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Resumo 

O cultivo intensivo de Litopenaeus vannamei é uma realidade na carcinicultura. 

Nesse sistema de cultivo, as trocas de água são reduzidas, o que aumenta a 

biosseguridade do cultivo e reduz a geração de efluentes. Por outro lado, sistemas 

intensivos trazem preocupação em relação ao acúmulo e toxicidade de metais 

presentes na ração, como o cobre. O cobre é essencial para o metabolismo, porém 

em grandes quantidades se torna tóxico. Uma vez que L. vannamei pode ser cultivado 

em diferentes salinidades, o presente estudo avaliou o efeito da salinidade na 

toxicidade aguda do cobre (CL50-24 h). Pós-larvas (PLs) de L. vannamei foram 

mantidas em água com salinidade de 20 ppt com renovação parcial diária (%) e 

aeração constante. Antes do início dos testes de toxicidade, as PLs foram aclimatadas 

em 3 diferentes salinidades (5, 15 e 30 ppt) por 24 h. Após esse período, os 

organismos (PLs com 10 dias; n=10) foram expostos por 24 h a diferentes 

concentrações nominais de cobre em 5 ppt (0,05 a 0,8 mg/l), 15 ppt (3,5 a100 mg/l) e 

30 ppt (2 a 144 mg/l). A toxicidade do cobre para as PLs foi fortemente influenciada 

pela salinidade, sendo observado aumento nos valores da CL50-24 h em menores 

salinidades. Nos animais aclimatados em 30 ppt, a CL50-24 h foi de 106,82 mg/l (limite 

inferior de 84,87 e superior de 134,45 mg/l). Já nos animais aclimatados em 15 e 5 

ppt, a CL50-24 h foi de 49,21 mg/l (limite inferior de 35,53 e superior de 68,17 mg/l) e 

0,30 mg/l (limite inferior de 0,23 e superior de 0,40 mg/l), respectivamente. Esses 

valores representam uma redução de cerca de 22 e 100% dos valores de CL50-24 h 

dos animais em 15 e 5 ppt, em comparação aos animais em 30 ppt. O cobre foi tóxico 

para as pós-larvas de L. vannamei aclimatadas e expostas em salinidade reduzida, 

particularmente em 5 ppt. Assim, o acúmulo de metais via ração em sistemas de 

cultivo com baixa ou nenhuma renovação de água, em salinidades reduzida, pode 

resultar em aumento da mortalidade de L. vannamei em função do aumento da 

toxicidade do cobre. Análises dos parâmetros osmorregulatórios, da concentração 

diferencial do cobre e dos íons corpóreos, assim como a modelagem dos dados no 

programa BLM, estão sendo realizados no sentido de entender a maior toxicidade do 

cobre nessas condições. 
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1. Introdução 

A espécie L. vannamei, oriunda do Leste do Pacífico, é encontrada no México, 

Equador e Panamá preferencialmente em fundos lamosos de até 72m de 

profundidade (Barbieri et al., 2006; Angelo et al., 2003, Freitas, 2003). Essa espécie 

exótica foi introduzida para fins de aquicultura, que nada mais é do que o cultivo de 

animais aquáticos em qualquer estágio de desenvolvimento em viveiros. O cultivo de 

espécies exóticas possui riscos uma vez que, podem invadir os ambientes naturais 

podendo levar a sérios danos nos ecossistemas. Devido principalmente a esse motivo, 

o IBAMA em 1997 instituiu uma lei que restringe a comercialização de algumas 

espécies, entre elas o camarão marinho, podendo ser comercializado apenas para 

fins de aquariofilia. Dessa forma, desde 1998 não houve mais introdução de novos 

indivíduos dessa espécie, sendo comercializados apenas os nascidos no cativeiro 

(Freitas, 2003). 

Devido L. vannamei ser uma espécie de alto valor econômico, uma vez que o 

camarão representa uma importante fonte protéica aos seres humanos, seu cultivo 

cresceu muito nos últimos tempos (FAO, 2004; Freitas, 2003). O L. vannamei em seu 

estágio juvenil apresentam melhor aceitação salina, de 14,7 a 31,1 ppm, apresentando 

também três fases de adaptação em seu ciclo de vida em ambiente natural, em sua 

fase larval ele se adapta a salinidade oceânica, para a fase juvenil se ajusta a 

salinidade estuarina, retornando novamente a salinidade oceânica quando adultos. 

