Carcinicultura
Romena de Aragón Arias

PARANÁ

Curitiba-PR
2011

Sumário

Aula 1 - Introdução à Carcinicultura
1.1 Dados mundiais
1.2 Dados brasileiros

331
331
332

Aula 2 - Histórico da Carcinicultura
2.1 Carcinicultura Mundial

337
337

2.2 Carcinicultura Brasileira

338

Aula 3 - Espécies cultivadas
3.1 Espécies
3.1.1 Espécie Litopenaeus vannamei

343
343

343

Aula 4 - Biologia do camarão branco do Pacífico
4.1 Biologia do camarão

347
347

Aula 5 - Reprodução em laboratório
5.1 Procedimentos para a reprodução do camarão em
laboratório

351
351

5.2 Maturação

352

5.3 Estrutura física

352

5.4 Indução hormonal

353

5.6 Alimentação

355

5.7 Manejo/procedimentos

355

Aula 6 - Reprodução em laboratório (continuação)
6.1 Larvicultura

359
359

6.2 Preparação e manejo de tanques

359

6.3 Artêmia salina

360

6.4 Controle sanitário

360

Aula 7 - Reprodução em laboratório (continuação)
7.1 Pré-berçário

363
363

7.2 Despesca e transporte de pós-larvas (PLs)

363

7.3 Estruturas adjacentes

365

325

e-Tec Brasil

Aula 8 - Cultivo em viveiros de engorda
8.1 Histórico e sistemas de cultivo
8.2 Sistemas de produção
Aula 9 - Engenharia de construção de fazendas
9.1 Áreas propícias para a implantação de fazendas

369
369
369
373
373

9.2 Layout da fazenda

374

9.3 Canal de adução

375

Aula 10 - Engenharia de construção de fazendas
(continuação)
10.1 Sistema de bombeamento
10.2 Canal de abastecimento

379
379
380

Aula 11 - Engenharia de construção de fazendas
(continuação)
11.1 Canais escavados em terra
11.2 Canais feitos de concreto

385
385
387

Aula 12 - Engenharia de construção de fazendas
(continuação)
12.1 Viveiros

393
393

12.3 Comporta de drenagem/despesca/escoamento

395

12. 4 Fundo do viveiro

397

12.5 Posicionamento dos viveiros

398

12.6 Estrutura de apoio

398

Aula 13 - Engorda
403
13.1 Aspectos sociais, econômicos e ambientais do cultivo 403
13.2 Fatores que influenciam o crescimento dos camarões 404
Aula 14 - Ecologia dos viveiros
14.1 Ecologia de viveiros

407
407

14.2 Metais pesados e outras substâncias químicas (como o
enxofre)
407

e-Tec Brasil

326

14.2.1 Amônia

407

14.2.2 Alcalinidade

408

14.2.3 Salinidade

408

14.2.4 Temperatura

409

Carcinicultura

Aula 15 - Ecologia dos viveiros (continuação)

411

15.1 Oxigênio dissolvido (OD)

411

15.2 Nutrição

412

15.3 Alguns Fatores Estressantes:

413

Aula 16 - Ecologia dos viveiros (continuação)
417
16.1 Ciclo do oxigênio no tanque ao longo do dia e ao longo
do ano e a estratificação da coluna d’água
417
16.3 Baixa de oxigênio durante a noite – o que fazer quando
isso acontece?
420
16.3.1 Fatores que colaboram para reduzir os níveis de OD do
viveiro
421
Aula 17 - Ecologia dos viveiros (continuação)
17.1 Transparência da água/fitoplâncton

425
425

17.2 Importância da ecologia dos viveiros

426

17.3 Alimentação - natural e artificial

426

Aula 18 - Manejo das unidades de engorda
18.2 Preparação do solo e água dos viveiros

429
430

18.2.1 Instruções para fertilização da água

431

18.3 Manejos de aclimatação e povoamento

432

18.4 Amostra controle da sobrevivência inicial

433

Aula 19 - Manejo das unidades de engorda (continuação)
19.1 Manejo da alimentação

