11,8 ± 0,2 g para a dieta controle (D1) e 12,7 ± 0,2 

g para a D5 e foram significativamente diferentes (P< 0,05). No entanto, não houve diferenças 
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significativas (P> 0,05) para os pesos finais dos diversos tratamentos (D2, D3, D4 e D5), 

independente da concentração de NaCl nas diversas rações suplementadas utilizadas. 

 

Figura 9 - Crescimento em peso de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados por 22 

dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, durante procedimento experimental realizado na 

Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A 

suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 

g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

12,0 

12,5 

13,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P
e

s
o

 M
é

d
io

 (
g

)

Dias

Dieta 1

Dieta 2

Dieta 3

Dieta 4

Dieta 5

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esses resultados são parcialmente similares aos resultados obtidos por Zhou et al. 

(2014). Nesse caso, em um experimento de 50 dias com exemplares de camarão do Pacífico, 

P. vannamei, apresentando um peso inicial entre 4,4 e 4,5 g, foram obtidos pesos finais de 

11,0, 12,6, 13,4 e 14,6 g, com o uso de rações suplementadas com NaCl nas concentrações de 

0 g/kg de ração (controle), 10 g/kg de ração (T1), 20 g/kg de ração (T2) e 40 g/kg de ração 

(T3), respectivamente. Contudo, os pesquisadores não encontraram diferenças significativas 

entre T-2 e T-3, indicando que não houve correlação positiva entre o crescimento dos 

camarões e o incremento das taxas de suplementação com NaCl. 

De forma similar, a incorporação de glicina em uma dieta para a alimentação do 

camarão do Pacífico, P. vannamei, foi capaz de incrementar o peso final (12,4 g) dos 

indivíduos cultivados em comparação com o grupo controle (11,8 g) (XIE et al., 2014). 

Por outro lado, Roy et al. (2007) não encontraram diferenças significativas no 

peso final de juvenis do camarão do Pacífico, P. vannamei, cultivados em águas oligohalinas 
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(4 ppt), quando alimentados com rações suplementadas com NaCl nas concentrações de 0 

g/kg (basal), 10 g/kg de ração (D1) e 20 g/kg de ração (D2).  

Da mesma forma, a suplementação do colesterol e da lecitina de soja em rações 

não foi capaz de incrementar o peso final em experimentos com camarão do Pacífico, P. 

vannamei, realizado em águas oligohalinas (4 ppt), com duração de 42 dias (ROY; DAVIS; 

SAOUD, 2006). 

Os valores de ganho de peso, TCE e TCA obtidos no presente estudo foram 

similares aos observados para outros experimentos com o camarão do Pacífico, P. vannamei, 

cultivado nessa faixa de peso (ROY; DAVIS; SAOUD, 2006; ROY et al., 2007; BROWDY et 

al., 2012; XIE et al., 2014; ZHOU et al., 2014). 

 

5.2 Avaliação da osmolalidade  

 

Animais aquáticos eurialinos são capazes de realizar a osmorregulação em seus 

fluidos corporais dentro de uma faixa estreita de concentração osmótica, enquanto vivem em 

ambientes com ampla variação de salinidade. O ciclo de vida dos camarões peneídeos, desde 

a fase pós-larval até o estágio de juvenil, ocorre em estuários e baías costeiras, onde a 

salinidade pode variar de 0 a mais de 50 ppt. Quando esses camarões chegam à fase 

subadulta, é iniciada a migração para o mar, onde as salinidades variam entre 30-35 ppt. 

Nesse ambiente, a concentração osmótica diminui com o aumento do tamanho dos animais 

(GONG et al., 2004). 

Teoricamente, uma melhor capacidade osmorregulatória resultaria em menos 

despesas com energia dirigida para a regulação osmótica na hemolinfa, resultando, portanto, 

no incremento da sobrevivência e do crescimento (ROY; DAVIS; SAOUD, 2006). O 

diferencial de pressão osmótica entre o meio ambiente e a hemolinfa é reduzido com a 

regulação dos osmólitos orgânicos nos fluidos corporais quando crustáceos marinhos 

eurialinos estão expostos a baixas salinidades, aumentando o custo energético para a 

manutenção da capacidade osmoregulatória (PEQUEUX, 1995). 

