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INFLUENCIA DA SALINIDADE NO CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DO 

JOVEM DO CAMARÃO ROSA, Penaeus (ELLEIELE212112) subtilis 

PREZ FARFANTE (1967), EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. 

Jose da Fonseca Nogueira Filho 

INTRODUÇÃO 

Os camar3es marinhos se constituem um importante 

recurso n.o  so  pela sua participagao nas capturas comerciais, 

como tambem pela elevada produção obtida no cultivo de algu 

mas especies  (Vega  & Cruz S., 1988). Segundo dados da FAO, 

a produção mundial de peneideos em cultivo foi de 460.000 

toneladas, em 1988  (Anon.,  1989). 

0 camarao Penaeus (Farfantepenaeus) subtilis PREZ 

- FARFANTE (1967) tem uma distribuigao que vai desde o Mar 

do Caribe, incluindo a plataforma continental de Honduras, 

estendendo-se ao longo da Costa Atlantica da  America  do Sul  

at  Cabo Frio no Rio de Janeiro - Brasil (Holthuis, 1980). 

0 camarao Penaeus (Farfantepenaeus) subtilis PREZ 

- FARFANTE (1967), como a maioria das especies de peneideos 

marinhos cumpre parte de seu ciclo de vida em dois habitat 

diferentes: em agua do mar em sua fase de adulto, embrion&ri 

a e  larval;  em lagoas litoraneas ou L.guas costeiras em sua 

fase de  post  larvas, jovens e  pre-adultos (PREZ FARFANTE, 

1969). 

Os estuL.rios formam uma larga porgao do mar imedia 



tamente adjacente a terra.  Sao areas  onde a agua do mar e 

consideravelmente diluída com a água doce drenada da terra. 

A salinidade varia horizontalmente sob a aço das ondas e 

correntes. Ha ainda uma variaçao vertical na salinidade como 

consequencia da diferença de densidade entre as aguas doce e 

do mar  (Gunter  et  al.,  1974). 

A determinação de valores preferenciais dos fato 

res bi6t1cos e abiaicos para diferentes organismos, pode 

- 
ser feita por simples observação em condigoes naturais  (Gun  

ter et  al.,  1964), como tambem atraves de trabalhos experi 

mentais, submetendo estes organismos a condigoes variadas e 

medindo suas respostas por diferentes vias, tais como cresci 

mento, ganho de peso e sobrevivencia (Zein - Eldin, 1963; 

Zein Eldin &  Griffith,  1966 e 1969; Vankataramaiah et  al.,  

1972;  Nair  et  al.,  1977;  Guest  & Durocher, 1979 e Amaya 

Signoret,1977). 

Em aquicultura, a escolha de uma espécie deve ser 

feita considerando as condig3es ambientais e sua aceitagao 

no mercado, dando-se preferncia a aqueles organismos de  fa  

cil manejo durante todo o ciclo vital (Weatherley &  Cogger,  

1977). 

Embora a larvicultura de camaroes exija cuidados, 

técnicas e equipamentos especiais, pode ser dito que a cardi 

nocultura no nordeste do Brasil e bastante favorecida pelo 

clima, temperatura e qualidade de suas aguas estuarinas (Ma 

rinho, 1987); 

A manutenção de determinadas variáveis ambientais 

e de grande importância para o sucesso de um cultivo. A  sail  

f 
nidade e' um parametro quimico de grande importancia para a 

carcinocultura, agindo como fator limitante do crescimento e 



MATERIAL E MÉTODOS  

Camar3es jovens foram capturados no EstuL.rio do 

Rio CocO, no município de Fortaleza, Estado do Cear, usan 

do-se uma pequena rede de arrasto (galão) operada por duas 

pessoas. Os camarOes foram transportados para o Laborat(Srio 

de Cfe'ncias do Mar da UFC, em caixas isotrmicas com agua do 

local de coleta. Para reduzir o metabolismo dos individuos 

durante o transporte, a temperatura da agua foi decrescida 

para 200 C, utilizando-se sacos platicos com gelo. 

Em laboratOrio, a agua do transporte foi lentamen 

te misturada com a agua do sistema de aguarias, para evitar 

choque térmico. Os individuos, foram entao colocados em  tan  

ques de cimento revestidos de tinta epox com circulagao  cons  

tante da agua, cuja salinidade era de 33
o 
 /00 e temperatura 

de 28
o 
C. 