435
435

19.2 Manejo da qualidade da água

439

19.3 Recirculação de água

439

Aula 20 - Manejo das unidades de engorda (final)
443
20.1 Manejos de transferência de viveiros berçários para viveiros
de engorda
443
20.2 Manejo de Despesca

445

Referências

451

Atividades autoinstrutivas

455

Currículo da professora-autora

475

327

e-Tec Brasil

Palavra do professor-autor
Querido aluno!
Seja bem vindo ao curso de aquicultura e disciplina de carcinicultura (cultivo de camarões) cuja atividade é extremamente importante, pois além de
ser realizada em vários locais do mundo, tem proporcionado o avançado
tecnológico na área. O cultivo de camarões marinhos é responsável tanto
pela captação de recursos financeiros quanto pela geração de inúmeros empregos. Deve-se entender que o cultivo de camarões é composto de várias
etapas - vai desde a produção das larvas até a despesca final. É como um
dominó, onde os processos são interligados e têm extenso efeito sobre toda
a cadeia produtiva. Uma larva de má qualidade poderá causar problemas
durante a engorda, que prejudicará a despesca, o valor de mercado, a conversão alimentar, etc. A cadeia de erros e acerto é formada não apenas pelo
manejo e cuidado com os camarões, mas também pelas estruturas utilizadas
para o seu cultivo. Daí o destaque dado às estruturas de laboratório e na
construção das fazendas de engorda.
Com esse material você acompanhará passo a passo todo o processo do cultivo de camarões, os pontos importantes, a relação íntima entre as etapas, os
acontecimentos de cada fase, até a chegada do camarão às mãos do consumidor. Vale lembrá-los que as tecnologias estão constantemente mudando,
novos problemas e novas soluções surgem, onde o aprendizado será diário.
Portanto, procure manter-se informado, atualizado; visite sites relacionados;
leia revistas e livros; participe de encontros e troque experiências com outros
profissionais. Assim, você estará colaborando muito para o seu processo e
sucesso profissional!
Romena de Aragón Arias
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Aula 1 - Introdução à Carcinicultura
Aquicultura ou aquacultura é o termo utilizado para designar o
cultivo de todo tipo de organismo aquático, dentre eles peixes,
camarões, ostras, vieiras, mexilhões, rãs, algas, microalgas, etc.
O termo carcinicultura ou carcinocultura refere-se ao cultivo
de camarões de água doce (Macrobrachium sp.) ou de água
salgada (Peneídeos). Este material abordará exclusivamente a
carcinocultura marinha.

Microalgas – grupo de
organismos fotossintetizantes,
microscópicos, normalmente
unicelulares.
Peneídeos – uma das famílias
dos camarões, a mais expressiva
e que é cultivada.

1.1 Dados mundiais
Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), em 2006, a produção mundial de pescados foi de 110 milhões
de toneladas, sendo que 50% são provenientes da aquicultura, 25% da
piscicultura, 12,5% do cultivo de plantas aquáticas e 12,5% do cultivo de
crustáceos e moluscos. O cultivo de crustáceos, dentre eles o de camarões,
sofreu enorme aumento entre o período de 2000 a 2006.
Dados do ano de 2007 (levantados pela FAO) mostram que a pesca extrativista de camarões de água salgada atingiu seu limite sustentável. Considerando que a demanda mundial pelo consumo de crustáceos (especialmente
camarões) vem aumentando ano a ano, a responsabilidade depositada na
carcinicultura marinha também cresce, de forma a evitar a depredação dos
estoques naturais e evitar um incremento significativo do preço, chegando
inclusive a apresentar uma tendência nos últimos 20 anos de tornar o camarão tigre gigante (Penaeus monodon) e o camarão branco do Pacífico
(Litopenaeus vannamei) produtos mais baratos.