No presente estudo, a osmolalidade da hemolinfa de exemplares (Lote 1) do 

camarão do Pacífico, P. vannamei, cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda, em águas 

oligohalinas (salinidade entre 0,3 e 0,5 ppt), não foi significativamente (P> 0,05) influenciada 

pelo incremento de peso dos indivíduos amostrados (Figura 10), não ficando demonstrado a 

redução da capacidade osmoregulatória com o incremento do peso dos indivíduos (GONG et 

al., 2004). 
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Estudos prévios demonstraram uma diferença de 219 mOsm/kg na osmolalidade 

da hemolinfa, entre juvenis e adultos do camarão azul, Litopenaeus stylirostris, mantidos em 

10,8 ppt, e uma diferença de 83 mOsm/kg, entre juvenis e adultos do camarão branco, L. 

setiferus, mantidos em 9,8 ppt água do mar (CASTILLE; LAWRENCE, 1981). 

 

Figura 10 - Níveis de osmolalidade em resposta ao tamanho do juvenil de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda (Russas, Ceará, Brasil), em águas oligohalinas 

(salinidade entre 0,3 e 0,5 ppt). O monitoramento da osmolalidade foi realizado na Unidade de Pesquisas 

em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os valores obtidos foram 387,1 ± 14,3,  381,4 ± 11,4, 378,5 ± 23,4 e 398,8 ± 18,7 

mOsm/kg, respectivamente, para camarões com pesos nas faixas de 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 g, 

respectivamente. Esses valores foram superiores a osmolalidade das amostras de água, 

coletadas em diferentes pontos da Fazenda Joli Aquicultura Ltda, que ficou em 8,5 ± 0,5 

mOsm/kg. 

Os valores encontrados estão abaixo dos observados por outros autores para o 

camarão do Pacífico, P. vannamei (GONG et al., 2004; ROY et al., 2007). Da mesma forma, 

em um cultivo do camarão rei do oeste, P. latisulcatus, os valores encontrados para a 

osmolalidade da hemolinfa variaram entre 664 e 1.202, para as salinidades de 10 e 46 ppt, 

respectivamente (SANG; FOTEDAR, 2004). Por outro lado, Silva et al. (2010) encontraram, 

para o camarão rosa, F. subtilis, valores de osmolalidade da hemolinfa variando entre 238 

mOsm/kg, para a salinidade de 5 ppt, e 752,5 mOsm/kg, para a salinidade 45 ppt. 
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Após terem sido aclimatados à água do mar, os exemplares (Lote 1) do camarão 

do Pacífico, P. vannamei, apresentaram incremento na osmolalidade da hemolinfa, em todos 

os pesos amostrados (entre 5 e 20 g), havendo diferenças significativas (P< 0,05) entre os 

valores para indivíduos com peso em torno de 5 g e os demais pesos amostrados (10, 15 e 20 

g)  (Figura 11). Os valores obtidos foram 611,0 ± 25,2,  854,0 ± 47,2, 916,9 ± 40,1 e 834,9 ± 

80,9 mOsm/kg, respectivamente, para camarões com pesos nas faixas de 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 

g, respectivamente. Nesse caso, os valores obtidos foram inferiores a osmolalidade do meio, 

que ficou em 1.151,5 ± 10,6 mOsm/kg. 

Resultados similares foram encontrados para reprodutores do camarão azul, L. 

stylirostris, com os valores de osmolalidade da hemolinfa variando entre 680 e 805 mOsm/kg, 

quando os animais foram mantidos em tanques de cultivo com a osmolalidade do meio 

variando entre 400 e 1.050 mOsm/kg (WABETE et al., 2006). 

 

Figura 11 - Níveis de osmolalidade em resposta ao tamanho do juvenil de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda (Russas, Ceará, Brasil), em águas oligohalinas 

(salinidade entre 0,3 e 0,5 ppt) e aclimatado para a água do mar (salinidade 35 ppt). O monitoramento da 

osmolalidade foi realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), 

Labomar, Eusébio-CE. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos últimos anos, no Estado do Ceará, os cultivos do camarão do Pacífico, P. 

vannamei, têm expandido suas zonas de produção para as cidades de Itaiçaba, Jaguaruana e 

Russas, atingindo uma área de mais de 4.400 hectares de viveiros, utilizando águas 

oligohalinas, no ano de 2013 (dados não publicados). Devido à esse tipo de expansão, os 
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produtores têm a necessidade de fazer uso de métodos de baixo custo para aumentar a 

disponibilidade de íons essenciais para o organismo, a fim de garantir um bom crescimento e 

sobrevivência (ROY et al., 2007). 

