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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; LAZO et al. 1998; COSTA et al., 2008). O pampo Trachinotus marginatus
possui hábitos costeiros. Jovens ocorrem com freqüência em regiões costeiras do Rio Grande
do Sul, na zona de arrebentação. Sua distribuição no Atlântico Sul ocidental se estende do Rio
de Janeiro ao Uruguai (MENEZES & FIGUEIREDO, 1980). Esse peixe é considerado uma
espécie eurialina, tolerando, portanto, uma ampla faixa de salinidade (SAMPAIO et al., 2003).

A salinidade é considerada um dos principais fatores abióticos que afetam o
crescimento e a sobrevivência dos organismos aquáticos, uma vez que podem influenciar
diretamente os processos fisiológicos e ecológicos (MANZON, 2002; TSUZUKI et al. 2008;
ZHENG et al. 2008; TOMY et al. 2009). Além disso, a manutenção do equilíbrio iônico e
osmótico dos fluídos corpóreos em peixes submetidos a diferentes salinidades requer um gasto
energético, o que pode afetar o crescimento e a reprodução desses organismos (LAIZ-
CARRIÓN et al. 2002; TSENG & HWANG, 2008).

Em vista do acima exposto, conhecer o comportamento osmorregulatório e os limites
de tolerância de determinada espécie à salinidade é de extrema relevância para o
entendimento dos processos fisiológicos envolvidos na adaptação do animal ao ambiente
(SAMPAIO & BIANCHINI, 2002). Portanto, o objetivo do presente estudo foi caracterizar o
comportamento osmorregulatório e avaliar o crescimento de juvenis do pampo Trachinotus
marginatus em diferentes salinidades.

Metodologia
Os pampos (2,14 ± 0,29 g; 5,11 ± 0,33 cm) foram coletados na Praia do Cassino (Rio

Grande, RS) com rede de arrasto de tração manual e transferidos para o Laboratório de
Piscicultura Estuarina e Marinha da FURG, onde foram mantidos em tanques de fibra (1000 L),
na densidade de 200 peixes por tanque. Os peixes foram alimentados com ração comercial até
a saciedade aparente, três vezes ao dia.

Após o período de aclimatação, os peixes foram mantidos em tanques de 46 L com
água nas salinidades 3, 6, 12 e 32 durante 28 dias, na densidade de 20 peixes por tanque.
Cada tratamento foi feito em quatro réplicas em sistema de recirculação de água.

O consumo de oxigênio em cada salinidade foi medido. Ao término do período
experimental, os peixes foram contados, anestesiados com benzocaína (50 ppm), pesados e
medidos. Além disso, foi realizada a coleta de um arco branquial de 3 peixes de cada
tratamento para análise da atividade da Na+, K+ - ATPase. Com os dados obtidos foram
calculados os índices de sobrevivência, conversão alimentar aparente, fator de condição de
Fulton e coeficiente de variação. Os resultados foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) ao nível de 95% de significância.

Resultados e Discussão
Crescimento

As médias finais dos pesos totais dos peixes das 4 salinidades estão apresentadas na
Tabela 1. Denota-se que o crescimento foi afetado pela salinidade, sendo que nas salinidades
3, 6 e 12 os peixes apresentaram um desempenho significativamente maior que na salinidade
32, evidenciando o melhor desempenho da espécie em salinidades baixas.
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A conversão alimentar aparente, o fator de condição de Fulton e o coeficiente de
variação não variaram significativamente em função da salinidade. No entanto, a taxa de
crescimento específico observada na salinidade 6 foi maior que na salinidade 32 (Tabela 2).

Tabela 1 – Peso inicial e final (g) de juvenis do pampo Trachinotus marginatus, mantidos em
diferentes níveis de salinidade. Letras diferentes representam diferença significativa (média e
desvio-padrão) (p<0,05).

3 6 12 32
Peso inicial (g) 2,15 ± 0,29 a 2,14 ± 0,28 a 2,17 ± 0,28 a 2,1 ± 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

Salinidades

Tabela 2 – Sobrevivência, taxa de crescimento específico, conversão alimentar aparente, fator
de condição de Fulton e coeficiente de variação de juvenis do pampo Trachinotus marginatus,
mantidos em diferentes níveis de salinidade (média e desvio-padrão). Letras diferentes
representam diferença significativa (p<0,05).

3 6 12 32
Sobrevivência (%) 95 ± 4,08 a 98,8 ± 2,5 a 97,5 ± 5 a 96,3 ± 4,78 a

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

Conversão alimentar aparente (CAA) 1,71 ± 0,2 a 1,43 ± 0,1 a 1,61 ± 0,2 a 1,64 ± 0,2 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 (CV) 0,11 ± 0,01 a 0,08 ± 0,01 a 0,10 ± 0,03 a 0,09 ± 0,02 a

Salinidades

Atividade da Na+/K+- ATPase branquial

A atividade da Na +/K+- ATPase branquial foi significativamente maior na salinidade 3
em relação a salinidade 12, mas não diferiu nas salinidades 6 e 32 (p<0,05). Também não foi
constatada variação significativa na atividade enzimática entre as salinidades 6, 12 e 32
(p<0,05) (Figura 1). Isso pode estar relacionado com a necessidade de um maior trabalho
osmótico em salinidade baixa, visto que a espécie em estudo é de origem marinha (FIESS et
al.; 2007; HIROI & MCCORMICK, 2007;  MCCORMICK et al. 2009).

Figura 1 – Atividade da Na+/K+- ATPase branquial de juvenis do pampo Trachinotus marginatus
mantidos em diferentes salinidades. Letras diferentes representam diferença significativa
(p<0,05).



Considerações finais

De acordo com os resultados do presente trabalho podemos classificar o pampo T.
marginatus, como uma espécie marinha eurialina com grande capacidade de osmorregulação e
bom desempenho zootécnico em salinidades baixas.
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