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RESUMO GERAL 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da salinidade sobre o comportamento iono 

e osmorregulatório, bem como o crescimento de juvenis de pampo Trachinotus 

marginatus. Um experimento foi realizado para estimar o ponto isosmótico e as 

concentrações iônicas plasmáticas do pampo. Os peixes (144,7 ± 28,4 g e 19,6 ± 2,0 

cm) foram aclimatados durante quinze dias nas salinidades 4, 8, 12, 16 e 20 e amostras 

de sangue foram coletadas para análise da composição iônica e osmolalidade 

plasmática. O ponto isosmótico foi determinado pela regressão linear entre a 

osmolalidade plasmática e a osmolalidade da água. Em um segundo experimento, 320 

peixes (2,14 ± 0,29 g e 5,11 ± 0,33 cm) foram aleatoriamente distribuídos em 16 

tanques (50L).  Cada tratamento foi mantido nas salinidades 3, 6, 12 e 32 (quatro 

repetições cada), equivalente a 25, 50, 100 e 267% do ponto de isosmótico. Durante o 

período experimental (28 dias), os peixes foram mantidos a 28 °C, pH 8,0, alcalinidade 

135 mg CaCO3/L e saturação de oxigênio sempre superior a 90%. O consumo de 

oxigênio foi medido em cada salinidade. O segundo arco branquial de 12 peixes foi 

coletado para análise da atividade da enzima Na
+
/K

+
-ATPase. O ponto isosmótico do 

pampo foi determinado em 357,5 mOsmoles/kg H2O
-1

, o que equivale à salinidade 13,1. 

A osmolalidade plasmática, o hematócrito, a glicemia, o índice hepatossomático e 

atividade da Na
+
/K

+
-ATPase branquial não foram afetados pela salinidade. No segundo 

experimento, a maior taxa de consumo de oxigênio foi observado para os peixes criados 

na salinidade 3, enquanto a atividade da Na
+
/K

+
-ATPase branquial foi 

significativamente maior nesta salinidade em relação às salinidades 12 e 32. A 

concentração de glicogênio hepático da salinidade 3 foi significativamente menor em 

relação a salinidade 32. A atividade da tripsina no intestino e a umidade dos músculos 

não apresentaram variação significativa entre os tratamentos. O maior crescimento foi 

observado nas salinidades 3, 6 e 12.  

 

Palavras chave: crescimento, osmorregulação, salinidade, ponto isosmótico, Na
+
/K

+
-

ATPase 
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GENERAL ABSTRACT  

 

The objective of this study was to evaluate the effect of salinity on juvenile growth of 

juvenile pompano Trachinotus marginatus. One experiment was done to estimate the 

isosmotic point of pompano, fish (144,7 ± 28,4 g e 19,6 ± 2,0 cm) were acclimated 

fortnightly at salinities 4, 8, 12, 16 and 20 and blood was sampled for osmolarity 

analysis. The isosmotic point was determined by linear regression between plasma 

osmolality and water osmolality. Later, 320 fish (2,1 ± 0,2 g and 5,1 ± 0,3 cm) were 

randomly distributed into 16 tanks (50L). Each treatment was maintained at salinities 3, 

6, 12, and 32 (four replicates each), equivalent to 25, 50, 100 and 267% of the isosmotic 

point. During the experimental period (28 days), fish were maintained at 28°C, pH 8.0, 

alkalinity 135 mg/L of CaCO3, and oxygen saturation was always above 90%. Oxygen 

consumption was measured at each salinity. The second gill arch of 12 fish was 

collected for analysis of the Na
+
/K

+
-ATPase. The isosmotic point of T. marginatus was 

determined in 357,5 mOsmol/kg H2O
-1

, which is equivalent to salinity 13,1. Plasma 

osmolality, hematocrit, glycemia, hepatosomatic index and activity of Na
+
/K

+
-ATPase 

were not affected by salinity. In the second experiment, the highest rate of oxygen 

consumption was observed for fish reared at salinity 3, while the activity of Na
+
/K

+
-

ATPase was significantly higher in salinity 3 in relation to salinity 12 and 32. The 

hepatic glycogen concentration of salinity 3 was significantly lower than the salinity 32. 

The activity of trypsin in the intestine and muscle humidity showed no significant 

variation between treatments. The best growth performance was observed at salinity 3, 6 

and 12. 

 

Keywords: growth, osmoregulation, salinity, isosmotic point, Na
+
/K

+
-ATPase activity. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Atualmente a aquicultura é considerada uma das principais atividades humanas 

de produção de alimento no contexto mundial (FAO, 2008). A produção mundial 

aquícola em 2006 foi de 51,7 milhões de toneladas, com uma geração de renda de 

aproximadamente US$ 78,8 bilhões. A China teve a maior produção com 67% do total e 

49% da geração de receitas (FAO, 2008). A produção aquícola brasileira tem crescido 

acima da média mundial desde 1995. Mesmo com uma redução na produção de 1,4% 

entre os anos de 2003 e 2004, a aquicultura brasileira cresceu em média 21,1%/ano 

enquanto a mundial cresceu cerca de 9,5%/ano, no período de 1991 a 2004 

(OSTRENSKY  et al., 2008). 

A produção da maricultura brasileira foi de 78.450 toneladas em 2007, 

equivalente a 7,3% da produção de pescado nacional (IBAMA, 2007). A piscicultura 

marinha representa ainda, uma pequena parcela dessa produção, seja por dificuldades 

associadas à atividade e/ou pela falta de conhecimento técnico e científico. Apesar de 

ser considerada atualmente uma atividade de produção baixa no Brasil, a criação de 

peixes marinhos é considera como uma das mais lucrativas áreas da aquicultura, devido 

ao alto valor que pode ser agregado aos seus produtos (FAO, 2008). A piscicultura 

marinha no Brasil tem um alto potencial, tendo em vista as condições climáticas e 

hidrográficas adequadas em grandes extensões do litoral, além da elevada diversidade 

de peixes demersais e pelágicos de interesse comercial (ASSAD & BURSZTYN, 2000). 

A família Carangidae engloba um grupo diversificado de peixes, é composta 

por aproximadamente quatro subfamílias, com 32 gêneros e 140 espécies (NELSON, 

1994). Algumas espécies são consideradas de grande importância econômica, 

especialmente pampos do gênero Trachinotus (ADAMS, 2006; RICHE, 2009, 

CAVALIN & WEIRICH, 2009), que são considerados para aquicultura devido à sua 

rápida adaptação ao cativeiro e à boa tolerância a condições ambientais extremas (JORY 

et al., 1985; LAZO et al., 1998).  

Peixes como Trachinotus carolinus e Trachinotus ovatus vêm sendo 

investigados nos últimos tempos, por meio da análise de crescimento, retenção de 

nitrogênio e alimentação entre outros trabalhos (LAZO et al., 1998; TUTMAN et al., 

2004; RICHE 2009; CAVALIN &WEIRICH, 2009). Contudo, apesar do potencial dos 
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peixes da família Carangidae para aquicultura, as informações sobre a criação do pampo 

Trachinotus marginatus Cuvier 1832 ainda são escassas. Os estudos conduzidos com 

essa espécie abordam a tolerância à salinidade, ocorrência de parasitas, tolerância à 

nitrogenados e a metais, eficácia de anestésicos e consumo de oxigênio pós-prandial 

(SAMPAIO et al., 2003; CHAVES et al., 2006; COSTA et al., 2008; MARTINS e 

BIANCHINI, 2008; OKAMOTO et al., 2009; CUNHA et al., 2009). 

O pampo Trachinotus marginatus (Figura 1), nativo do litoral brasileiro, possui 

hábitos costeiros. Os indivíduos jovens ocorrem com frequência em regiões costeiras do 

Rio Grande do Sul, na zona de arrebentação. Sua distribuição vai do Rio de Janeiro ao 

Uruguai (MENEZES & FIGUEIREDO, 1980). São descritos como carnívoros de 

natação rápida e predadores de perseguição (HONEBRINK, 2000).  

 

 

Figura 1 – Exemplar do pampo Trachinotus marginatus. Foto: Iuri Salim 

 

A salinidade, entre outros parâmetros abióticos, afeta diretamente as funções 

fisiológicas dos organismos aquáticos, principalmente em ambientes estuarinos e 

costeiros, onde sua variação é maior do que em alto mar. Esse fator pode influenciar no 

crescimento e sobrevivência dos peixes (BOEUF & PAYAN, 2001; SAMPAIO & 

BIANCHINI, 2002; BARMAN et al., 2005; RESLEY et al., 2006 TSUZUKI et al., 

2007; MIRANDA-FILHO et al., 2008). Várias espécies de teleósteos eurialinos têm 

sido estudadas quanto à influência da salinidade da água sobre seu crescimento. Na 

maioria dos casos, foi constatado que a salinidade influencia diretamente o crescimento 

(PLAUT, 1999; MARTINEZ-PALÁCIOS et al., 2004; ROCHA et al., 2005; BARMAN 

et al., 2005). Geralmente, peixes eurialinos de água salgada apresentam melhor 

desempenho de crescimento em salinidades intermediárias, por outro lado, peixes de 



3 
 

água doce podem apresentar crescimento reduzido em salinidades elevadas (MORGAN 

& IWANA, 1991; BOEUF & PAYAN, 2001). 

A salinidade também pode influenciar a atividade de enzimas digestivas, e 

afetar desta forma o crescimento (WOO & KELLY, 1995; MOUTOU et al., 2004; 

TSUZUKI et al., 2007). A exposição a diferentes salinidades resulta em mudanças nas 

taxas de ingestão de água, e é possível que a atividade de enzimas digestivas possa ser 

afetada pela salinidade no conteúdo do trato intestinal (PERROTT et al., 1992; 

FUENTES & EDDY, 1997; BOEUF & PAYAN, 2001). 