Apos um  period()  de aclimatizagao de 10 dias, os  in  

dividuos foram pesados e medidos. Na obtengao do peso, foi 

usado um becker com agua (previamente tarado) onde foram 

locados os camarZes. 0 peso dos individuos foi calculado pe  

la  diferença. A tomada de comprimento total (da ponta do ros 

tro a extremidade do telso) foi feita com os camaroes coloca 

dos ventralmente sobre uma superficie plana, usando-se um  pa  

quimetro de  ago  capaz de registrar fragOes centesimais do 

centimetro. 

Os camaroes foram distribuidos em 12 aquarios de 

vidro com filtro biolOgico individual (substrato de areia) e 
,  

aeragao constante. Cada  aquaria  com capacidade de 120 litros 

foi estocado com 15 camar3es. Os individuos foram mantidos 

CO  



sobrevivencia, quando atinge valores extremos. A elevada sa 

linidade resultante da evaporação na estagao seca ou a sua 

, - 
reaugao em poca chuvosa e um problema comum aos cultivos 

praticados em L-eas costeiras. 

Tendo em vista as re1ag6es da aquicultura com o 

meio ambiente, o presente estudo se propoe investigar a  in 

fluencia de diferentes concentrag3es salinas, na sobreviven 

cia, crescimento e taxa de conversao alimentar do jovem do 

camarão rosa, Penaeus (Farfantepenaeus) 

FANTE (1967). 

subtilis  PREZ  - FAR 



em quatro diferentes niveis de salinidade: 33
0 
/oo (ambiente 

marinho); 400/00 (comum aos viveiros na maior parte do ano); 

200/00 e 60°/ao (valores observados nas estagoes chuvosa e 

seca). 

A partir do valor da itgua do tanque de aclimatiza 

gao, as salinidades testadas foram alcançadas gradativamente 

decrescendo ou aumentando (conforme o caso), 3
o
/oo/dia. Cada 

tratamento teve tres repetigoes. A salinidade foi reduzida 

usando gua do serviço de abastecimento da cidade, envelheci 

da por 48 horas em caixas de cimento amianto. Para aumentar 

a salinidade foi usada uma salmoura, usando sal no iodado. 

100/o do volume de cada aquário foi trocado semanalmente, vi 

sando manter uma boa qualidade da agua e salinidade constan 

te. 

1  
Outros parametros fisico-quimicos foram memitora 

dos:  pH,  T
o 
C, 02  mg/l. Para determinagao da salinidade foi 

usado um refratOmetro manual com precisao de 10/00 (modelo 

ATAGO); o  pH  foi medido usando um potenciometro (PROCYON mo 

delo pHN-4); o oxigenio dissolvido e temperatura foram obti 

dos com auxilio de um oximetro (YSI modelo 57). 

0 carnar3es foram alimentados com a ragao  MR-35 da  

PURINA,  elaborada especificamente para camaroes, a qual foi 

ofertada todas as tardes, na razao de 10
o
/o da biomassa de 

cada aqua.rio. Toda manha, os restos de alimento foram sifona 

dos e transferidos para beckeres previamente tarados e colo 

cados na estufa (60°  C) para retirar toda a umidade. Em se 

guida, eram feitas as pesagens para obtengao do consumo 

rio do alimento: 

C .  AD  - RA 

onde: C . consumo 



AD  = alimento distribuido (g) 

RA = resto de alimento (g) 

A cada 14 dias os indivíduos foram pesados para 2. 

companhar os ganhos de peso, quando entao a quantidade de na 

qao distribuída era reajustada. 

A taxa de conversão alimentar foi calculada pela 

fórmula: 

TO - 

 

 

PF 

onde: TO = taxa relativa de conversão alimentar 

R = raçao ofertada (g) 

PP . peso final dos camaroes (g) 

PI . peso inicial dos camaroes (g) 

Diariamente foi verificada a mortalidade. 

Para testar a diferença entre tratamentos os dados 

de ganho de peso foram submetidos a Analise de Variancia e 

posteriormente ao teste de Tukey. A probabilidade de 5°/o 

foi usada como nivel de significancia. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores de comprimentos totais iredios iniciais 

e finais, bem como o aumento de tamanho expresso em total 

(final menos inicial) e diário (divisão do total pelos 85 

dias de experimento) encontram-se na Tabela I. Como pode ser 

observado no houve diferença marcante entre tratamentos, 

nao tendo sido possivel comparar os dados relativos a salini 

dade de 60
o
/00, devido a mortalidade total dos indivíduos, 

no final do experimento. 