Porém em seu cultivo, devido a sua tolerância a adaptar-se a variações de salinidade, 

quando pós-larva e também juvenil, podem suportar de 0% até 60% de salinidade 

(Lima et al., 2011). 

Um dos problemas enfrentados no cultivo de L. vannamei é a utilização de 

dietas ricas em fósforo e nitrogênio, onde um dos metais presentes na ração é o 

Cobre, essencial para o metabolismo dos animais. Quando ocorre o acúmulo de 

restos de rações nos tanques de cultivo, o cobre tende a acumular junto, podendo 

assim ser transferido para o animal (Molon et al., 2013; Lopes, 2006). O cobre é um 

elemento essencial, é usado como um cofactor em várias enzimas, sendo que várias 

proteínas evoluíram para regular sua distribuição na célula (Pena et al., 1999; Uauyet 

al., 1998), mas potencialmente tóxico, para todos os organismos (Harris, 2000; Uauyet 

al., 1998), em altas concentrações.  
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Nesse sentido, o presente estudo buscou examinar como a salinidade pode 

afetar a toxicidade e a bioacumulação do cobre e relacionar com a fisiologia, 

competição entre cátions e especiação do cobre através do uso do modelo do ligante 

biótico (BLM). A espécie escolhida no presente estudo foi o Camarão Branco do 

Pacífico (Litopenaeus vannamei), uma vez que, essa é uma espécie amplamente 

utilizada em sistemas de cultivo, apresentando tolerância a uma ampla faixa de 

salinidade. Além disso, L. Vannamei é uma espécie exótica. Dessa forma, entender e 

modelar a tolerância dessa espécie ao cobre em função de diferentes salinidades é 

de grande importância comercial, econômica e biológica.  

2. Objetivos  

 Caracterização das propriedades físicas e químicas das águas nas 

diferentes salinidades (para que depois esses dados sejam utilizados na modelagem 

da toxicidade pelo programa BLM); 

 Cálculo do valor da concentração letal do cobre necessário para causar 

mortalidade de 50% da população em 24h (CL50%-24h) do camarão branco do 

Pacífico (L. Vannamei) no estágio pós-larva 20 (PL20) nas salinidades de 5; 15 e 30 

ppt. 

3. Metodologia e desenvolvimento 

3.1. Obtenção e filtragem da água do mar 

A água do mar utilizada foi obtida no aquário do Guarujá (Aqua Mundo). A água 

foi transportada ao laboratório em tanques de polietileno de litros. Antes de serem 

utilizadas nos experimentos, a água do mar foi filtrada em filtros de polipropileno 

(Permution®) de 25, 5 e 1 micra. A água foi filtrada em cada elemento filtrante ao 

menos duas vezes para garantir a filtragem completa. 

3.2. Obtenção e aclimatação do camarão branco do Pacífico (L. 

vannamei) 

Um milheiro de camarão branco do Pacífico (L. vannamei) foi obtido no estágio 

de desenvolvimento PL10 (1 milheiro) em aquicultura (Aquatec Aquacultura LTDA., 

Rio Grande do Norte, Brasil) e transportados, em sacos plásticos próprios para 

transporte, para o laboratório do Prof. Rodrigo Schveitzer localizado no Departamento 
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de Ciências do Mar da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Campus 

Baixada Santista. Os camarões foram mantidos em caixas d´água de 2000 l com em 

salinidade 20 ppt e com aeração constante. 

Para alcançar os objetivos, as PL20 foram aclimatadas por 20 h à salinidade 5 

ppt, por 2,5 h à salinidade 15 e 2,8 h à salinidade 30 ppt antes do início dos testes de 

mortalidade. A aclimatação se deu de forma gradual onde um aumento ou diminuição 

da salinidade variou de acordo com cada salinidade final desejada. Para a salinidade 

de 5 ppt, foi diminuído 1 ppt a cada 30 minutos, com remoção da água salgada e 

adição de água doce, até chegar em 11 ppt inicial e 10 ppt final, e então a partir daí, 

foi diminuído 1 ppt a cada 180 minutos, até chegar em 5 ppt. Para a salinidade de 15 

ppt, foi diminuído 1 ppt a cada 30 minutos, e adicionado água doce, até chegar na 

salinidade desejada. E por fim, para a salinidade de 30 ppt, foi adicionado 1 ppt a cada 

15 minutos, acrescentando também, água salgada, até chegar em 30 ppt. Para melhor 

entendimento do processo. Durante o período de aclimatação, os camarões foram 

mantidos em tanques com aeração constante, sendo alimentados a cada 2 h com 

ração comercial especial L. vannamei. 