A variação de salinidade pode ainda induzir elevações no consumo de 

oxigênio, ingestão de alimento e excreção de nitrogênio, como também, diminuições 

nos níveis de substrato energético e alterações no balanço de hormônios, como a 

prolactina (PRL) e o hormônio de crescimento (GH), envolvidos no metabolismo 

(ROCHA et al., 2005; MANCERA & MCCORMICK, 1998; KELLY et al., 1999; 

BOEUF & PAYAN, 2001; MCCORMICK, 2001; LAIZ-CARRIÓN et al., 2002; 

MAZON, 2002; TSUZUKI et al., 2008; ZHENG et al., 2008; ARJONA et al., 2009; 

MEIER et al., 2009; TOMY et al., 2009). 

Poucos estudos foram conduzidos com juvenis de pampo T. marginatus sobre 

os efeitos da salinidade em seu metabolismo, contudo, foi determinado que a espécie é 

considerada eurialina, podendo tolerar ampla faixa de salinidade, em torno de 7 a 58, 

após exposição aguda dos indivíduos aclimatados em água do mar (35) (SAMPAIO et 

al., 2003).  

 Os peixes que vivem em água salgada apresentam uma concentração osmótica 

dos fluídos corporais menor (cerca de 300 mOsm/kg
-1

) que a do meio em que estão 

expostos (cerca de 1000 mOsm/kg
-1

). Sendo assim, são considerados hiposmóticos em 

relação ao meio em que vivem (SCHMIDT-NIELSEN, 1997; BALDISSEROTTO, 

2009). O ponto em que a osmolalidade do plasma se encontra igual à do ambiente 

externo é chamado de ponto isosmótico. A salinidade equivalente ao ponto isosmótico 

de diferentes espécies de peixes varia de 10 a 12 (SAMPAIO & BIANCHINI, 2002; 

NORDLIE, 2009). 

Os peixes teleósteos eurialinos são capazes de manter relativamente constante a 

osmolalidade e a composição iônica de seus fluídos internos, independentemente da 

composição do meio externo, através de processos regulatórios (NORDLIE, 2009). 

Esses processos são regidos por mecanismos de ganho e perda de íons, presentes em 

alguns órgãos dos peixes, como brânquias, intestino e rins (BOEUF & PAYAN, 2001). 
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Entre essas estruturas, temos as células de cloreto, localizadas nos filamentos branquiais 

e na membrana opercular (HOAR & RANDALL, 1969; HOAR, 1988; PERRY, 1997; 

BALDISSEROTTO, 2009). As células de cloreto branquiais são as principais vias de 

excreção do excesso dos íons Na
+
, Cl

-
 e K

+
 nos peixes adultos (HOAR, 1988; PERRY, 

1997; GLOVER, 2007; BALDISSEROTTO, 2009). Variações na salinidade podem 

provocar aumento de tamanho, densidade e modificações morfológicas nas células de 

cloreto (PERRY, 1997; KELLY et al., 1999; CABEROY & QUINITIO, 2000; 

ERKMEN & KOLANKAYA, 2009; MYLONAS et al., 2009) 

A molécula Na
+
, K

+
-ATPase, também conhecida como bomba de Na

+
/K

+
, está 

localizada na membrana basolateral das células de cloreto do epitélio branquial e nas 

células do trato digestório (HOAR & RANDALL, 1969; HOAR, 1988; 

BALDISSEROTTO, 2009). Ela atua na retirada de íons Na
+
 e na entrada de K

+
 da 

célula, garantindo assim, o balanço iônico (CABEROY & QUINITIO, 2000; 

CARNEIRO et al., 2007; ATLI & CANLI, 2008; LUNDGREEN et al., 2008; 

BALDISSEROTTO, 2009; MCCORMICK et al., 2009). Por ser um processo de 

transporte iônico ativo da célula, a atividade dessa enzima gera um custo energético ao 

metabolismo dos peixes (MORGAN & IWAMA, 1996; LAIZ-CARRIÓN et al., 2002; 

CHANG et al., 2007;  TSENG & HWANG, 2008). A enzima utiliza energia química, 

gerada a partir da hidrólise de ATP para transferir três íons Na
+
 para fora da célula e 

dois íons K
+
 para dentro da célula, mantendo assim o equilíbrio iônico (KAPLAN, 

2002; ATLI & CANLI, 2008) Além de fazer a regulação dos gradientes iônicos de Na
+
 

e K
+
 nas membranas, essa enzima é muito importante para o sucesso das atividades 

fisiológicas dos peixes, incluindo participação em funções vitais das células, como 

balanço osmótico, controle das concentrações de Ca
++

, potencial de membrana e 

contração muscular (DIAZ et al., 1998; ATLI & CANLI, 2008). Alguns estudos com 

teleósteos mostram que a atividade da Na
+
/K

+
-ATPase pode apresentar variação em 

relação a mudanças na salinidade (MORGAN & IWAMA, 1998; AMARAL et al., 

2001). Geralmente é observado um aumento na atividade da Na
+
/K

+
-ATPase conforme 

o aumento do gradiente de variação da salinidade (IMSLAND et al., 2003; FIESS et al., 

2007; HIROI & MCCORMICK, 2007;  MCCORMICK et al., 2009). 

O aumento na atividade da enzima Na
+
/K

+
-ATPase, causado pela variação de 

salinidade, pode refletir num maior gasto energético para osmorregulação (MORGAN 

& IWAMA, 1998; LUNDGREEN et al., 2008; TSENG & HWANG, 2008). Bushnell & 

Brill (1992) estimaram que a osmorregulação pode consumir cerca de 54 a 68% do 
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rendimento metabólico sem natação em duas espécies de tunídeos. Swanson (1998) 

observou um aumento significativo no custo metabólico para osmorregulação de juvenis 

de Chanos chanos, conforme elevação da salinidade. Contudo, Boeuf & Payan (2001) 

mostram que o custo metabólico para osmorregulação pode ser de apenas 10% do 

rendimento metabólico para teleósteos de água salgada. 

Em termos de geração de energia, a glicose exerce um importante papel no 

fornecimento de energia para o metabolismo. Esse carboidrato é armazenado nos 

tecidos animais como um polissacarídeo de ramificação longa, chamado glicogênio 

(LAIZ-CARRIÓN et al., 2002; CHANG et al., 2007). O glicogênio é a principal fonte 

de energia tanto para animais vertebrados, como para invertebrados, especialmente 

frente a flutuações nos parâmetros ambientais (LAIZ-CARRIÓN et al., 2002; BACCA 

et al., 2005; CHANG et al., 2007; ARJONA et al., 2009; PADMAVATHY & 

RAMANATHAN, 2010). Os carboidratos armazenados na forma de glicogênio no 

fígado e no músculo são a principal fonte de energia no metabolismo aeróbico e 

anaeróbico nos peixes. (NAVARRO & GUTIÉRREZ, 1995; NELSON & COX, 

2004; ARJONA et al., 2009). Efeitos da variação de salinidade sobre os níveis de 

glicogênio em alguns órgãos dos peixes, como fígado, brânquias e músculos, foram 

estudados e foi observado redução nos níveis de glicogênio hepático e muscular, 

conforme o aumento dos custos metabólicos para osmorregulação (SANGIAO-

ALVARELLOS et al., 2003; CHANG et al., 2007; TSENG et al., 2007; ARJONA et al., 

2009).  

Diversas espécies de peixes teleósteos, quando mantidos em salinidades 

próximas ou equivalentes ao seu ponto isosmótico, apresentam menor gasto energético 

para osmorregulação (FEBRY & LUTZ, 1987; GAUMET et al., 1995; BOEUF & 

PAYAN, 2001; ALTINOK & GRIZZLE, 2001; HERRERA et al., 2009; NORDLIE, 

2009). A redução nos custos metabólicos para regulação osmótica pode refletir na 

realocação dessa energia para outros processos fisiológicos, como por exemplo, 

incremento no crescimento (MORGAN & IWANA, 1991; ALTINOK & GRIZZLE, 

2001). Todavia, para algumas espécies, esse fato não é observado (SWANSON, 1998, 

BOEUF & PAYAN, 2001; NORDLIE, 2009).  

Conhecer o comportamento iono e osmorregulatório e o crescimento do pampo 

em diferentes salinidades é de grande importância para o entendimento dos seus 

processos fisiológicos e, consequentemente fornecem subsídios para melhorias no 

manejo em cativeiro dessa espécie. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 Analisar o efeito da salinidade sobre a osmorregulação, crescimento e o 

metabolismo de juvenis do pampo Trachinotus marginatus. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar a osmolalidade e a concentração dos íons Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca

2+
 e Mg

2+
 

do plasma e da água utilizada para manutenção do pampo T. marginatus; 

 Determinar o ponto isosmótico do pampo T. marginatus; 

 Determinar a atividade da Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias do pampo T. 

marginatus; 

  Analisar o efeito da salinidade sobre a atividade da enzima tripsina no intestino 

do pampo T. marginatus; 

 Analisar o efeito da salinidade sobre o crescimento do pampo T. marginatus; 

 Analisar o efeito da salinidade sobre o consumo de oxigênio do pampo T. 

marginatus; 

 Analisar o efeito da salinidade sobre os níveis de glicogênio hepático do pampo 

T. marginatus; 
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Capítulo 1 - Determinação do ponto isosmótico e da composição iônica plasmática 

do pampo Trachinotus marginatus Cuvier 1832, submetido a diferentes salinidades. 

 

Co-autores: Ricardo Robaldo, Indianara Barcarolli, Adalto Bianchini, Marcelo 

Borges Tesser e Luis André Sampaio 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento osmorregulatório de 

juvenis de pampos em diferentes salinidades. Os peixes foram coletados na Praia do 

Cassino por meio de pesca de arrasto e aclimatados ao cativeiro durante cinco dias. 