Esta taxa de crescimento diãrio pode ser considera 

da baixa. Resultados semelhantes foram obtidos por  Pearson  

(1939), estudando o crescimento do camarão Penaeus brasilien  

sis em diferentes salinidades, o qual no excedeu a 0,56 

mm/dia. Dali (1958) verificou que o camarão Metapenaeus mas 

tersii tem um crescimento mais lento em aquL.rios do que em 

ambiente natural, mesmo quando submetidos a condig3es favorL. 

veis. 

Dados sobre os pesos me'dios observados nos indivi 

duos submetidos as quatro diferentes salinidades  so  apresen 

tados na Tabela II e representados graficamente na Figura 1. 

A Analise de Variancia aplicada aos dados de peso 

medio dos individuos nas diferentes salinidades mostrou que 

os quatro tratamentos tiveram resultados significativamente 

heterode'neos (Tabele  III).  Considerando estes resultados, 

foi aplicado o teste de Tukey que demonstrou diferenças siL 

nificativas entre os valores da salinidade de 600/00 em rela 

gao aos demais tratamentos; que os valores obtidos no trata 

mento de 400/00 sao diferentes dos observados em 20
o
/oo e 



iguais aos de 33
o
/oo; e que os de 33

o
/oo diferem dos obtidos 

no tratamento de 200/oo. 

0 consumo me'dio de alimento ofertado (Figura 2) 
o, _ 

foi 79 to na salinidade de 20
o
/00; 78

o 
 /o na salinidade de 

33
o
/oo; 69/o na salinidade de 40

o
/oo e 46

o
/o na salinidade 

de 600/00. Sendo portanto, inversamente proporcional as  sail  

nidades testadas, sendo que as salinidades de 200/00 e 

33
o
/oo apresentaram resultados muito prOximos. 

A taxa de converso alimentar (Figura 3) foi ligei 

ramente maior (6,2 : 1) para individuos mantidos na salinida 

de de 330f00 do que naqueles mantidos em 20
o
/oo (6,9 : 1), 

sendo a mais baixa taxa de conversao (17,9 : 1) observada na 

maior salinidade. Os individuos mantidos na salinidade de 

400/00 tiveram uma taxa de converse.° alimentar de 7,8 : 1. 

Segundo Kinne (1971), a salinidade e uma variavel 

de grande importancia para os organismos marinhos, sendo a 

sua influgncia observada atraves das respostas fiSio18gicas 

dos organismos. 

Estudos tem sugerido que as  post  larvas de cama  

roes  tem maior tolerancia as variag3es de salinidade do que 

os jovens, e estes mais do que os adultos  (McFarland  &  Lee,  

1963;  Williams,  1960; Zein - Eldin &  Aldrich,  1965). 

Os camaroes Penaeus  so  osmorreguladores hiperosm6 

ticos_moderados, uma vez que podem ser encontrados em aguas 

marinhas de grande profundidade e tambem em estuL.rios, apre 

sentando um comportamento osmOtico diferente para cada situa 

gao (Iglesia, 1988). 

A especie Penaeus (Farfantepenaeus) subtilis PREZ 

FARFANTE (1967) mostrou uma boa capacidade osmorregulatOri 

o 
a nas salinidades de 20/oo, 33

o
/oo e 40

o
/oo. Dali & Smith  



(1981) observaram um comportamento semelhante nas especies 

Penaeus esculentus, Penaeus marguiensis e Metapenaeus benne  

tae  e demonstraram que estas camaroes  so  marcantemente hi  

posmoticos em S 400/00 e hiperosmoticos em S 200/00. 

0 fato dos individuos da especie em estudo ter a 

apresentado um melhOr ganho de peso, na salinidade de 

20°/co, provavelmente deve-se a sua capacidade de adaptagao 

a salinidades mais baixas, condição comum a sua  area  de ocor 

rencia, nesta fase de vida, havendo portanto um menor gasto 

de energia no processo osmorreguiatOrio. Os resultados em pe  

so,  taxa de converso alimentar e consumo de alimento tam  

b6m sugerem um bom nivel de tolerancia do camarao rosa a S 

400/oo, nao diferenciando muito das respostas observadas em 

S 33°/co. 