Práticas tradicionais, tais como a aplicação de fertilizantes agrícolas diretamente 

nos viveiros têm se mostrado eficazes em melhorar o crescimento e a sobrevivência 

(McNEVIN et al., 2004). No entanto, o uso de suplementos minerais nas dietas pode permitir 

uma redução do nível de minerais adicionados à água, contribuindo, adicionalmente, para uma 

redução do impacto nos ambientes marginais (ROY et al., 2007). 

No presente estudo, os experimentos foram conduzidos em uma faixa de 

salinidade entre 0,3 e 0,5 ppt, que é comparável com a salinidade utilizada por fazendas que 

fazem uso direto das águas do Rio Jaguaribe, nas cidades de Itaiçaba, Jaguaruana e Russas. 

No entanto, devido a resultados zootécnicos não favoráveis, algumas fazendas têm 

modificado seu sistema de captação de águas, fazendo uso de poços artesianos e profundos, 

na tentativa de incrementar a salinidade da água de cultivo.  

Os exemplares do camarão do Pacífico, P. vannamei, no início do procedimento 

experimental, não apresentaram diferenças significativas (P> 0,05) entre os tratamentos no 

que diz respeito a osmolalidade da hemolinfa (382,5 ± 16,0 e 400,8 ± 7,3 mOsm/kg) (Figura 

12). Entretanto, ao final do experimento, houve um incremento significativo (P< 0,05) na 

osmolalidade da hemolinfa da dieta D5, que atingiu um valor de 421,3 ± 10,6 mOsm/kg em 

comparação com as dietas D1 (dieta controle), D2 e D3, cujos valores foram 402,5 ± 6,5, 

408,3 ± 4,8, 410,3 ± 1,3 mOsm/kg, respectivamente. Em adição, a osmolalidade da hemolinfa 

de D5 foi igual à de D4 (418,8 ± 7,8 mOsm/kg). 

Gong et al. (2004) analisando a osmolalidade da hemolinfa de camarões 

cultivados em águas oligohalinas (2,7 ppt), na fazenda Doce Deserto, no Arizona (EUA), 

encontraram valores crescentes entre 500 e 600 mOsm/kg, para indivíduos com peso variando 

entre 10,0 e 30,0 g. Contudo, quando utilizou uma dieta suplementada com NaCl (5 g/kg de 

ração), MgO (8 g/kg de ração) e KCl (5 g/kg de ração) na alimentação de camarões cultivados 

em águas oligohalinas (5,0 ppt), na Associação dos Maricultores do Arizona, no Arizona 

(EUA), os valores observados se mantiveram em uma faixa estável entre 650 e 700 mOsm/kg, 

independente do peso dos indivíduos (10,0 e 30,0 g). 

Por outro lado, Roy et al. (2007) encontraram valores de 586 e 674 mOsm/kg para 

um delineamento experimental com camarões cultivados, em águas oligohalinas (4 ppt), 

alimentados com rações suplementadas com NaCl, não havendo, contudo, diferenças 

significativas entre os tratamentos (10 e 20 g/kg de ração) e o grupo controle. 
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Figura 12 - Níveis de osmolalidade em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados 

por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, no início e no final do procedimento 

experimental realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, 

Eusébio-CE.  A suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 

g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 

360,0 

370,0 

380,0 

390,0 

400,0 

410,0 

420,0 

430,0 

Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 Dieta 4 Dieta 5

O
s

m
o

la
li
d

a
d

e
 (

m
O

s
m

 k
g

-1
)

Tratamento

Início

Final

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A osmolalidade da água de cultivo, tanto no início como no final do procedimento 

experimental, não foi significativamente diferente (P> 0,05) entre os tratamentos (Figura 13), 

demonstrando que não houve perdas de íons das dietas para o meio. 