Você sabia?
Segundo a FAO, desconsiderando a inflação do período, o camarão
branco do Pacífico teve uma redução no valor de 42% no preço entre o
período de 1987 a 2004 na América Latina e Caribe, graças ao desenvolvimento da carcinicultura.
Mediante dados da FAO, entre os anos de 2003 e 2007, a pesca mundial decresceu 0,79% (de 3.206.602 toneladas para 3.181.274), enquanto que no
mesmo período, houve um incremento na produção mundial de camarões
oriundos de cultivo de 59,86% (de 2.049.171 para 3.275.726 toneladas),
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chegando inclusive a ultrapassar a produção extrativa. Deve-se, entretanto
ressaltar que tanto a extração quanto os cultivos mundiais são dominados
pelo continente asiático, e vem aumentando progressivamente. Em 1997,
a América produzia em média 21,64% dos camarões cultivados, enquanto
que a Ásia era responsável por 77,70%. Passados 10 anos, a produção
aquicola na Ásia aumentou ainda mais, saltando para 85,71% contra apenas 13,84% na América.

Figura 1.1 – Evolução da Produção Mundial Aquicola vs.
Extrativista no Período entre 1995 e 2005.
Fonte: http://www.abccam.com.br

Segundo dados de 2008 fornecidos pela ABCC (Associação Brasileira dos
Criadores de Camarão), os maiores exportadores mundiais de camarão são
a Tailândia com 104.988 toneladas, a Indonésia com 68.698 toneladas e o
Equador com 62.287 toneladas. Os maiores mercados consumidores do camarão exportado são a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Ainda segundo
dados da Associação, a Europa importou aproximadamente 363.949 toneladas no período de janeiro a junho de 2009, tendo como principais destinos
Holanda, Espanha, Dinamarca e França. O segundo lugar ficou com os EUA
que no mesmo período importaram 234.206 toneladas. E o terceiro foi o
Japão que importou 85.158 toneladas, sendo Indonésia, Tailândia e Vietnam
seus principais fornecedores.

1.2 Dados brasileiros
Nos últimos anos tem-se feito diversos esforços governamentais e privados
no sentido de melhorar as técnicas e condições da pesca, organizando-se
melhor em sindicatos, pleiteando subsídios e possibilitando a utilização das
mais diversas tecnologias para a captura e processamento ainda no barco;
fatores que permitem atingir áreas que não eram possíveis anteriormente,
cada vez mais profundas e longe da costa.
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Embora tenha havido um incremento na pesca brasileira na ordem de 21%
no período de 1991 a 2007 devido ao aporte de tecnologia, pode-se observar no gráfico abaixo que o mesmo tende à estabilidade, indicando que o
Brasil segue a tendência mundial apresentada acima de chegar ao limite da
produção pesqueira sustentável, tornando a aquicultura uma atividade de
grande importância como fonte de proteína animal para alimentação humana, para a manutenção dos estoques naturais e dos preços através de uma
estabilização da relação entre oferta e procura, podendo em muitos casos,
inclusive abaixar os valores devido ao aumento da oferta.

Figura 1.2 - da Produção Pesqueira e Aquícola
Brasileira (1991-2007)
Fonte: http://www.abccam.com.br

Na mesma linha de pensamento e acontecimentos da aquicultura mundial
segue a carcinicultura brasileira, onde a captura de camarões encontra-se
praticamente estabilizada e o cultivo aumenta consideravelmente a produção, tornando-se responsável pela elevação dos níveis de oferta do produto
em mais de 3 vezes nos últimos 10 anos e pulando de 9% do total da produção em 1996 (captura+cultivo) para significativos 62% em 2007, ultrapassando a captura.

Figura 1.3 – Brasil – Evolução da Produção de Camarão
Cultivado X Capturado (t)
Fonte: http://www.abccam.com.br
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Segundo dados publicados pela ABCC – Associação Brasileira dos Criadores
de Camarão - o preço do quilograma de camarão branco (Litopenaeus vannamei) de tamanho grande só perde em valores para o camarão rosa grande
e médio (Farfantepenaues brasiliensis, F. subtilis e F. paulensis), sendo superior ao camarão ferro, 7 barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e médio de quaisquer
classificação.
A produção brasileira de camarão, conforme pode ser observada no gráfico
abaixo, era pouco desenvolvida, mas já apresentava alguns resultados na 2ª
metade dos anos 90. A partir de 1998, passou a crescer de forma exponencial
até 2003, quando apareceram obstáculos ao cultivo como o aparecimento
das doenças virais, a ação antidumping dos EUA e as enchentes no nordeste
brasileiro que deixaram muitas fazendas debaixo d’água, evidenciando a falta
de políticas públicas que apoiem a atividade (como uma linha de custeio).
Estes fatos reduziram a lucratividade e atratividade do setor e mudaram o
foco do mercado, que primeiramente era a exportação, fato que levou a
um decréscimo da produção e uma posterior estabilização na produção,
voltando-a cada vez mais para o mercado interno e consolidando-o como
grande consumidor da produção nacional, conforme mostram os gráficos
abaixo.