A salinidade de 60/00 mostrou ser a mais prejudi 

dicial ao cultivo, expressada num menor crescimento, redugao 

de apetite e baixa conversao alimentar, resultante do eleva 

do gasto de energia no processo de osmorregulagao e con se 

-quente estresse dos organismos a estas condigZes adversas. 

0 nClmero de sobreviventes nas diferentes salinida  

des,  durante todo o período experimental encontra-se na Tabe  

la  IV e 6 representado em valores relativos na Figura 4. Co 

mo pode ser observado, a sobrevivencia foi inversamente  pro  

porcional as salinidades testadas, sendo os melhores resulta 

dos observados na salinidade de 20 /oo. A sobrevivencia me 

dia final foi de 84,4
o 
/0 na salinidade de 20

o
/oo, 71,1

0 
/0 na 

salinidade de 33
o
/oo; 44,4

o
/o na salinidade de 400/00 e 0

o
/o 

na salinidade de 600/00. 

Os resultados obtirins sugerem que a salinidade de 

400/oo representa uma zona transicional onde algum tipo de 

o  



CONCLUSÕES  

Com base nos resultados obtidos as seguintes con  

clus6es podem ser delineadas: 

1) 0 jovem do camarão rosa, Penaeus (Farfantepena 

eus) subtilis FARFANTE (1967) apresentou melhores 

respostas a salinidades mais baixas. 

2) A faixa entre 20/00 e 330/00 demonstrou ser a 

que forneceu melhores resultados em sobrevivencia, ganho de 

peso e taxa de converso alimentar, sendo que na primeira sa 

unidade se observou melhor eficincia no cultivo. 

3) A salinidade de 60
o
/oo e prejudicial aos jovens 

da espécie em estudo, provocando a mortalidade total dos  in  

dividuos. 

4) Sugere-se que a salinidade em cultivo seja  man  

tida na faixa entre 200/00 e 33
o
/oo, para evitar maiores  gas  

tos de energia no processo de osmorregulagao e garantir um 

maior ganho de peso e sobreviv'encia. 



SUMARIO 

0 presente trabalho se constitui um estudo da in  

flua'ncia de diferentes niveis de salinidade sobre a sobrevi 

vencia e crescimento do jovem do camarão rosa, Penaeus  (Far  

- 
fantepenaeUs) subtilis PÉREZ - FARFANTE (1967), em condigoes 

de laborat6rio. 

Feito em 12 aqu'arios de vidro com filtro biolOgico 

individual (substrato de areia) e aeragão constante, tendo 

cada aqu;.rio capacidade de 120 litros onde foi estocado com 

15 camar6es. Os individuos foram submetidos a quatro niveis 

de salinidade: 330/00 (ambiente marinho); 400/00 (comum aos 

viveiros na maior parte do ano); 20(3/oo e 60°/ao (valores ob 

servados nas estagoes chuvosa e seca). Cada salinidade teve 

tres repetigoes. Os camaroes foram alimentados com a ração  

MR-35 da  PURINA,  elaborada especificamente para camarOes. 

A cada 14 dias os individuos foram pesados para a 

coMpanhar o ganho de peso, verificar o consumo de alimento e 

a taxa de conversão alimentar. A sobrevivencia foi observada 

diariamente. 

A maior sobrevivencia ocorreu na salinidade de 

200/00, decrescendo com o aumento da mesma. 

0 ganho de peso, o consumo de alimento e a taxa de 

conversão alimentar apresentaram melhores resultados nas sa 

linidades menores. 

Sugere-se que a especie em estudo seja cultivada 

em salinidades inferiores a 40
o
/oo, dando preferencia a fai 

xa entre 20
o
/oo e 33

0
/oo. 
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TABELA I - Valores de comprimentos totais medios iniciais e 

finais do camarão rosa, Penaeus (Farfantepenaeus) 

subtilis PÉREZ - FARFANTE ( 1967), submetida a  di  

ferentes salinidades. 