Após o período de aclimatação, os peixes (144,7 ± 28,4 g e 19,6 ± 2,0 cm) foram 

expostos durante 15 dias às salinidades 4, 8, 12, 16 e 20. Ao término do período de 

exposição os peixes foram anestesiados e foi coletado sangue para posterior análise da 

osmolalidade e composição iônica plasmática, glicemia e hematócrito. Também foi 

coletado o segundo arco branquial da cavidade branquial esquerda de cada peixe para 

análise da atividade da Na
+
/K

+
-ATPase, bem como o fígado para determinação das 

concentrações de glicogênio hepático e do índice hepatossomático.  A osmolalidade do 

plasma, a glicemia e o hematócrito não apresentaram diferença significativa entre os 

tratamentos, bem como a atividade da Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias, o glicogênio 

hepático e o índice hepatossomático. As concentrações plasmáticas dos íons Ca
2+

, Mg
2+

 

e Na
+
 não apresentaram diferença significativa para os peixes de nenhuma das cinco 

salinidades. A concentração plasmática de Cl
+
 dos peixes da salinidade 4 foi  

significativamente menor que a os da salinidade 20, mas não diferiu dos peixes das 

salinidades 8, 12 e 16. As concentrações plasmáticas de Cl
+
 dos peixes das salinidades 

8, 12, 16 e 20 não diferiram entre si. A concentração plasmática de K
+
 dos peixes da 

salinidade 4 foi  significativamente menor que as das salinidades 8, 12, 16 e 20, mas não 

houve diferença significativa na concentração de K
+
 entre as salinidades 8, 12, 16 e 20. 

O ponto isosmótico estimado através de regressão linear, entre a osmolalidade do 

plasma e a osmolalidade da água, foi de 357,5 mOsmoles/kg H2O
-1

, que é equivalente a 

salinidade 13,1.  

 

Palavras chave: osmorregulação, osmolalidade, glicemia, hematócrito, Na
+
/K

+
-ATPase. 
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INTRODUÇÃO 

 

Algumas espécies de Trachinotus têm sido consideradas apropriadas para 

aquicultura, devido à sua rápida adaptação ao cativeiro e à boa tolerância a condições 

ambientais extremas (JORY et al., 1985; RICHE 2009; CAVALIN &WEIRICH, 2009). 

Dentre elas, o pampo Trachinotus marginatus destaca-se pela sua eurialinidade e 

tolerância a compostos nitrogenados em diferentes salinidades (SAMPAIO et al., 2003; 

COSTA et al., 2008). 

A salinidade é considerada um dos principais fatores abióticos que afetam o 

crescimento e a sobrevivência dos organismos aquáticos. Alterações na salinidade 

podem influenciar diretamente o metabolismo dos peixes (BOEUF & PAYAN, 2001; 

VARSAMOS et al., 2005; NORDLIE, 2006). 

A manutenção da composição iônica interna em teleósteos submetidos a 

diferentes salinidades requer um custo metabólico, que pode aumentar conforme 

alterações na salinidade. O principal mecanismo de manutenção do equilíbrio iônico é a 

Na
+
/K

+
-ATPase branquial. Essa enzima atua na retirada de íons Na

+
 e na entrada de K

+
 

nos fluídos internos dos peixes (LUNDGREEN et al., 2008; BALDISSEROTTO, 2009; 

MCCORMICK et al., 2009).  

Algumas espécies de teleósteos mantidos em salinidades próximas ou 

equivalente ao seu ponto isosmótico, apresentam um menor gasto energético para 

osmorregulação (FEBRY & LUTZ, 1987; GAUMET et al., 1995; WOO & KELLI, 

1995). Essa energia que é poupada pode ser realocada para outros processos 

fisiológicos, como o crescimento (MORGAN & IWANA, 1991; WOO & KELLI, 

1995). Em função disso, conhecer o ponto isosmótico e a composição iônica dos fluidos 

internos de determinada espécie é importante para o entendimento dos processos 

fisiológicos (SAMPAIO & BIACHINI, 2002).  

Os objetivos desse trabalho foram determinar o ponto isosmótico do pampo 

Trachinotus marginatus, verificar a composição iônica plasmática, a atividade da 

Na
+
/K

+
-ATPase branquial e as reservas de glicogênio hepático em diferentes 

salinidades.
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta e aclimatação em laboratório 

Os pampos (145 ± 28 g e 19,6 ± 2,0 cm) foram coletados com rede de arrasto 

na Praia do Cassino (32º12’25’’S 52º10’31’’O - Rio Grande, RS) e imediatamente 

levados para o Laboratório de Piscicultura Estuarina e Marinha da FURG, onde foram 

submetidos a um banho profilático de 1 h em solução formalina a 100 ppm para 

remoção dos parasitas e após, colocados em tanques de fibra (1000L), na densidade de 

50 peixes por tanque. Eles foram aclimatados durante cinco dias nestes tanques, em 

salinidade 20, na temperatura de 25ºC e com fotoperíodo de 14:10 h (claro:escuro). Os 

peixes foram alimentados duas vezes por dia com ração comercial (SUPRA Aqua Line 

– 42% proteína bruta, 6% de lipídios, 3% de cálcio, 1,5% de fósforo e 12% de umidade) 

até a saciedade aparente.  

 

Parâmetros físicos e químicos da água 

Os parâmetros físicos e químicos da água de cada tratamento foram aferidos 

diariamente pela manhã. A salinidade foi medida com um refratômetro portátil (Atago 

modelo 103 - Bellevue, EUA.), a concentração oxigênio dissolvido e a temperatura 

foram mensurados com auxílio de um oxímetro digital (YSI modelo 55 Hexis - Ohio, 

EUA), o pH com um pHmetro de mesa (HANNA modelo HI 8424 - Ann Arbor, 

Michigan, EUA), a concentração de amônia total (N - NH3 + NH4
+
) foram 

determinadas pelo método espectrofotométrico UNESCO (1983), o nitrito (N - NO2) 

através do método fotocolorimétrico descrito por Aminot e Chaussepied (1983) e a 

alcalinidade através do método titrimétrico APHA (1989) (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Parâmetros físicos e químicos da água onde foram mantidos os 

pampos Trachinotus marginatus em diferentes salinidades (média e desvio padrão). 

      Salinidade     

  4 8 12 16 20 

Amônia gasosa (mg N - 
NH3/L) 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 

Oxigênio Dissolvido (mg 

O2/L) 7,29 ± 0,22 7,34 ± 0,13 6,78 ± 0,11 6,78 ± 0,17 6,70 ± 0,13 

Temperatura (°C) 25,06 ± 0,36  25,10 ± 0,74 25,21 ± 0,30 24,72 ± 0,26 24,75 ± 0,22 

pH 7,84 ± 0,24 7,90 ± 0,19 7,99 ± 0,17 8,11 ± 0,20 8,26 ± 0,24 

Nitrito (mg N-NO2 /L) 0,08 ± 0,04 0,01 ± 0,04 0,02 ± 0,08 0,01 ± 0,005 0,03 ± 0,03 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 37,53 ± 6,12 58,31 ± 6,05 71,62 ± 5,16 85 ± 5,46 104,16 ± 10,20 

 

Determinação do ponto isosmótico 

Os peixes foram expostos durante 15 dias nas salinidades 4, 8, 12, 16 e 20 

(transferência abrupta da salinidade 20 onde foram aclimatados) em tanques de 300L 

com aeração constante, temperatura de 25°C e densidade de 10 indivíduos em cada 

tanque. Diariamente os tanques foram sifonados para a retirada de fezes e restos de 

alimentos, e foi feita renovação de 100% do volume/dia com objetivo de manter a 

concentração de amônia abaixo de 0,06 mg/L de N-NH3 (COSTA et al., 2008). 

As salinidades inferiores à da água do mar foram obtidas através de diluição 

com água potável proveniente da rede pública de abastecimento. Para eliminar o cloro 

existente, a água foi tratada com tiossulfato de sódio utilizando-se a concentração de 7 

mg/L.  

Ao final do período experimental os peixes foram anestesiados com benzocaína 

a 50 ppm (OKAMOTO et al., 2009), medidos com auxílio de um ictiômetro de bancada, 

pesados com auxilio de uma balança digital de precisão de décimos de gramas e foi 

coletado aproximadamente 1 ml de sangue com auxílio de seringas de 3 ml contendo 

heparina sódica, após, os peixes foram sacrificados e foi coletado o segundo arco 

branquial da cavidade branquial esquerda e o fígado de 10 peixes de cada tratamento. 

Imediatamente após a retirada, os órgãos foram devidamente identificados e congelados 

em nitrogênio líquido. 

O plasma foi obtido por meio da centrifugação do sangue a 6000 x g (Micro 

22R Hettich Zentrifugen, Global Medical Instrumentation, Ramsey, MN, EUA), a 4ºC 

por 20 minutos. A concentração osmótica do plasma e da água foram medidas em 

osmômetro de pressão de vapor (VAPRO 5520 Wescor, Utah, EUA). O hematócrito foi 
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obtido com auxílio de uma micro centrífuga de hematócrito (MICROSPIN, Centribio, 

China) a 9 x g, em tempo de rotação de 15 minutos. 

A glicemia foi medida no momento da coleta, com um medidor de glicose 

portátil (ACCU-CHEK Advantage, Roche, São Paulo, Brasil) (GOMES et al., 2005). 

Para determinação do ponto isosmótico os resultados foram submetidos à 

análise de regressão linear, na qual foi calculada a equação de regressão entre a 

osmolalidade do plasma e o a osmolalidade da água. O ponto de intersecção entre esta 

reta e a linha isosmótica é considerado o ponto isosmótico (SAMPAIO & BIACHINI, 

2002). Para estimar a salinidade referente ao ponto isosmótico foi determinada a 

equação de regressão linear entre a osmolalidade da água e a salinidade da água. 