3.3. Preparo das soluções experimentais e seleção das concentrações 

de cobre que serão utilizadas nos ensaios 

As concentrações de cobre que foram selecionadas no presente estudo foram 

baseadas no trabalho de Frias-Espericueta et al., (2003). Esses autores encontraram, 

em água com salinidade 34 ppt, 100% de mortalidade de L. vannamei (PL20) nas 

concentrações de 96, 112 e 128 mg/l de cobre. Dessa forma, para o experimento de 

salinidade 30 ppt, selecionamos 128 mg/l como a maior concentração de cobre a ser 

testada. A partir dessa concentração, selecionamos as outras 9 concentrações da 

seguinte forma, dividiu o valor 128 (maior concentração a ser utilizada) por 10 (número 

de concentrações experimentais) (128 ÷ 10 = 12) e partir disso, valores decrescentes 

foram selecionados na ordem de 12 (0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; 120; 144 mg/l 

de cobre). Para se garantir 100% de mortalidade na maior concentração selecionada 

(128 mg/l de cobre) optamos por aumentar desse valor em 2x (144 mg/l de cobre). 

Para as outras salinidades, partiu-se do pressuposto de que se 128 mg/l de cobre 

seria necessário para causar 100% de mortalidade em uma água com salinidade 34 

ppt, logo para uma água com salinidade 15 ppt e 5 ppt, precisaremos de 60 e 20 mg/l 



5 
 

de cobre, respectivamente. A seleção das outras 9 concentrações se deu da mesma 

forma realizada para a salinidade de 30 ppt, com exceção de que, nas maiores 

concentrações adicionamos mais 10 mg/l de cobre para garantir 100% da mortalidade.  

Foram preparadas duas soluções de cloreto de cobre (CuCl2), uma de 10 g/l e 

outra de 100 g/l. Essas soluções foram utilizadas para se chegar as concentrações 

finais de cobre que foram utilizadas nos experimentos. A solução de 10 g/l foi utilizada 

para se obter concentrações até 15 mg/l e de 100 g/l para se obter concentrações 

maiores de 16 mg/l. 

3.4. Montagem dos sets experimentais             

 A montagem dos sets foi realizada no laboratório do Prof. Rodrigo Schveitzer 

localizado no Departamento de Ciências do Mar da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), Campus Baixada Santista. O experimento foi montado em 3 

bandejas (em duplicata, duas bandejas por salinidade, total de 6 bandejas), contendo 

11 potes em cada bandeja (referentes ao Controle e as 10 concentrações de cobre 

selecionadas para cada salinidade). Nas bandejas foi montado um sistema de aeração 

e um “banho maria” acoplado a um termostato, para que a temperatura se mantivesse 

constante (~ 28°C). No sistema de aeração, foi utilizado mangueiras e ponteiras, que 

conectam a entrada de ar comprimido aos potes de 0,5 L, onde os camarões foram 

acondicionados. A partir do início do experimento, foi contado o número de camarões 

mortos ao final de 24 h nas 3 diferentes salinidades (5; 15 e 30 ppt). Os camarões 

mortos foram retirados dos potes ao longo do experimento. Amostras de água foram 

coletadas ao final de cada tempo experimental para que a medida da concentração 

real de cobre na água fosse realizada. Além disso, foram realizadas medidas dos 

parâmetros físico-químicos, íons dissolvidos (Na+ e Cl-), amônia, nitrito e fosfato das 

águas experimentais.  

3.5. Técnicas analíticas para água  

Análise físico-química da água nas diferentes salinidades (5, 15 e 30 ppt) 

Amônia, sódio, cloreto e potássio 

Para a leitura da concentração de amônia na água dos experimentos, foi 

preparada uma solução controle (branco), com água destilada, fenol e nitroprussiato 
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de sódio, e para as amostras, a água destilada foi substituída pela amostra. Uma 

solução oxidante de citrato de sódio e hipoclorito de sódio foi preparada em uma 

proporção de 4: 1. A solução oxidante foi levada à estufa por 1h30 em temperatura de 

35°C. Após a estufa, 150 μL de cada amostra foi pipetada em microplaca para a leitura 

no Espectrofotômetro de microplaca no comprimento de onda de 640 nm.  