Por outro lado, os valores de osmolalidade foram altos nas diversas rações 

elaboradas e estatisticamente diferentes (P< 0,05) entre todos os tratamentos testados, tendo 

incrementado de 797,3 ± 12,3 mOsm/kg, para a dieta controle (D1), até 2.127,3 ± 31,3 

mOsm/kg, para D5 (Figura 14). Apesar desses valores indicarem uma alta concentração de 

particulas osmoticamente ativas nas dietas utilizadas, os níveis da osmolalidade da água de 

cultivo dos diversos tratamentos não oscilaram, permanecendo entre 9,0 e 9,8 mOsm/kg 

(Figura 13). Isto indica que a suplementação de NaCl em dietas tem potencial para 

proporcionar benefícios para as espécies aquáticas, não impactando no ambiente de cultivo 

(GATLIN et al., 1992; WELKET et al., 2012).  
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Figura 13 - Níveis de osmolalidade na água de cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, no início e no final do 

procedimento experimental realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha 

(UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE.  A suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 

e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de 

ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 14 - Níveis de osmolalidade nas dietas utilizadas na alimentação de juvenis de camarão do Pacífico, 

Penaeus vannamei, alimentados por 22 dias durante procedimento experimental realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3 Avaliação da contagem total de hemócitos 

 

O estresse proporcionado pela manutenção em cativeiro influencia em vários 

parâmetros hemato-imunológicos em machos do camarão branco, L. setiferus (SÁNCHEZ et 

al., 2001). Dentre os parâmetros hemato-imunológicos, o hemograma, incluindo a contagem 

total e diferencial de hemócitos, é um dos parâmetros mais afetados por condições de estresse, 

quer seja ambiental ou por infecções, ou pelo período de ecdise, servindo, portanto, como um 

indicativo do estado de saúde do animal (PERAZOLLO et al., 2002; COSTA; MARTINS, 

2009). Nesse sentido, a diminuição da contagem total de hemócitos é frequentemente relatada 

em crustáceos marinhos expostos a condições de estresse (PERAZOLLO et al., 2002). 

A contagem total de hemócitos em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, tanto no início como no final do procedimento experimental, não foi 

significativamente diferente (P> 0,05) entre os tratamentos, o que pode indicar condições de 

cultivo favoráveis. Os valores observados variaram entre 18.500 ± 4.250 x 103 células/mm3 

(D5) e 27.500 ± 7.750 x 103 células/mm3 (D4), no início do experimento, e 24.250 ± 7.750 x 

103 células/mm3 (D5) e 36.250 ± 5.750 x 103 células/mm3 (D4), no final do experimento 

(Figura 15). Esses valores foram similares aos encontrados por outros autores, investigando o 

camarão do Pacífico, Penaeus vannamei (COSTA; MARTINS, 2009; SABRY-NETO; 

NUNES, 2015), camarão rosa, F. paulensis (PERAZOLLO et al., 2002) e camarão azul, L. 

stylirostris (MUGNIER et al., 2008). 

 

5.4 Avaliação dos parâmetros físico-químicos da água 

 

No geral, os parâmetros físico-químicos da água durante o experimento foram 

mantidos dentro do intervalo de tolerância para a maioria das espécies de camarões peneídeos 

utilizadas na aquicultura, indicando que os sistemas aquícolas de recirculação (SARs) 

empregados funcionaram efetivamente (BOYD; TUCKER, 1998; FERREIRA; BONETTI; 

SEIFFERT, 2011). As características da água não apresentaram diferença entre os diversos 

tratamentos, contudo variaram durante o período experimental (Tabelas 8 e 9).  

O monitoramento diário, em todos os sistemas SARs, indicou que a temperatura 

da água variou de 27,3 para 31,4 °C (média de 29,6 °C), enquanto o oxigênio dissolvido 

variou entre 4,2 para 5,7 mg/L (5,1 mg/L). A salinidade, monitorada semanalmente, variou 

entre 0,3 e 0,5 ppt (0,4 ppt) (Tabela 8). 
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Figura 15 - Contagem de hemócitos totais em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, no início e no final do 

procedimento experimental realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha 

(UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 

e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de 

ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para cada período analisado, de acordo com a Figura 16, os valores de 

alcalinidade se mantiveram acima do valor de referência (> 100 mg CaCO3/L) sugerido por 

Boyd e Tucker (1998). O incremento nos níveis de alcalinidade após 7 dias de período 

experimental pode estar relacionado com processos de desnitrificação, como sugerido por 

Ray, Dillon e Lotz, (2010) e Ray et al. (2011). 