Figura 1.4 - Evolução da Produção e Exportação de
Camarões no Brasil entre 1996 e 2008
Fonte: http://www.abccam.com.br
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Figura 1.5 – Brasil: Destino da Produção de Camarão Cultivado
Fonte: http://www.abccam.com.br

Atividade de aprendizagem
Complete as lacunas
C
A
M
A
R
ã
O

1. Sinônimo de carcinicultura
2. País produtor de camarão
3. Camarão tigre gigante: Penaeus__________
4. Espécie cultivada no Brasil: L______________
5. Maior importador mundial de camarão (continente)
6. Razão que causou um leve aumento no nível de pescados extraídos do
meio ambiente nos últimos anos.
7. Maior produtor de peneídeos cultivados das Américas
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Resumo
• Através das produções obtidas nas últimas décadas, podemos ver que
a pesca já chegou ao seu limite de sustentabilidade, enquanto que a
aquicultura de forma geral cresce sem parar, demonstrando capacidade
de crescimento para suprir as demandas mundiais de proteína. A carcinicultura acompanha esse quadro, tornando-se cada vez mais significativa.
• Devido a diversos fatores, a partir de 2004, houve uma queda na produção brasileira de camarões, mas estes vêm sendo pouco a pouco superados e a produção tem voltado a crescer. Além do crescimento em
quantidade produzida, o seu alto valor agregado demonstra todo o seu
potencial e importância como atividade econômica.
• Embora as exportações vinham caindo, o mercado brasileiro mostrou-se
bastante receptivo e tem absorvido cada vez mais a produção nacional,
consolidando-se como mercado consumidor.
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Aula 2 - Histórico da Carcinicultura
2.1 Carcinicultura Mundial
O cultivo de camarões moderno teve início na década de 30 no Japão, quando se deu início aos trabalhos de larvicultura da espécie Penaeus japonicus,
sendo que em 1943 obtiveram-se as primeiras pós-larvas em laboratório.

Você sabia?
O cultivo de camarões é uma atividade nada recente, sendo exercida há
muitos séculos. Inicialmente o cultivo era realizado de forma extensiva,
em viveiros abastecidos pelas marés, muitas vezes em conjunto com outras espécies marinhas (cultivo consorciado), como tainhas (mugilídeos)
e milkfish. Os predadores dos camarões eram mortos com sementes de
chá, propiciando assim o crescimento e desenvolvimento dos camarões.

Mugilídeos – família
de peixes, conhecidos no
Brasil como tainha.

O período entre 1930 e 1965 foi caracterizado pela instalação das primeiras
fazendas de engorda e pelos trabalhos de desenvolvimento de tecnologia
para obtenção de pós-larvas em laboratório no Japão. Inicialmente o cultivo
era realizado em viveiros abastecidos pelas marés, muitas vezes consorciados
com peixes de água salgada, como mugilídeos e milkfish, passando realmente a ser significativa a partir da década de 70 e 80, quando começou a
abastecer os criadores com grande quantidade de juvenis e expandindo o
cultivo (ANDREATTA & BELTRAME, 2004). Foi exatamente neste período que
o cultivo de camarões provou ser uma atividade de alta rentabilidade, atraindo investidores e popularizando a atividade em todo o mundo.
A partir de 1965, houve uma expansão da pesquisa para outros países como
China, Taiwan, USA e França. Entre a década de 80 e 90, começaram a surgir
as diversas doenças (inclusive as viroses) que causaram uma quebra na produção na ordem de 75% em Taiwan, seguindo nas décadas subsequentes
para outros países e outros continentes, como China, Tailândia, Panamá,
Peru e Equador, finalmente alcançando o Brasil por volta do ano 2004. Todos
os países atingidos pelas doenças sofreram quebras de produção significativas, que levaram a uma redução na produção devido à menor produtividade e, principalmente, pela falência de muitos produtores, estendendo suas
consequências a uma crise econômica local. Todos estes problemas levaram
a uma reflexão sobre a forma agressiva com que a atividade vinha sendo desenvolvida, aliada ao desmatamento, destruição de manguezais, salinização
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Estuário – foz dos rios,
complexos lagunares. Servem de
berçário para diversas espécies.