           Já para sódio, usou-se 11 padrões preparados a partir uma solução mãe de 1 

M de cloreto de sódio em água Milliq. As concentrações dos padrões variaram de 0 

μM a 2000 μM. As amostras foram diluídas de acordo com sua salinidade, onde as de 

5 ppt foram diluídas 200x, as de 15 ppt diluídas em 500x e as amostras de 30 ppt, 

diluídas em 1000x. Após as diluições, as amostras foram lidas em um Fotômetro de 

Chama. 

Para a leitura de cloreto na água, usou-se os mesmos padrões de sódio, porém 

as concentrações variaram de 0 μM a 400 μM. As amostras foram diluídas de acordo 

com sua salinidade, onde as de 5 ppt foram diluídas 500x, as de 15 ppt diluídas em 

2000x e as amostras de 30 ppt, diluídas em 4000x. As amostras foram lidas em 

Espectrofotômetro de microplaca em comprimento de onda de 480 nm. 

Para a leitura do potássio na água, usou-se 11 padrões preparados a partir uma 

solução mãe de 1 M de cloreto de potássio em água Milliq, com as concentrações 

variando de 0 a 2000 μM. As amostras das diferentes salinidades (5; 15 e 30 ppt) 

foram diluídas em 100x e lidas no Espectrofotômetro de chama.  

Nitrito e fosfato 

Utilizando o Manual de Análises de Oceanografia Química (Baumgarten et al., 

1996) como referência para a análise de nitrito na água dos experimentos, foi 

preparada uma solução controle (branco) com água destilada, naftil (N 1-naftil) e 

sulfanilamida. Para as amostras, a água destilada foi substituída pela amostra. As 

soluções foram preparadas diretamente na microplaca para a leitura no 

Espectrofotômetro de microplaca no comprimento de onda de 543 nm.  

 Para a leitura de fosfato, foi aplicado o mesmo protocolo de nitrito, onde foi 

necessário o preparo de quatro reagentes (molibdato de amônio, ácido sulfúrico 5N, 

ácido ascórbico e antimônio tartarato de potássio), solução estoque de fosfato (SE) e 
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solução de trabalho de fosfato (ST), além do preparo dos padrões, para a leitura de 

fosfato dissolvido na água. Para a da curva de calibração, foi utilizado 5 padrões, de 

5 μM a 100 μM. A análise foi realizada em Espectrofotômetro de microplaca no 

comprimento de 850 nm.  

Análise estatística 

 A CL50-24 h das diferentes salinidades (5; 15 e 30 ppt) foi calculada pelo 

Programa TrimmedSpearman-karber com limites do intervalo de confiança em 95% e 

TRIM de 0 a 10%. 

 

5. Resultados  

5.1. Análise da água  

A temperatura e o pH se mantiveram constantes ao longo das 24 h de 

experimento. Sendo os valores de pH e temperatura (média±desvio) de 7,8 ± 0,1 e 27 

± 0,2 °C, respectivamente, na salinidade de 5 ppt; 7,9 ± 0,1 e 28 ± 0,3°C, 

respectivamente, na salinidade de 15 ppt; e de 7,8 ± 0,04 e 28 ± 0,2°C, 

respectivamente, na salinidade de 30 ppt. 

As concentrações de amônia na água foram de 0,1; 0,05 e 0,05 mg/l em 5, 15 

e 30 ppt, respectivamente. As concentrações de nitrito na água foram de 0,02; 0,03 e 

0,08 mg/l em 5, 15 e 30 ppt, respectivamente. As concentrações de fosfato na água 

foram dede 0,04; 0,06 e 0,07 em 5, 15 e 30 ppt, respectivamente. Já as concentrações 

de sódio, cloreto e cálcio apresentaram uma grande variação em suas concentrações 

em função das diferentes salinidades. As concentrações de sódio foram de 250, 92; 

1624,44 e 12135,39 mg/l em 5, 15 e 30 ppt, respectivamente. As concentrações de 

cloreto foram de 22236,13; 8756,93 e 33176,6 mg/l em 5, 15 e 30 ppt, 

respectivamente. As concentrações de potássio foram de 66,41; 149,91 e 302,68 mg/l 

em 5, 15 e 30 ppt, respectivamente (Tabela I). 