As tendências de curvas para os valores de dureza, observadas na Figura 17, são 

similares as verificadas para a alcalinidade. Contudo, os níveis de dureza se mantiveram 

abaixo do valor de referência (> 200 mg CaCO3/L) recomendado por Boyd e Tucker (1998).  

Por outro lado, os níveis de pH foram similares e crescentes para todos os 

tratamentos (Figura 18), sendo que essa tendência de incremento pode ter sido influenciada 

pelo aumento nos níveis de alcalinidade (SCHVEITZER et al., 2013). Contudo, os valores 

encontrados corroboram com valores de pH observados em outros experimentos com o 

camarão do Pacífico, Penaeus vannamei (CASILLAS-HERNÁNDEZ et al., 2007; PAN; 

ZHANG; LIU, 2007; BALOI et al., 2013; SCHVEITZER et al., 2013). 

Os valores de condutividade, apresentados na figura 19, se mantiveram abaixo do 

valor de referência (> 1.000 μS/cm) sugerido por Boyd e Tucker (1998), sendo que os maiores 
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valores encontrados referem-se as dietas D4, entre 671 e 728 μS/cm, e D5, entre 725 e 746 

μS/cm. 

Os níveis de amônia permaneceram desprezíveis ao longo do período 

experimental para todos os tratamentos, indicando a eficiência dos sistemas SARs utilizados 

(Tabela 8). Os níveis de nitrito (Figura 20), em todos os tratamentos, diminuíram durante o 

período experimental, enquanto os valores de nitrato (Figura 21) tiveram um incremento 

durante a 1.a semana, contudo, mantiveram-se estáveis com uma ligeira tendência de redução 

nas semanas seguintes. Esses 3 parâmetros se mantiveram abaixo dos valores de referência 

sugerido por Boyd e Tucker (1998) e foram similares aos valores observados em 

experimentos anteriormente realizados com o camarão do Pacífico, Penaeus vannamei 

(CASILLAS-HERNÁNDEZ et al., 2007; PAN; ZHANG; LIU, 2007; BALOI et al., 2013; 

SCHVEITZER et al., 2013; TAVABE et al., 2013). 

Os níveis de ferro, gás sulfídrico, fósforo e matéria orgânica se mantiveram 

desprezíveis ao longo do período experimental para todos os tratamentos e abaixo dos valores 

de referência sugerido por Boyd e Tucker (1998) (Tabelas 8 e 9). Os níveis de ferro tiveram 

incremento até a 3.a semana do procedimento experimental, havendo redução na última 

amostragem para todos os tratamentos (Figura 22). Por outro lado, os níveis de matéria 

orgânica foram similares e crescentes para ambos os tratamentos (Figura 23). 

O cálcio é um dos mais importantes fatores de qualidade de água para o 

desenvolvimento osmorregulatório em crustáceos (GREENAWAY, 1993; SMITH et al., 

1995). Este elemento compreende uma fração significativa do exoesqueleto, sendo que baixos 

níveis de cálcio podem comprometer a frequência de muda, a osmolalidade da hemolinfa, a 

mineralização da carapaça e a sobrevivência (GREENAWAY, 1993). No presente estudo, os 

níveis de cálcio dos tratamentos D1, D2 e D3 se mantiveram ligeiramente abaixo do valor de 

referência (> 40 mg/L) recomendado por Boyd e Tucker (1998), enquanto que para as dietas 

D4 e D5, os valores observados foram em torno de 40 mg/L (Figura 24). 

Um conjunto de íons necessários, incluindo magnésio (Mg2+) e potássio (K+), tem 

demonstrado limitar o crescimento e a sobrevivência de camarões peneídeos, quando 

cultivados em águas oligohalinas (SAOUD; DAVIS; ROUSE, 2003; DAVIS et al., 2005). No 

presente estudo, os níveis de magnésio se mantiveram ligeiramente acima do valor de 

referência (> 20 mg/L) recomendado por Boyd e Tucker (1998) (Figura 25). 