Aquarlos Salinidade 

(
o
/00) 

Comprimentos Comprimentos 
mectios inici medios 
ais (mm) 

... 
is (mm) 

Crescimento 
fina (mm) 

total dirio 

1 20 58,0 83,2 25,2 0,30 

2 57,9 82,6 24,7 0,29 

3 52,7 78,8 26,1 0,31 

4 33 51,8 80.8 29,0 0,34 

5 48,7 80,3 31,6 0,37 

6 49,4 78,4 29,0 0,34 

7 40 51,9 76,4 24,0 0,28 

8 49,4 75,2 25,8 0,30 

9 58,1 81,4 23,3 0927 

10 60 60,3 

11 53,3 

12 56,6 



TABELA II Dados de peso mcdio camar o rosa, Penaeus 

   

(Farfantepenaeus) subti1is PÉREZ - FARFANTE 

(1967), submetidos a diferentes salinidades. Va 

lores referentes a amostragens a cada 14 dias. 

Aclurio 
Salinidade 
• o

[00) 
Tempo (dias) 

1 15 29 43 57 71 85 

20 1 9 48 2,00 29 54 3,24 3,55 4,01 4,90 

2 1,46 1,97 2,50 3,19 3,50 3,96 4,84 

1,30 1,76 2,24 2,86 3,14 3,52 4,30 

33 1,27 1,43 1,68 9,37 2,82 3,57 4,24 

5 1,05 1,18 1,39 1,96 2,33 2,95 3,50 

6 1,14 1,28 1,50 2,12 2,52 3,20 3,80 

7 40 1,28 1,61 1,90 2,35 2,98 3,48 3,72 

8 1,16 1,48 1,75 2,16 2,74 3,15 3,37 

9 1,45 1,82 2,15 2,66 3,37 3,94 4,21 

10 60 1,90 2,20 2,34 2,56 2,60 2,80 

11 1,23 1,42 1,51 1,65 1,68 

12 1,72 1,99 2,12 2,32 2,36 



TABELA  III  - AnLise de variancia entre valores de peso to 

tal observados em camaracs Penaeus (Farfantepe  

naeus) subtilis PREZ - FARFANTE (1967), subme 

tidos a diferentes concentragoes salinas nos 85 

dias de cultivo. 

Causas das  variagoes GL SS QM  

SALINIDADE (A) 3 22,27 7,42 43,64 

TEMPO (B) 27,81 4,64 27,29 

INTERAQX0 (A x 18 42,23 2,35 13,82 

SSw 56 9,67 0,1 

TOTAL 83 101,98 



TABELA IV - Niimero de sobreviventes e sobrevivncia final 

(valor relativo) do camarao rosa, Penaeus (Far  

fantepenaeus) subtilis PREZ - FARFANTE (1967), 

submetidos a diferentes niveis de salinidade. 

AquL.rio 
Salinidade Ttapo (dias) 

Sobrevivencio 

(
o
/oo) 1 15 29 43 57 71 85 

final (valor 
relativo) 

1 20 15 15 13 12 12 12 12 80,0 

2 15 13 13 13 13 13 13 86,7 

3 ., ,.i. 15 14 14 14 13 13 86,7 

4 33 15 13 13 12 10 10 9 60,0 

5 15 13 13 12 10 10 9 60,0 

r 0 15 15 15 14 14 13 13 86,7 

7 40 15 15 11 9 7 6 6 40,0 

8 15 lb 11 10 10 9 8 53,3 

9 15 14 11 8 6 6 6 40,0 

10 60 15 11 11 8 2 2 0 0,0 

11 15 8 5 2 2 0 0 0,0 

12 15 8 4 4 3 0 0 0,0 
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FIGURA 1 - Valores de peso médio observados no camarão Penaeus 

(Farfantepenaeus) subtilis PREZ-FARFANTE (1967) a diferen-

tes salinidades, durante P5 dias. 

2,0 



A
L

IM
E

N
T

°
 (
 %

o
)  

C
O

N
S

U
M

O
  

100 

90 

80— 

70— 

60— 

50— 

40- 

30— 

20— 

10— 

20%. 33%e 409'e. 

SAL INIDADE 

80 %a  

FIGURA 2 - Consumo médio de alimento pelo camarão rosa, 

Penaeus (Farfantepenaeus) subtilis, PEREZ- 

FARFANTE (1967) mantido em diferentes salini 

dades. Periodo experimental: 85 dias. 
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FIGURA 3 - Taxa de conversão alimentar do camarão rosa 

Penaeus (Farfantepenaeus)  subtilis PEREZ- 

FARFANTE (1967) submetidos as diferentes sa 

Unidades.  Period()  experimental: 85 dias. 
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