 

Concentração iônica do plasma e da água 

 A concentração dos íons Na
+
, K

+
, Ca

+
 e Mg

+
 do plasma dos peixes das cinco 

salinidades e das águas (Tabela 2) foram determinadas pelo espectrofotômetro de chama 

(GBS ASS 932 Plus), utilizando-se o método de absorção atômica. 

As concentrações de Cl
-
 foram determinadas pelo de método colorimétrico, 

utilizando o kit de determinação Cloretos Colorimétrico (Doles Reagentes e 

Equipamentos para Laboratórios Ltda.) 

 

Tabela 2 – Concentração dos íons Mg
+
, Ca

+
, K

+
, Na

+
 e Cl

-
 das águas onde 

foram mantidos os pampos Trachinotus marginatus em diferentes salinidades (média e 

desvio padrão). 

  Salinidades 

  4 8 12 16 20 

Mg+ (mmol/L) 3,59 ± 0,26 a 6,10 ± 0,71 a 23,38 ± 4,01 b 25,31 ± 3,97 b 55,97 ± 7,73 c 

Ca+ (mmol/L) 0,66 ± 0,03 a 1,02 ± 0,01 a 1,63 ± 0,14 b 3,08 ± 0,27 c 4,20 ± 0,16 d 

K+ (mmol/L) 3,29 ± 0,52 a 4,15 ± 0,14 a 6,12 ± 0,32 b 6,76 ± 0,38 b 9,04 ± 0,78 c 

Na+ (mmol/L) 56,46 ± 3,76 a 98,38 ± 7,37 b 121,46 ± 3,76 c 146,85 ± 12,96 c 243,41 ± 7,53 d 

Cl- (mmol/L) 48,5 ± 3,78 a 138,29 ± 5,72 b 177,07 ± 4,67 c 206,81 ± 4,32 d 270,20 ± 4,41 e 

Letras diferentes na linha representam diferença significativa (p<0,05). 

 

Análise da atividade da Na
+
/K

+
-ATPase 

 As amostras de brânquias foram homogeneizadas em solução tampão pH 7.3 

com auxílio de um agitador elétrico (Nova Técnica – Piracicaba, São Paulo, Brasil) e a 

atividade da enzima foi determinada de acordo com o método de inibição por ouabaína 
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(MCCORMICK, 1993). A leitura das amostras foi feita por absorbância em 

espectrofotômetro ELISA (VICTOR
2
 1420 Multilabel Counter/PerkinElmer - 

Massachusetts, EUA). 

 

Determinação do glicogênio hepático e Índice hepatossomático (IHS) 

O índice hepatossomático foi calculado pela fórmula: Pf/Pt x 100, onde Pf é o 

peso do fígado e Pt é o peso total do peixe. 

Os fígados foram pesados e homogeneizados em solução de citrato de sódio 

100 mM (10% peso/volume) com auxílio de um agitador elétrico (Nova Técnica – 

Piracicaba, São Paulo, Brasil). A determinação do glicogênio hepático foi feita de 

acordo com a metodologia de glicose-oxidase de Carr e Neff (1984) modificada. A 

leitura das amostras foi feita por absorbância em espectrofotômetro ELISA (ELX 800 

Universal Microplate Reader/Bio-Teck Instruments - Winooski, Vermont, EUA). 

 

Análise estatística dos dados 

Os resultados foram submetidos à ANOVA de uma via e posteriormente Teste 

Tukey com nível de significância de p<0,05. Os resultados não homocedasticos das 

concentrações iônicas plasmáticas foram submetidos ao teste não-paramétrico Kruskal-

Wallis e posteriormente Mann-Whitney Teste U. O software utilizado foi o Statistica 

7.0 (StatSoft – Oklahoma, EUA). 
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RESULTADOS 

 

Glicemia, hematócrito e osmolalidade plasmática 

A osmolalidade do plasma, a glicemia e o hematócrito não apresentaram 

diferença significativa (p>0,05) em nenhum dos tratamentos (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Comprimento, peso, osmolalidade plasmática e da água, glicemia e 

hematócrito de juvenis do pampo Trachinotus marginatus aclimatados em diferentes 

salinidades durante 15 dias (média e desvio-padrão). 

 

Ponto isosmótico 

O ponto isosmótico (PI) do pampo T. marginatus foi estimado em 357,5 

mOsmoles/kg H2O
-1

, que é equivalente a salinidade 13,1 (Figura 1).  

 

Figura 1 – Relação entre a osmolalidade plasmática de pampos Trachinotus marginatus 

e a osmolalidade da água em que foram mantidos durante 15 dias. 

 Salinidades 

  4 8 12 16 20 

Comprimento (cm) 19,1 ± 1,2 18,9 ± 2,0 19,4 ± 1,1 20,1 ± 1,7 20,2 ± 3,2 

Peso (g) 149,1 ± 27,4 143,7 ± 39,4 141,3 ± 21,8 149,6 ± 31,6 139,8 ± 22,8 

Osmolalidade do plasma  

(mOsmoles kg H2O-1) 351,9 ± 8,5 354,5 ± 21,8 351,1 ± 7,1 359 ± 12,5 365,5 ± 17,1 
Osmolalidade da água  

(mOsmoles kg H2O-1) 104,3 ± 1,5 202 ± 7,2 321 ± 3 446 ± 5,2 548,6 ± 11,5 

Glicose (mg/dl) 93,9 ± 25,8 76,9 ± 19,8 87,2 ± 24,5 79,3 ± 16,6 91,3 ± 27,5 

Hematócrito (%) 42,1 ± 3,1 42,4 ± 4,6 43,1 ± 3,3 44,6 ± 4,2 39,8 ± 5,1 
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Concentração iônica do plasma 

Não foi possível obter resultados referentes ao Na
+
 plasmático dos peixes da 

salinidade 4. As amostras apresentaram contaminação e foram descartadas. 

As concentrações plasmáticas dos íons Ca
2+

 e Mg
2+

 não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05) entre os peixes de nenhuma das cinco salinidades (Figura 2A e 

2B).  

A concentração plasmática de Cl
-
 dos peixes da salinidade 4 foi  

significativamente menor (p<0,05) que a da salinidade 20, mas não diferiu (p>0,05) dos 

peixes das salinidades 8, 12 e 16. As concentrações de Cl
-
 dos peixes das salinidades 8, 

12, 16 e 20 não diferiram entre si (p>0,05) (Figura 2C). 

A concentração plasmática de K
+
 dos peixes da salinidade 4 foi  

significativamente menor (p<0,05) que as das salinidades 8, 12, 16 e 20, mas não houve 

diferença significativa na concentração de K
+
 entre as salinidades 8, 12, 16 e 20 

(p>0,05) (Figura 2D). 

As concentrações plasmáticas de Na
+
 dos peixes das salinidades 8, 12, 16 e 20 

não apresentaram diferença significativa (p>0,05) em nenhum dos cinco tratamentos 

(Figura 2E) 
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

Figura 2 – Concentrações plasmáticas de Ca
2+

 (A), Mg
2+ 

(B), Cl
-
 (C), K

+ 
(D) e Na

+
 (E)

 

do pampo Trachinotus marginatus mantidos durante 15 dias em diferentes salinidades 

(média e desvio padrão). Letras diferentes representam diferença significativa (p<0,05). 
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Atividade da Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias 

A atividade Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias não apresentou diferença 

significativa (P>0,05) entre os peixes de nenhuma salinidade (Figura 3). 

 

Figura 3 – Atividade da Na
+
/K

+
-ATPase das brânquias de juvenis do pampo 

Trachinotus marginatus aclimatados durante 15 dias em diferentes salinidades (média e 

desvio padrão). 

 

Índice Hepatossomático (IHS) 

O índice hepatossomático não apresentou diferença significativa (p>0,05) entre 

os peixes de nenhuma das salinidades (Figura 4). 

 

Figura 4 – Índice hepatossomático de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, 

aclimatados durante 15 dias em diferentes salinidades (média e desvio padrão). 
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Glicogênio hepático 

 Os níveis de glicogênio hepático dos peixes das salinidades 4, 8 e 20 não 

apresentaram diferença significativa entre si (p>0,05). Os níveis de glicogênio hepático 

dos peixes das salinidades 12 e 16 foram significativamente maiores em relação às 

demais salinidades (p<0,05) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Glicogênio hepático de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, 

aclimatados durante 15 dias em diferentes salinidades (média e desvio padrão). Letras 

diferentes representam diferença significativa (p<0,05). 
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DISCUSSÃO 

 

O ponto isosmótico do pampo T. marginatus foi estimado em 357,5 mOsmoles/kg 

H2O
-1

, que é equivalente à salinidade 13,1. Esses resultados reforçam a idéia de que o ponto 

isosmótico de teleósteos marinhos eurialinos se situa na faixa de aproximadamente 1/3 da 

osmolalidade da água do mar (NORDLIE et al., 1992; TORT et al., 1994 GAUMET et al., 

1995; SAMPAIO & BIANCHINI, 2002; HERRERA et al., 2009; NORDLIE, 2009). 

Para a maioria das espécies de teleósteos é relatada uma relação de incremento da 

osmolalidade plasmática na medida em que a salinidade aumenta. Jarvis & Ballantyne (2003) 

constataram um aumento da osmolalidade plasmática de Acipenser brevirostrum conforme 

aumento da salinidade, em um intervalo de 0 a 20, após 10 semanas de aclimatação. O mesmo 

fato foi observado para juvenis de Umbrina cirrosa aclimatados em salinidade 4, 10 e 40 por 

84 dias (MYLONAS et al. 2009), Sparus aurata aclimatados em salinidade 6, 12 e 38 por 10 

dias (LAIZ-CARRIÓN et al., 2005), Oreochromis mossambicus aclimatados em água doce e 

salgada por 7 dias (FIESS et al., 2007), Acanthopagrus schlegeli aclimatados em salinidade 0, 

5, 15, 33 e 45 por 7 dias (TOMY et al., 2009) e Acipenser medirostris aclimatados em 

salinidade 0, 15 e 24 por duas semanas (SARDELLA & KÜLTZ, 2009). Contudo, em 

algumas espécies, a osmolalidade plasmática não é alterada pela variação de salinidade, como 

é o caso dos juvenis pampo no presente estudo e de juvenis de linguado Cynoglossus 

semilaevis aclimatado nas salinidades 0, 32 e 40 durante 15 dias (HUIZAN et al., 2008). A 

semelhança dos níveis de osmolalidade plasmática do pampo entre as diferentes salinidades 

pode estar relacionada à boa capacidade de osmorregulação atribuída a espécies eurialinas 

(SAMPAIO & BIANCHINI, 2002; TOMY et al., 2009; NORDLIE, 2009; ARAGÃO et al., 

2010). 