Por outro lado, a concentração de potássio, apesar de ter se mantido abaixo do 

valor de referência (> 40 mg/L) recomendado por Boyd e Tucker (1998), apresentou 

tendência de incremento durante o procedimento experimental (Figura 26). 
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Tabela 8 - Parâmetros de qualidade da água em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade 

de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 

Parâmetro Tratamento Período de cultivo (dias) Valor de 
referência1 1 8 15 22 

 
 
Alcanilinidade (mg CaCO3/L) 

D1 138,6 154,0 135,3 127,6 

> 100,0 
D2 132,0 151,8 128,7 116,6 
D3 136,4 151,8 125,4 130,9 
D4 138,6 167,2 138,6 125,4 
D5 137,5 151,8 138,6 125,5 

 
 
Dureza (mg CaCO3/L) 

D1 174,2 174,2 174,2 168,2 

> 200,0 
D2 166,2 174,2 156,2 154,2 
D3 158,2 164,2 162,2 150,2 
D4 212,2 206,2 182,2 174,2 
D5 182,2 226,2 184,2 196,2 

pH 

D1 7,9 8,3 8,4 8,6 

> 7,0 e < 8,3 
D2 8,2 8,3 8,4 8,6 
D3 8,2 8,2 8,3 8,5 
D4 8,2 8,2 8,3 8,4 
D5 8,2 8,2 8,3 8,4 

Salinidade (ppt) 

D1 0,4 0,4 0,4 0,4 

> 0,1 
D2 0,4 0,3 0,3 0,3 
D3 0,3 0,4 0,3 0,3 
D4 0,4 0,4 0,4 0,4 
D5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Condutividade (μS/cm) 

D1 662,0 671,0 679,0 633,0 

> 1.000,0 
D2 575,0 523,0 493,0 445,0 
D3 544,0 585,0 551,0 544,0 
D4 717,0 728,0 715,0 671,0 
D5 725,0 746,0 739,0 738,0 

Amônia (mg/L) 

D1 0,00 0,00 0,00 0,00 

< 0,5 
D2 0,00 0,05 0,00 0,00 
D3 0,00 0,00 0,00 0,00 
D4 0,00 0,00 0,00 0,00 
D5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nitrito (mg/L) 

D1 0,24 0,07 0,03 0,01 

< 1,0 
D2 0,14 0,09 0,02 0,01 
D3 0,07 0,09 0,02 0,01 
D4 0,04 0,10 0,03 0,02 
D5 0,11 0,09 0,02 0,01 

Nitrato (mg/L) 

D1 0,0 0,03 0,04 0,03 

< 1,0 
D2 0,0 0,04 0,05 0,04 
D3 0,0 0,03 0,04 0,03 
D4 0,0 0,04 0,05 0,03 
D5 0,0 0,05 0,05 0,03 

Ferro (mg/L) 

D1 0,05 0,11 0,20 0,05 

< 1,0 
D2 0,04 0,19 0,19 0,04 
D3 0,05 0,18 0,15 0,05 
D4 0,05 0,19 0,10 0,03 
D5 0,04 0,11 0,18 0,02 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1Valor referência de acordo com Boyd e Tucker (1998). 
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Tabela 9 - Parâmetros de qualidade da água em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade 

de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 

Parâmetro Tratamento Período de cultivo (dias) Valor de 
referência 1 8 15 22 

Gás sulfídrico (mg/L) 

D1 0,0 0,0 0,0 0,0 

< 0,002 
D2 0,0 0,0 0,0 0,0 
D3 0,0 0,0 0,0 0,0 
D4 0,0 0,0 0,0 0,0 
D5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fósforo (mg/L) 

D1 0,0 0,0 0,0 0,05 

< 0,5 
D2 0,0 0,0 0,0 0,00 
D3 0,0 0,0 0,0 0,15 
D4 0,0 0,0 0,0 0,00 
D5 0,0 0,0 0,0 0,00 

Matéria orgânica (mg/L) 

D1 39,0 35,0 36,0 47,0 

< 80,0 
D2 37,0 29,0 32,0 40,0 
D3 28,0 39,0 27,0 46,0 
D4 35,0 36,0 30,0 57,0 
D5 34,0 25,0 25,0 51,0 

Cálcio (mg/L) 

D1 33,6 40,0 33,6 33,6 

> 40,0 
D2 28,0 35,2 27,2 26,4 
D3 29,6 37,6 29,6 31,2 
D4 44,8 40,0 39,2 38,4 
D5 35,2 42,4 39,2 42,4 

Magnésio (mg/L) 