de áreas antes agricultáveis e poluição orgânica de estuários (modificado
de ANDREATTA & BELTRAME, 2004).
Após a euforia inicial causada pelo grande lucro obtido num primeiro momento e as desilusões causadas pelas doenças e problemas econômicos enfrentados, vislumbra-se que a carcinocultura se desenvolva cada vez mais
de forma consciente visando a sustentabilidade econômica e ambiental da
atividade.
Atualmente, mais de 50 países exploram a carcinocultura, sendo que o
maior produtor mundial é Tailândia. E o maior produtor da América Sul é o
Equador. Os mercados consumidores são representados pelos EUA, Japão e
Europa Ocidental conforme já mencionado e demonstrado na aula 01.

Você sabia?
O grande avanço tecnológico da engenharia mecânica ocorrido principalmente na segunda metade do século XX foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da carcinicultura mundial.
As bombas hidráulicas possibilitaram o bombeamento de grande quantidade de água para cultivo em níveis acima do mar, o que ampliou as
áreas de cultivo. Outro fator de enorme contribuição para o aumento
dos cultivos foi a popularização dos sistemas de frio e de congelamento
que propiciaram a ampliação dos mercados consumidores, permitindo o
comércio entre continentes, derrubando fronteiras e diminuindo distâncias entre as áreas produtoras e consumidoras.

2.2 Carcinicultura Brasileira
No Brasil, a atividade comercial teve início na década de 70 no Rio Grande
do Norte, quando o Governo Estadual lançou o “Projeto Camarão” visando
a substituição de parte das salinas (extração de sal) na tentativa de amenizar
os efeitos da crise que a tradicional atividade do estado passava naquele
momento. Entre 1978 e 1984 foram importadas larvas de Marsupenaeus
japonicus, fazendo-se necessário então a criação da Empresa de Pesquisas
Agropecuárias do Rio Grande do Norte (EMPARN), que passou a sistematizar
e desenvolver trabalhos de adaptação da espécie exótica às condições locais.
Nos primeiros três anos, devido a uma seca incomum, o cultivo apresentou
resultados favoráveis, incentivando a atividade. Esse período caracteriza a
primeira fase do camarão cultivado no Brasil, onde predominaram cultivos
extensivos de baixa densidade de estocagem, reduzida renovação da água e
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uso da alimentação natural produzida no próprio viveiro, tais como poliquetas, zooplânctons e microalgas.
Na primeira metade da década de 80, muitas empresas camaroneiras receberam subsídio somando 22 milhões de dólares. No entanto, devido a entraves políticos e econômicos, à falta de tecnologia e a fragilidade das espécies
cultivadas dificultaram, o crescimento desse setor num primeiro momento.
Na região Sul, logo no início da década de 80, a ACARPESC, empresa pública
de apoio à pesca em Santa Catarina desenvolveu os primeiros estudos para o
cultivo consorciado de tainha e camarões, sendo que o último apresentou
melhores resultados.
Como a coleta de larvas do ambiente não era suficiente para povoar as fazendas, idealizou-se o LCM – Laboratório de Camarões Marinhos, da UFSC.
Em 1984 a Universidade Federal de Santa Catarina iniciou os trabalhos de
pesquisa da reprodução e cultivo de espécies nativas, sendo o primeiro laboratório a conseguir produzir pós-larvas em laboratório na América Latina.