A glicemia do pampo não foi influenciada pela salinidade de aclimatação. O mesmo 

foi observado por Martínez-Álvarez et al. (2002), Laiz-Carrión et al. (2005), Mc Grath et al. 

(2008) e Aragão et al. (2009) respectivamente para Acipenser naccarii, Sparus aurata, Sillago 

ciliata e Solea senegalensis. Todavia, alterações nos níveis glicêmicos podem ocorrer frente a 

mudanças na salinidade. Sangiao-Alvarellos et al. (2003), Imsland et al. (2008) e Herrera et 

al. (2009) constataram um aumento significativo na glicemia de Sparus aurata, Hippoglossus 

hippoglossus e Dicologoglossa cuneata conforme aumento da salinidade.  

Mudanças na glicemia estão geralmente relacionadas com situações de estresse e/ou 

mudanças no metabolismo energético das espécies (CHANG et al., 2007). A estabilidade da 
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glicemia para T. marginatus após 15 dias de aclimatação reflete que os peixes desta espécie 

conseguem osmorregular sem apresentar resposta secundária de estresse, como disfunções no 

metabolismo energético, frente às diferentes salinidades em que foram aclimatados (TSENG 

& HWANG, 2008; HERRERA et al., 2009). 

Os diferentes níveis de salinidade também não influenciaram os valores de 

hematócrito, o mesmo também foi constatado para Oreochromis niloticus (KARSI & 

YAVUZCAN YILDIZ, 2005), Acipenser medirostris (ALLEN & CECH, 2007) e Acipenser 

baerii (RODRÍGEZ et al., 2002) após exposição a salinidades elevadas. Em contraste, houve 

um aumento significativo nos níveis do hematócrito de Acipenser brevirostrum quando 

aclimatados em salinidades elevadas (JARVIS & BALLANTYNE, 2003). Já Prodocimo et al. 

(2008) observaram um aumento significativo do hematócrito de Sphoeroides greeleyi e 

Sphoeroides testudineus em salinidade baixa após exposição aguda as salinidades 5 e 35. 

Elevações no hematócrito podem ser observadas em alguns peixes teleósteos como 

uma resposta secundária ao estresse causado por flutuações ambientais e/ou aumento da taxa 

metabólica (IWAMA et al., 1993; PRODOCIMO et al., 2008). A exemplo da osmolaridade, a 

similaridade na hemoconcentração do pampo frente a alterações na salinidade pode estar 

relacionada a grande capacidade de regulação do conteúdo de água dos tecidos (PLAUT, 

1998; MARTÍNEZ-ÁLVAREZ et al., 2002; PRODOCIMO & FREIRE, 2006). 

As concentrações plasmáticas de Ca
2+

 e Mg
2+

 permaneceram inalteradas entre os 

tratamentos. Resultados similares foram observados para juvenis de Sparus sarba aclimatados 

por durante 3 semanas nas salinidades 6 e 33 (KELLY & WOO, 1998). A similaridade desses 

dois íons entre os tratamento pode estar relacionada à boa capacidade de manutenção do 

equilíbrio desses íons, característica dos teleósteos eurialinos. 

As concentrações de Na
+
 plasmático também permaneceram inalteradas entre os 

tratamentos. Resultados similares foram obtidos por Lundgreen et al. (2008), em estudo com 

juvenis de Platichthys flesus aclimatados por duas semanas nas salinidades 1, 11 e 35.  

Já para os íons K
+
 e Cl

-
 foi observado um aumento nas concentrações plasmáticas 

conforme elevação da salinidade. Jarvis & Ballantyne (2003) e Lundgreen et al. (2008) em 

estudo com juvenis de Acipenser brevirostrum e Platichthys flesus obtiveram resultados que 

mostram uma relação positiva entre as concentrações de K
+ 

e Cl
-
 plasmático e a salinidade. 

Rodríguez et al. (2002) observaram um aumento na concentração plasmática de Cl
-
 em 

juvenis de Acipenser baerii conforme elevação da salinidade. A variação nas concentrações 

de K
+
 e Cl

-
 pode estar relacionada a uma adaptação relativa às concentrações iônicas do meio, 
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onde pode ocorrer a conformação das concentrações plasmática de alguns íons conforme 

variações na salinidade (RODRÍGUEZ et al., 2002).  

A atividade da Na
+
/K

+ 
- ATPase das brânquias do pampos não apresentou diferença 

significativa entre as salinidades. O mesmo foi observado para Acipenser medirostris 

(SARDELLA & KÜLTZ, 2009) após aclimatação de duas semanas nas salinidades 0, 15 e 24. 

Para as espécies Oreochromis mossambicus, Salvelinus namaycush, Salvelinus fontinalis, 

Solea senegalensis e Salmo salar foi constatado um aumento significativo na atividade da 

Na
+
/K

+ 
- ATPase das brânquias conforme a elevação do níveis de salinidade (FIESS et al., 

2007; HIROI & MCCORMICK, 2007; ARJONA et al., 2009; MCCORMICK et al., 2009).  

O índice hepatossomático também não apresentou diferença significativa entre as 

salinidades. Resultados similares foram observados para Sparus aurata (LAIZ-CARRIÓN et 

al., 2005) aclimatados na salinidades 6, 12 e 38 por 10 dias e para Solea senegalensis 

aclimatados nas salinidades 15, 25 e 39 por 10 semanas (ARJONA et al., 2009). A 

similaridade no índice hepatossomático, bem como na atividade da Na
+
/K

+
-ATPase branquial 

pode estar relacionada a capacidade de osmorregulação da espécie sem apresentar alterações 

significativas em determinados processos fisiológicos, visto que também não foram 

encontradas variações nos parâmetros hematológicos.  

O glicogênio hepático representa um importante indicativo das reservas energéticas 

dos teleósteos (LAIZ-CARRIÓN et al., 2002; PADMAVATHY & RAMANATHAN, 2010). 

As concentrações de glicogênio hepático se apresentaram maiores nos peixes das salinidades 

12 e 16 em relação às demais salinidades. Esse fato pode estar relacionado à proximidade 

dessas duas salinidades com o ponto isosmótico da espécie, onde provavelmente haja uma 

diminuição nos custos metabólicos para osmorregulação (ALTINOK & GRIZZLE, 2001; 

HERRERA et al., 2009). Alguns estudos têm revelado que diversas espécies de peixes 

teleósteos, quando mantidos em salinidades próximas ou equivalentes ao seu ponto 

isosmótico, apresentam um menor gasto energético para osmorregulação (FEBRY & LUTZ, 

1987; GAUMET et al., 1995; BOEUF & PAYAN, 2001; ALTINOK & GRIZZLE, 2001; 

NORDLIE, 2009). 

Em conclusão, o pampo T. marginatus pode ser considerado uma espécie eurialina 

com grande capacidade de osmorregulação, e seu ponto isosmótico se situa na faixa esperada 

para peixes marinhos eurialinos (aproximadamente 1/3 da osmolalidade da água do mar). A 

idéia de ser um peixe com grande capacidade de osmorregulação pode ainda ser reforçada 

pelo fato de que parâmetros fisiológicos importantes, como osmolalidade plasmática, 
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glicemia, hemoconcentração, índice hepatossomático e atividade da Na
+
/K

+
-ATPase 

branquial terem permanecidos inalterados após aclimatação a diferentes salinidades. 
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Capítulo 2 - Efeito da salinidade sob o crescimento de juvenis de pampos Trachinotus 

marginatus Cuvier 1832. 

 

Co-autores: Ricardo Robaldo, Indianara Barcarolli, Adalto Bianchini, Marcelo Borges 

Tesser e Luis André Sampaio 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da salinidade sobre o crescimento de juvenis do 

pampo Trachinotus marginatus.  Foram distribuídos 320 peixes aleatoriamente (2,14 ± 0,29 g 

e 5,11 ± 0,33 cm) em 16 tanques (50L). Estes tanques foram conectados a quatro sistemas 

independentes de recirculação de água, equipados com esterilização UV, “skimmer”, 

filtragem mecânica e biológica e controladores de temperatura. Cada tratamento foi mantido 

em salinidades 3, 6, 12 e 32 (quatro repetições cada), equivalente a 25, 50, 100 e 267% do 

ponto do isosmótico da espécie. Durante o período experimental (28 dias), os peixes foram 

mantidos a 28 °C, pH 8,0, alcalinidade 135 mg CaCO3/L e saturação de oxigênio sempre 

superior a 90%. O consumo de oxigênio foi medido em cada salinidade.  O segundo arco 

branquial de 12 peixes de cada salinidade foi coletado para análise da atividade da Na
+
/K

+
-

ATPase, bem como os intestinos e o fígado para posterior análise. Os resultados foram 

analisados usando ANOVA de uma via seguido de teste Tukey com significância de 95%. O 

melhor desempenho de crescimento foi observado nas salinidades entre 3 e 12, que foram 

significativamente maiores   do que na salinidade 32. A maior taxa de consumo de oxigênio 

foi observado para os peixes criados na salinidade 3. A atividade da Na
+
/K

+
-ATPase foi 

significativamente maior na salinidade 3 em relação às salinidades 12 e 32, mas foi 

semelhante a da salinidade 6. O maior índice hepatossomático foi obtido na salinidade 32. A 

concentração de glicogênio hepático da salinidade 3 foi significativamente menor em relação 

a salinidade 32, contudo, ambas não diferiram dos demais tratamentos. Não foram observadas 

diferenças significativas na atividade da tripsina nos intestinos e na umidade dos músculos 

entre os tratamentos. O bom desempenho de crescimento em salinidades baixas reforça a boa 

capacidade de osmorregulação da espécie e sugere a viabilidade de criação em águas 

estuarinas e costeiras. 