Tabela I. Concentração de Amônia ([NH3]), Nitrito ([NO2-]), Fosfato ([PO43-]), Sódio 
([Na+]), Cloreto ([Cl-]) e Potássio ([K+]) na água utilizada para realizar os experimentos 
de mortalidade nas salinidades de 5, 15 e 30 ppt.  
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Salinidade 
[NH3] 

mg/l 

[NO2-] 

mg/l 

[PO43-] 

mg/l 

[Na+] 

mg/l 

[Cl-] 

mg/l 

[K+] 

mg/l 

5 ppt 0,10 0,02 0,04 250,92 2236,13 66,41 

15 ppt 0,05 0,03 0,06 1624,44 8756,93 149,91 

30 ppt 0,05 0,08 0,07 12135,39 33176,6 302,68 

 

5.2. CL50-24 h 

 Não houve mortalidade das pós-larvas de L. vannamei aclimatadas por 24 h 

em nenhuma das salinidades estudadas (controles). A toxicidade do cobre para as 

PLs foi fortemente influenciada pela salinidade, sendo observado aumento nos valores 

da CL50-24 h em menores salinidades. Nos animais aclimatados em 30 ppt, a CL50-24 

h foi de 106,82 mg/l (limite inferior de 84,87 e superior de 134,45 mg/l). Já nos animais 

aclimatados em 15 e 5 ppt, a CL50-24 h foi de 49,21 mg/l (limite inferior de 35,53 e 

superior de 68,17 mg/l) e 0,30 mg/l (limite inferior de 0,23 e superior de 0,40 mg/l), 

respectivamente (Tabela II). 

Tabela II. Valores da CL50-24 h, com seus respectivos níveis superior e inferior, para 

as Pós-Larva de Litopenaeus vannamei nas salinidades de 5; 15 e 30 ppt.  

 
Salinidade CL50-24 h Limite Inferior Limite Superior 

5 ppt 0,30 mg/l 0,23 mg/l 0,40 mg/l 

15 ppt 49,21 mg/l 35,53 mg/l 68,17 mg/l 

30 ppt 106,82 mg/l 84,87 mg/l 134,45 mg/l 

 

6. Considerações finais 

No presente estudo, toxicidade do cobre para as PLs foi fortemente influenciada 

pela salinidade e tempo de exposição, sendo observado aumento nos valores da CL50-

24 h em menores salinidades. Nos animais aclimatados em 30 ppt, a CL50-24 h foi de 

106,82 mg/l. Já nos animais aclimatados em 15 e 5 ppt, a CL50-24 h foi de 49,21 mg/l 

e 0,30 mg/l. Em estudo anterior, utilizando pós-larva de L. vannamei aclimatada e 

exposta em água do mar (34 ppt), foi encontrado valor da CL50-24 h de 84 mg/l, sendo 

a CL50-96 h de 37 mg/l de cobre total e 4,2 mg/l de cobre dissolvido (Frias-Espericueta 
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et al., 2003). Nossos dados sugerem que a maior toxicidade do cobre em salinidade 

reduzida pode estar relacionada sua maior disponibilidade em menores salinidades, 

devido a menor competição do metal com cátions dissolvidos, como pôde ser 

verificado através da análise da água nas diferentes salinidades. A concentração de 

Na+ nas salinidades de 15 e 30 ppt estavam cerca de 6 e 48 vezes mais elevadas em 

relação à 5 ppt. A concentração de Cl- nas salinidades de 15 e 30 ppt estavam cerca 

de 4 e 15 vezes mais elevadas em relação à 5 ppt. A concentração de K+ nas 

salinidades de 15 e 30 ppt estavam cerca de 2 e 4 vezes mais elevadas em relação a 

5 ppt. Uma vez que o cobre compete com o Na+ pelos sítios de ligação do Na+ nas 

brânquias, essa maior disponibilidade do cobre na salinidade de 5 ppt resultaria em 

severos efeitos sobre os processos e mecanismos ionoregulatórios dos animais. 

O cobre foi tóxico para as pós-larvas de L. vannamei aclimatadas e expostas 

em salinidade reduzida, particularmente em 5 ppt. Assim, o acúmulo de metais via 

ração em sistemas de cultivo com baixa ou nenhuma renovação de água, em 

salinidades reduzida, pode resultar em aumento da mortalidade de L. vannamei em 

função do aumento da toxicidade do cobre. Análises dos parâmetros 

osmorregulatórios, da concentração diferencial do cobre e dos íons corpóreos, assim 

como a modelagem dos dados no programa BLM, estão sendo realizados no sentido 

de entender a maior toxicidade do cobre nessas condições. 
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