D1 21,9 18,0 21,9 20,4 

> 20,0 
D2 23,3 20,9 21,4 21,4 
D3 20,4 17,0 21,9 17,5 
D4 24,3 25,8 20,4 19,0 
D5 22,8 29,2 20,9 21,8 

Potássio (mg/L) 

D1 21,2 23,3 24,1 34,7 

> 40,0 
D2 21,0 27,6 26,2 32,5 
D3 20,0 33,7 28,0 33,3 
D4 23,6 30,3 35,6 37,7 
D5 25,0 32,0 37,8 38,5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1Valor referência de acordo com Boyd e Tucker (1998). 
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Figura 16 - Níveis de alcalinidade em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 17 - Níveis de dureza em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 18 - Níveis de pH em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 19 - Níveis de condutividade em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 20 - Níveis de nitrito em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 21 - Níveis de nitrato em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 



57 
 

Figura 22 - Níveis de ferro em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 23 - Níveis de matéria orgânica em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus 

vannamei, alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade 

de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 24 - Níveis de cálcio em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 25 - Níveis de magnésio em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

1 8 15 22

M
a

g
n

é
s

io
 (
m

g
/L

)

Dias

Dieta 1

Dieta 2

Dieta 3

Dieta 4

Dieta 5

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 26 - Níveis de potássio em um cultivo de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

alimentados por 22 dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, realizado na Unidade de 

Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com 

NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 

g/kg de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo apresenta uma análise da suplementação de NaCl em dietas 

utilizadas na alimentação do camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, cultivado em águas 

oligohalinas. Em síntese, as principais conclusões foram: 

1. A sobrevivência foi moderada e incrementada pelo uso das diferentes rações suplementadas 

com NaCl. A dieta D2 apresentou valores de sobrevivência diferentes da dieta controle (D1), 

indicando a importância da suplementação conjugada de NaCl, MgO e KCl. Por outro lado, o 

aumento progressivo da suplementação de NaCl nas dietas não foi capaz de incrementar a 

taxa de sobrevivência; 

2. Não houve diferenças para os pesos finais dos diversos tratamentos (D2, D3, D4 e D5), 

independente da concentração de NaCl nas diversas rações suplementadas utilizadas; 

3. Consequentemente, os valores de ganho de peso, TCE e TCA de juvenis de camarão do 

Pacífico, P. vannamei alimentados com rações suplementadas com NaCl (D2, D3, D4 e D5) 

foram maiores que os valores observados para a dieta controle (D1); 

4. A osmolalidade da hemolinfa de exemplares (Lote 1) do camarão do Pacífico, P. vannamei, 

cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda, em águas oligohalinas (salinidade entre 0,3 e 0,5 

ppt), não foi influenciada pelo incremento de peso dos indivíduos amostrados, não ficando 

demonstrado a redução da capacidade osmoregulatória com o incremento do peso dos 

indivíduos como observado por outros pesquisadores; 

5. Após terem sido aclimatados à água do mar, os exemplares (Lote 1) do camarão do 

Pacífico, P. vannamei, apresentaram incremento na osmolalidade da hemolinfa, em todos os 

pesos amostrados (entre 5 e 20 g), havendo diferenças entre os valores para indivíduos com 

peso em torno de 5 g e os demais pesos amostrados (10, 15 e 20 g); 

6. Os exemplares do camarão do Pacífico, P. vannamei, no início do procedimento 

experimental, não apresentaram diferenças entre os tratamentos no que diz respeito a 

osmolalidade da hemolinfa. Entretanto, ao final do experimento, houve um incremento 

significativo na osmolalidade da hemolinfa da dieta D5, em comparação com as dietas D1 

(dieta controle), D2 e D3. Em adição, a osmolalidade da hemolinfa de D5 foi igual à de D4; 

7. A contagem total de hemócitos em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, 

tanto no início como no final do procedimento experimental, não foi diferente entre os 

tratamentos; 

8. No geral, os parâmetros físico-químicos da água durante o experimento foram mantidos 

dentro do intervalo de tolerância para a maioria das espécies de camarões peneídeos utilizadas 
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na aquicultura, indicando que os sistemas aquícolas de recirculação (SARs) empregados 

funcionaram efetivamente. 
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