 

Palavras chave: crescimento, salinidade, osmorregulação, Na
+
, K

+
-ATPase, tripsina. 
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INTRODUÇÃO 

 

O pampo Trachinotus marginatus, ocorre no Brasil e possui ampla distribuição no 

oceano Atlântico Sul, do Rio de Janeiro ao Uruguai (MENEZES & FIGUEIREDO, 1980). 

Jovens ocorrem com freqüência em regiões costeiras do Rio Grande do Sul, na zona de 

arrebentação. São descritos como carnívoros de natação rápida e é considerada uma espécie 

com potencial para aquicultura (HONEBRINK, 2000; SAMPAIO et al., 2003). 

O pampo é considerado uma espécie eurialina, e pode tolerar uma grande amplitude 

de salinidade (SAMPAIO et al., 2003). Os peixes eurialinos são capazes de manter 

relativamente constante a osmolalidade e composição iônica de seus fluídos internos, através 

de processos iono e osmorregulatórios (NORDLIE, 2009). Os teleósteos marinhos apresentam 

uma concentração osmótica dos fluídos corporais menor (cerca de 300 mOsm/kg) que a do 

meio em que estão expostos (cerca de 1000 mOsm/kg
-1

) (BALDISSEROTTO, 2009; 

NORDLIE, 2009). Sendo assim, são considerados hiposmóticos em relação ao meio em que 

vivem (SCHMIDT-NIELSEN, 1997). O ponto em que a osmolalidade do plasma é igual à do 

ambiente externo é chamado de ponto isosmótico. O ponto isosmótico para o pampo se situa 

na salinidade 13 (ver Cap. 1). Diversas espécies de peixes teleósteos, quando mantidos em 

salinidades próximas ou equivalentes ao seu ponto isosmótico, apresentam um menor gasto 

energético para osmorregulação. A diminuição nos custos metabólicos para regulação 

osmótica pode refletir na realocação dessa energia para outros processos fisiológicos, como 

por exemplo, incremento no crescimento (MORGAN & IWANA, 1991; GAUMET et al., 

1995; BOEUF & PAYAN, 2001; ALTINOK & GRIZZLE, 2001). 

Vários estudos têm sido desenvolvidos quanto à influência da salinidade da água 

sobre o crescimento de diferentes espécies de peixes teleósteos. Em alguns casos, alterações 

na salinidade podem causar diminuição no crescimento (BOEUF & PAYAN, 2001; 

MARTINEZ-PALÁCIOS  et al., 2004; BARMAN et al., 2005). 

De acordo com o exposto acima, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

influência da salinidade sob o crescimento de juvenis do pampo T. maginatus, bem como nos 

processos fisiológicos envolvidos na osmorregulação, como consumo de oxigênio, atividade 

da Na
+
/K

+
-ATPase branquial e alterações nos substratos energéticos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta dos peixes e aclimatação em laboratório 

Os peixes foram coletados na Praia do Cassino (32º12’25’’S 52º10’31’’O - Rio 

Grande, RS, Brasil) através de arrasto de tração manual, com rede de abertura de malha 0,5 

cm, comprimento de 2 m e altura de 1 m. Após a captura, os pampos foram acondicionados 

em caixas plásticas (100L) com aeração, e levados ao Laboratório de Piscicultura Estuarina e 

Marinha da Estação Marinha de Aquacultura da FURG. 

Após a chegada ao laboratório, os peixes foram submetidos a um banho profilático 

de 1 h em solução formalina a 100 ppm para remoção dos parasitas e foram colocados em 

tanques circulares de fibra de vidro (1500L), salinidade 30, temperatura 25 °C e fotoperíodo 

14:10 h (claro:escuro). Os peixes foram alimentados com ração comercial (INVE-NRD 1,2-

2,0mm de diâmetro, 55% proteína bruta, 9% lipídeos, 14,5% cinzas, 8% umidade e energia 

metabolizável 4.160 kcal/Kg), três vezes por dia, até a saciedade aparente. 

 

Desenho experimental 

O experimento foi executado em quatro sistemas de recirculação de água 

independentes, constituídos por 4 tanques circulares (50L) cada, com fluxo individual de 

4L/min, caixas de sedimentação de sólidos suspensos (60L), biofiltros, esterilizador UV, 

“skimmer”, controladores de temperatura (28°C ± 1°C) e fotoperíodo 14:10 (claro:escuro). 

Foram testadas as salinidades 3, 6, 12 e 32 com quatro repetições cada. As 

salinidades baixas foram obtidas através da diluição da água do mar em água doce 

proveniente do abastecimento público. A água foi tratada com tiossulfato de sódio (7 mg /L) 

para eliminar o cloro residual. A densidade de estocagem foi de 20 peixes (2,1 ± 0,3 g e 5,1 ± 

0,3 cm) para cada tanque. A frequência alimentar foi de quatro vezes ao dia, até a saciedade 

aparente. O experimento teve duração de 28 dias, com biometria a cada 14 dias. 

 

Parâmetros físicos e químicos da água 

Os parâmetros físicos e químicos da água de cada tratamento foram aferidos 

diariamente pela manhã. A salinidade foi medida com um refratômetro portátil (Atago 

modelo 103 - Bellevue, EUA.), o oxigênio dissolvido e a temperatura foram mensurados com 

auxílio de um oxímetro digital (YSI modelo 55 Hexis - Ohio, EUA), o pH com um pHmetro 

portátil (HANNA modelo HI 8424 - Ann Arbor, Michigan, EUA), as concentrações de 
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amônia total (N - NH3 + NH4
+
) foram determinadas pelo método espectrofotométrico 

UNESCO (1983), o nitrito e o nitrato (N - NO2) (N - NO3) através das metodologias descritas 

por Aminot e Chaussepied (1983). A alcalinidade através do método titrimétrico APHA 

(1989), a mesma foi mantida nos níveis determinados através da adição de CaCO3 na água (1g 

para cada 10 pontos de alcalinidade).  As condições estão expressas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Parâmetros físicos e químicos da água onde foram mantidos os juvenis do pampo 

Trachinotus marginatus em diferentes salinidades (média e desvio padrão). 

 Salinidade 

 3 6 12 32 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 6,92 ± 0,19 6,79 ± 0,27 6,69 ± 0,21 6,34 ± 0,46 

Temperatura (°C) 27,71 ± 0,11 27,38 ± 0,90 27,92 ± 0,13 28,10 ± 0,14 

pH 8,11 ± 0,14 8,14 ± 0,13 8,14 ± 0,13 8,13 ± 0,14 

Amônia N - (mg de NH3 + NH4/L) 0,2 ± 0,20 0,21 ± 0,21 0,16 ± 0,16 0,17 ± 0,17 

Amônia gasosa (mg de NH3/L) 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 

Nitrito N - NO2 (mg/L) 1,51 ± 1,33 1,51 ± 1,33 1,51 ± 1,33 1,51 ± 1,33 

Nitrato N - NO3 (mg/L) 8,14 ± 2,06 8,14 ± 2,06 8,14 ± 2,06 8,14 ± 2,06 

Alcalinidade - CaCO3 (mg/L) 132,14 ± 17,12 136,07 ± 9,75 139,82 ± 9,37 138,75 ± 18,13 

 

Análise do consumo de oxigênio 

Para a estimativa do consumo basal de oxigênio, os peixes foram mantidos por 12 h 

em jejum. A concentração de oxigênio dissolvido foi medida com oxímetro digital (YSI 

modelo 55 Hexis - Ohio, EUA), após, a aeração foi suspensa, a superfície dos tanques foi 

coberta com plástico transparente pra minimizar a difusão de oxigênio do ambiente para água 

dos tanques e após 1h o oxigênio dissolvido foi aferido novamente (menor saturação foi de 

70%). 

 O cálculo para obtenção do consumo de oxigênio (CO) foi feito através da seguinte 

fórmula: CO= [(Oi-Of) x V] / B / T , onde: 

Oi é a concentração de oxigênio inicial (mgO
2
/L), Of é a concentração de oxigênio 

final (mgO
2
/L), V é o volume do tanque (L), B é a biomassa (g) e T é o intervalo de tempo 

entre as medições (h). 

 

Crescimento 

O peso (g) e o comprimento total (CT) (cm) de todos os peixes foram aferidos no 

final do experimento com auxílio de uma balança de precisão de décimos de gramas e um 

ictiômetro de bancada.  
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A sobrevivência (S), a taxa de crescimento específico (G), a conversão alimentar 

aparente (CAA), o fator de condição de Fulton (FC), o coeficiente de variação do peso (CV) e 

a ingestão de alimento (IA) foram calculados utilizando as seguintes fórmulas: 

S = (nf/ni) x 100, onde nf é o número de peixes no final do experimento, ni é o 

número de peixes no início do experimento;  

G = [(ln pf – ln pi) / t] x 100, onde pf é o peso final (g), pi é o peso inicial (g), t é o 

tempo do experimento em dias; 

CAA = AO/ GP, onde AO é a quantidade de alimento oferecido (g) e GP é o ganho 

de peso (g); 

FC = (p / c3
) x 100, onde p é o peso (g) e c é o comprimento (cm); 

CV = DP/p, onde DP é o desvio padrão e p é o peso médio (g); 

IA = 100 [media diária de alimento ofertado (g) / média da biomassa (g)] 

onde a media da biomassa = (biomassa inicial + biomassa final)/2 e a biomassa = 

média do peso corporal multiplicada pelo número de peixes. 

 

Obtenção das amostras de tecidos 

 Ao final do experimento, os peixes foram mantidos por 24 h de jejum e 12 peixes de 

cada tratamento (três de cada tanque) foram coletados, anestesiados, sacrificados e foi retirado 

o segundo arco branquial da cavidade branquial esquerda de cada um, bem como o fígado, 

intestinos e músculo. Imediatamente após a retirada, os órgãos foram devidamente 

identificados e congelados em nitrogênio líquido, onde foram mantidos até serem analisados. 

 

Análise da atividade da Na
+
/K

+
-ATPase 

As brânquias foram homogeneizadas em solução tampão pH 7.3 com auxílio de um 

agitador elétrico (Nova Técnica – Piracicaba, São Paulo, Brasil) e a atividade da enzima foi 

determinada de acordo com o método de inibição por ouabaína (MCCORMICK, 1993). As 

leitura das amostras foi feita por absorbância em espectrofotômetro ELISA (VICTOR
2
 1420 

Multilabel Counter/PerkinElmer - Massachusetts, EUA). 

 

Determinação do glicogênio hepático 

As amostras de fígados dos peixes foram pesadas e logo após, homogeneizadas em 

solução de citrato de sódio 100 mM (10% peso/volume) com auxílio de um agitador elétrico 

(Nova Técnica – Piracicaba, São Paulo, Brasil). A determinação do glicogênio hepático foi 

feita de acordo com a metodologia de glicose-oxidase de Carr e Neff (1984) modificada. A 
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leitura das amostras foi feita por absorbância em espectrofotômetro ELISA (ELX 800 

Universal Microplate Reader/Bio-Teck Instruments - Winooski, Vermont, EUA). 

 

Análise da atividade da tripsina nos intestinos 

Os intestinos foram homogeneizados em solução tampão TRIS-HCl (0,1 M, pH 8,3) 

contendo NaCl (1 M) e CaCl2 (10 mM) com auxílio de um agitador elétrico (Nova Técnica – 

Piracicaba, São Paulo, Brasil). A determinação da atividade da tripsina foi realizada pelo 

método descrito por Erlanger et al. (1961), utilizando-se N-benzoil-arginina-pNA (BAPNA) 

como substrato. As leituras das amostras foram feitas por absorbância em espectrofotômetro 

ELISA (EL 808 Universal Microplate Reader/Bio-Teck Instruments - Winooski, Vermont, 

EUA). 

 

Umidade nos músculos 

 Os músculos foram descongelados e pesados para obtenção do peso úmido, após 

foram secos em estufa a 50ºC por 72 h, e novamente pesados para obtenção do peso seco. O 

nível de umidade dos músculos foi obtido através da diferença entre o peso úmido e o peso 

seco. 

 

Tratamento estatístico dos dados 

Os resultados submetidos à ANOVA de uma via e posteriormente Teste Tukey com 

nível de significância de 95%. O software utilizado foi o Statistica 7.0 (StatSoft – Oklahoma, 

EUA). 



 41 

 

RESULTADOS 

 

Crescimento 

A sobrevivência não foi afetada pela salinidade ao final dos 28 dias do período 

experimental (Tabela 2). 

O ganho de peso foi afetado pela salinidade, os pampos criados nas salinidades 3, 6 e 

12 foram significativamente (p<0,05) mais pesados do que aqueles criados na salinidade 32 

(Tabela 2). 

A conversão alimentar aparente, o fator de condição de Fulton, o coeficiente de 

variação do peso e a ingestão de alimento não apresentaram diferença estatística entre si 

(p<0,05). No entanto, a taxa de crescimento específico observada nos peixes da salinidade 6 

foi significativamente maior (p<0,05) que a dos peixes da salinidade 32, contudo não foi 

observada diferença estatística entre as salinidades 3, 6 e 12  (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Peso inicial e final, sobrevivência, taxa de crescimento específico, conversão 

alimentar aparente, fator de condição de Fulton e coeficiente de variação do peso de juvenis 

do pampo Trachinotus marginatus criados em diferentes salinidades (média e desvio padrão). 

 Salinidades 

 3 6 12 32 

Peso inicial (g) 2,15 ± 0,29 a 2,14 ± 0,28 a 2,17 ± 0,28 a 2,10 ± 0,30 a 

Peso final (g) 6,44 ± 0,30 a 6,57 ± 0,31 a 6,29 ± 0,32 a 5,71 ± 0,26 b 

Sobrevivência (%) 95,10 ± 4,08 a 98,81 ± 2,5 a 97,52 ± 5 a 96,30 ± 4,78 a 

Taxa de crescimento específico (%/dia) 3,85 ± 0,09 ab 3,96 ± 0,07 a 3,79 ± 0,18 ab 3,66 ± 0,04 b 

Conversão alimentar aparente (CAA) 1,71 ± 0,21 a 1,43 ± 0,11 a 1,61 ± 0,20 a 1,64 ± 0,20 a 

Fator de condição de Fulton (FCF) 1,60 ± 0,15 a 1,67 ± 0,11 a 1,67 ± 0,21 a 1,71 ± 0,13 a 

Coeficiente de variação do peso (CVP) 0,11 ± 0,01 a 0,08 ± 0,01 a 0,10 ± 0,03 a 0,09 ± 0,02 a 

Ingestão de alimento (%/dia) 5,98 ± 0,33 a 5,49 ± 0,21 a 5,54 ± 0,09 a 5,59 ± 0,29 a 

Letras diferentes na linha representam diferença significativa (p<0,05). 

 

Consumo de oxigênio 

 O consumo de oxigênio dos pampos criados na salinidade 3 foi significativamente 

maior que nas demais salinidades testadas (p<0,05). Por outro lado, o consumo de oxigênio 

dos peixes sas salinidades 6 e 12 não diferiu significativamente entre si, mas foram 

significativamente maiores em relação aos peixes salinidade 32 (p<0,05) (Figura 1). 
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Figura 1 – Consumo de oxigênio de juvenis do pampo Trachinotus marginatus criados em 

diferentes salinidades (média e desvio padrão). Letras diferentes representam diferença 

significativa (p<0,05). 

 

Atividade da Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias e da tripsina nos intestinos 

A atividade da enzima Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias foi significativamente maior 

(p<0,05) nos peixes da salinidade 3 em relação aos das salinidade 12 e 32, mas não diferiu 

dos peixes da salinidade 6 (p>0,05). Também não foi constatada diferença estatística na 

atividade da enzima entre os peixes das salinidades 6, 12 e 32 (p>0,05) (Figura 2). 

A atividade da tripsina nos intestinos dos pampos não foi afetada pela salinidade 

(Figura 3). 

Índice Hepatossomático (IHS) 

O maior índice hepatossomático foi contatado nos peixes da salinidade 32, o qual 

diferiu significativamente dos peixes das salinidades 3, 6 e 12 (p>0,05). Os peixes das 

salinidades 3, 6 e 12 não apresentaram diferença estatística entre si (p>0,05) (Figura 4). 
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Figura 2 – Atividade da enzima Na
+
/K

+
-ATPase nas brânquias de juvenis do pampo 

Trachinotus marginatus, criados em diferentes salinidades (média e desvio padrão). Letras 

diferentes representam diferença significativa (p<0,05). 

 

 

Figura 3 – Atividade da tripsina nos intestinos de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, 

criados em diferentes salinidades (média e desvio padrão). 
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Figura 4 – Índice hepatossomático de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, criados em 

diferentes salinidades (média e desvio padrão). Letras diferentes representam diferença 

significativa (p<0,05). 

 

Glicogênio hepático 

Os peixes criados na salinidade 3 apresentaram menor reserva de glicogênio em 

relação à salinidade 32 (p<0,05). Entretanto, o conteúdo de glicogênio dos peixes criados nas 

salinidades 6 e 12 não foi diferente dos peixes criados nas salinidades extremas (p<0,05) 

(Figura 5).  

 

Umidade no músculo 

Não foi encontrada diferença significativa nos percentuais de umidade do músculo 

dos pampos entre os quatro níveis de salinidade utilizados (Figura 6). 
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Figura 5 – Glicogênio hepático de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, criados em 

diferentes salinidades (média e desvio padrão). Letras diferentes representam diferença 

significativa (p<0,05). 

 

 

Figura 6 – Percentual de umidade do músculo de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, 

criados em diferentes salinidades (média e desvio padrão). 
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DISCUSSÃO 

 

O crescimento do pampo foi afetado pela salinidade. Alguns estudos têm revelado a 

influência direta da salinidade sob o crescimento de teleósteos (BOEUF & PAYAN, 2001; 

MARTINEZ-PALÁCIOS  et al., 2004; ROCHA et al., 2005; BARMAN et al., 2005).  

No presente estudo, foi observado um maior crescimento do pampo nas salinidades 

3, 6 e 12 em relação à salinidade 32. Resultados similares foram observados por Weirich 

(2009) para juvenis do pampo Trachinotus carolinus, espécie comumente encontrada em água 

salgada, e foi constado um bom desempenho de crescimento dos peixes mantidos em 

salinidade 5 por 110 dias em relação a água salgada. O mesmo crescimento elevado em 

salinidade baixa foi constatado para juvenis de Rachycentron canadum, aclimatados por oito 

semanas em salinidades 5, 15 e 30 (RESLEY et al., 2006). De forma geral, teleósteos 

marinhos apresentam maior crescimento em salinidades intermediárias e crescimento 

reduzido em salinidades baixas (GAUMET et al., 1995; LAIZ-CARRIÓN et al., 2005; 

NORDLIE, 2009). Contudo, o pampo demonstrou crescimento elevado nas salinidades baixas 

3 e 6. 

Outros estudos com teleósteos eurialinos, revelam um melhor desempenho de 

crescimento em salinidades próximas ou equivalentes à água salgada. Jana et al. (2006) 

obtiveram maior crescimento para juvenis de Chanos chanos em salinidade 25 em relação a 

salinidades mais baixas. Resultados similares foram encontrados para juvenis de 

Hippocampus erectus (LIN et al., 2009) e Oreochromis mossambicus (MAGDELDIN et al., 

2007) quando mantidos em água do mar.  

A salinidade 13 é considerada o ponto isosmótico para o pampo (ver Cap. 1). Alguns 

estudos têm mostrado que diversas espécies de peixes teleósteos, quando mantidos em 

salinidades próximas ou equivalentes ao seu ponto isosmótico, apresentam um menor gasto 

energético para osmorregulação (FEBRY & LUTZ, 1987; GAUMET et al., 1995; BOEUF & 

PAYAN, 2001; ALTINOK & GRIZZLE, 2001; NORDLIE, 2009).  

A diminuição nos custos metabólicos para regulação iônica e osmótica pode refletir 

na realocação dessa energia para outros processos fisiológicos, como incremento no 

crescimento (MORGAN & IWANA, 1991; ALTINOK & GRIZZLE, 2001). Laiz-Carrión et 

al. (2005) observaram maior crescimento de Sparus aurata em salinidade 12. Mylonas et al. 

(2009) obtiveram melhor crescimento de Umbrina cirrosa em salinidade 10 e 40, o que 

sugere bom desempenho tanto em água do mar, como em salinidade próxima a do ponto 

isosmótico. Imsland et al. (2008) constataram maior crescimento de juvenis de Hippoglossus 
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hippoglossus em salinidade intermediária após aclimatação nas salinidades 15, 25 e 32 por 

quatro meses. Já Shervette et al. (2006) não encontraram diferença significativa no 

crescimento de Lagodon rhomboides, mantidos por 21 dias em salinidades 15, 30 e 45 . 

O maior crescimento do pampo nas salinidades baixas em relação à salinidade 32 

pode estar relacionado com outros fatores fisiológicos que podem sofrer alteração frente a 

variações na salinidade, como por exemplo, o aumento no balanço e a expressão gênica do 

hormônio de crescimento (GH) (TOMY et al., 2009). 

O maior e o menor consumo de oxigênio foram observados nos peixes das 

salinidades 3 e 32, respectivamente. Resultado similar foi encontrado por Rocha et al. (2005) 

após 15 dias de exposição de juvenis de Centropomus parallelus nas salinidades 5, 20 e 30, 

onde obtiveram um maior consumo de oxigênio na menor salinidade em relação a salinidade 

20. Tsuzuki et al. (2008) observaram um maior consumo de oxigênio de larvas de 

Odontesthes hatcheri após exposição a salinidades de 0 a 20, e uma diminuição no consumo 

em salinidade 30. Zheng et al. (2008) constataram um maior consumo de oxigênio para 

juvenis de Miichthys miiuy aclimatados em salinidade 16 em relação as salinidades 26 e 31. 

Elevações nos níveis de consumo de oxigênio geralmente estão relacionadas a um aumento na 

taxa metabólica (CECH, 1990; TSUZUKI et al., 2008). 

Nas salinidades 6 e 12 foi observado um consumo de oxigênio intermediário, o que 

pode estar relacionado à característica isosmótica do meio (WOO & KELLY, 1995; 

MORGAN et al., 1997) 

Contudo, em alguns casos, o consumo de oxigênio pode não ser influenciado pela 

salinidade, como foi observado por Morgan & Iwama (1998), onde não foi constatada 

diferença significativa no consumo de oxigênio de juvenis de Oncorhynchus kisutch após 

exposição de seis semanas em água doce, salobra e salgada. 

O menor consumo de oxigênio dos peixes da salinidade 32 pode estar relacionado 

com as considerações do estudo de Morgan & Iwama (1991), onde revisaram as respostas 

metabólicas de peixes de ambientes límnicos, salobres e marinhos e concluíram que baixas 

taxas metabólicas são mais frequentemente associadas à salinidade da água em que as 

espécies são mais comumente encontradas. 

A atividade da Na
 +

/K
+
-ATPase nas brânquias dos pampos foi significativamente 

maior na salinidade 3 em relação as salinidades 12 e 32. Herrera et al. (2009) obtiveram 

resultados similares, foi constatada maior atividade da Na
 +

/K
+
-ATPase branquial para juvenis 

de Dicologoglossa cuneata em salinidades baixas após 20 dias de exposição em salinidade de 
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5 a 55, o mesmo foi encontrado por Arjona et al. (2009) para juvenis de Solea senegalensis 

após exposição de 71 dias nas salinidades 15, 25 e 39.   

Os resultados do presente estudo podem estar relacionados à elevação da taxa 

metabólica e/ou a um maior esforço osmorregulatório para manutenção do equilíbrio iônico 

em salinidades baixas, visto que também foi constatado um maior consumo de oxigênio 

nessas salinidades (CECH, 1990; MORGAN & IWAMA, 1998; TSENG & HWANG, 2008). 

O baixo nível de atividade da enzima observado na salinidade 12 pode estar 

relacionado à hipótese de uma possível diminuição no esforço para osmorregular em 

salinidade próxima a do ponto isosmótico (BOEUF & PAYAN, 2001; NORDLIE, 2009).  

O índice hepassomático e o glicogênio hepático dos pampos foram menores nas 

salinidades baixas em relação a salinidade 32. Esses dois índices são importantes indicativos 

das reservas energéticas dos peixes (LAIZ-CARRIÓN et al., 2002; PADMAVATHY & 

RAMANATHAN, 2010). Os baixos níveis dos substratos energéticos observados nas 

salinidades baixas podem estar relacionados com a utilização dessa energia para incremento 

do crescimento (LAIZ-CARRIÓN et al., 2005). 

O percentual de umidade dos músculos dos pampos não variou em relação as 

salinidades. Esses resultados vão de acordo com os obtidos para juvenis de Platichthys flesus 

aclimatados em salinidade 1, 11 e 35 (LUNDGREEN et al., 2008) e para juvenis de Acipenser 

medirostris aclimatados em água doce, salobra e salgada durante duas semanas  (SARDELLA 

& KÜLTZ, 2009). Martínez-Álvarez et al. (2002) observaram uma diminuição na umidade do 

músculo de adultos de Acipenser naccarii em salinidade baixa após aclimatação gradual em 

salinidades de 0 a 35. Contudo, os níveis apresentaram similaridade após exposição contínua 

em salinidade 35.  

A homogeneidade da umidade muscular do pampo pode estar relacionada ao período 

prolongado de aclimatação as diferentes salinidades e reflete sua boa capacidade de regulação 

do volume intracelular (LUNDGREEN et al., 2008). 

A atividade da tripsina não foi afetada pela variação da salinidade. A tripsina é uma 

enzima digestiva de origem pancreática que age no intestino delgado, atuando sobre ligações 

peptídicas do quimo que envolvem lisina e arginina (LEHNINGER et a., 2000). Woo & Kelly 

(1995) em estudo com juvenis de Sparus sarba observaram maior atividade da tripsina nos 

peixes mantidos na salinidade 7 em relação às salinidades 15 e 35. Moutou et al. (2004) 

observaram uma diminuição significativa na atividade da tripsina em juvenis de Sparus 

aurata aclimatados durante 15 dias em salinidade 20 com relação a salinidade 33. Tsuzuki et 

al. (2007) obtiveram valores elevados na atividade total das proteinases alcalinas para juvenis 
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de Centropomus parallelus criados por 50 dias em salinidade 15 em relação as salinidades 5 e 

35.  Esses estudos indicam que a que a atividade da tripsina pode ser afetada pela salinidade. 

Mudanças na atividade da tripsina podem influenciar na digestão e absorção de proteínas, 

sendo a tripsina uma das mais importantes proteinases (alcalina) intestinais (MOUTOU et al., 

2004, TSUZUKI et al., 2007). A similaridade na atividade da tripsina pode estar relacionada 

com a hipótese da salinidade não influenciar diretamente a atividade dessa enzima no 

intestino dos pampos (PSOCHIOU et al., 2007). 

Em conclusão, a salinidade afeta diretamente as funções fisiológicas do pampo T. 

marginatus. Contudo, apesar de alterações significantes em parâmetros vitais importantes 

como consumo de oxigênio, atividade da Na
+
/K

+
- ATPase e reservas de substratos 

energéticos, a espécie demonstrou bom desempenho de crescimento nas salinidades baixas, o 

que sugere a viabilidade de criação da espécie em águas estuarinas e costeiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pampo T. marginatus pode ser considerado uma espécie eurialina com grande 

capacidade de osmorregulação, e seu ponto isosmótico se situa na faixa esperada para peixes 

marinhos eurialinos. Apesar de parâmetros fisiológicos importantes, como osmolalidade 

plasmática, glicemia, hemoconcentração e atividade da Na
+
/K

+
-ATPase das brânquias dos 

indivíduos juvenis terem permanecidos inalterados após aclimatação a diferentes salinidades, 

indivíduos menores apresentaram influência direta da salinidade sobre suas funções 

fisiológicas. Todavia, a espécie demonstrou bom desempenho de crescimento nas salinidades 

baixas, o que sugere a viabilidade de criação da espécie em águas estuarinas e costeiras. 

Como perspectivas para o futuro, os autores recomendam a continuidade da 

investigação da influência da salinidade sobre outros parâmetros fisiológicos do pampo e sua 

interação com outros fatores abióticos, como por exemplo, a alcalinidade. Novos estudos 

relacionados à reprodução e nutrição da espécie também são de grande importância para o 

entendimento da biologia e o sucesso da criação. 

 

 

 

 

 