Cultivo consorciado – cultivo
de mais de uma espécie dentro
de um mesmo local.
Adensamento populacional
– tornar mais denso, aumentar o
número de indivíduos/m²

A partir da segunda metade da década de 80, houve uma profissionalização
e planejamento estratégico do setor, passando a adquirir características técnico-empresariais fundamentadas em novas tecnologias, fatores que caracterizam o segundo período da carcinocultura marinha em nosso país. Neste
momento foram feitos esforços para a domesticação de espécies nativas
(Penaeus subtilis, Penaeus schimitti e Farfantepenaeus paulensis), para a
sua reprodução em laboratório e para o desenvolvimento de tecnologias de
cultivo, incluindo a preparação do solo, qualidade de água, adensamento
populacional, introdução de alimento inerte (ração), etc.
Embora se tenha alcançado o domínio total da reprodução em laboratório,
as espécies nativas, tanto o Penaeus schimitti (camarão branco) quanto o
Farfantepenaeus paulensis (camarão rosa) apresentaram sérias dificuldades
de adaptação ao confinamento, ao adensamento e a outros fatores de stress
ambiental inevitavelmente presentes nas fazendas de engorda, tornando-o
não competitivo comercialmente. A tecnologia desenvolvida hoje é utilizada em programas de repoavoamento de Lagoas Costeiras e em programas
sociais no sul do Brasil (especialmente Lagoa dos Patos) para o aumento da
renda familiar de pescadores através do cultivo principalmente do F. paulensis (camarão rosa) em cercados e em gaiolas.
Na década de 90, as empresas camaroneiras do nordeste, devido aos obs-
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Náuplio – primeira fase larval
dos crustáceos decápodes,
incluindo o camarão.
Características zootécnicas –
características de cultivo

táculos no cultivo das espécies nativas, e observando o bom desempenho
no cultivo da espécie Litopenaeus vannamei no Equador e Panamá e a já
comprovada capacidade de adaptação aos vários ecossistemas, o Brasil passou a importar náuplios, pós-larvas e reprodutores do Equador, México, Venezuela, Panamá e EUA. Devido à validação dos conhecimentos adquiridos
na segunda fase da carcinicultura brasileira e à adaptação do L. vannamei
às condições de cultivo conseguiu-se provar já em 1995/1996 a viabilidade
comercial da produção em escala.
A partir de 1998 também o LCM (em Florianópolis/SC) passou a produzir
pós-larvas de camarão branco do Pacífico, assim como vários outros laboratórios em todo Brasil. Devido às excelentes características zootécnicas e
adaptação da espécie que conseguiram superar os problemas tidos com as
espécies nativas, a isto se soma também o desenvolvimento de novas tecnologias, extensão agropecuária atuante e mercado consumidor favorável
levaram a um boom da atividade conforme se observa na figura abaixo:

Gráfico 2.1 – Evolução do Desempenho da
Carcinicultura Brasileira (1998 – 2007)
Fonte: http://www.abccam.com.br

O camarão branco do Pacífico tornou-se a única espécie cultivada comercialmente no Brasil. A sua domesticação convergiu para a adoção de um sistema
semi-intensivo que se consolidou como sistema próprio para as condições
dos estuários brasileiros.

Atividade de aprendizagem
1. Entre no site da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC)
(http://www.abccam.com.br) e pesquise sobre a história da carcinicultura
e seu desenvolvimento no Brasil.
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2. Pesquise em outros sites e confira como se deu o desenvolvimento da
carcinocultura na Tailândia, Vietnam, Equador e México. Pesquise também
como é realizado o cultivo hoje nesses países, bem como as taxas de povoamento e produtividade.
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Resumo
• O cultivo de camarões é uma atividade bastante antiga, mas a forma
com que é realizada tem se desenvolvido muito através do maior conhecimento da biologia do animal, bem como o desenvolvimento de novas
tecnologias de cultivo e da própria engenharia que hoje permite o uso
de muitos equipamentos essenciais para o desenvolvimento da atividade.
• Embora tivessem tido diversas tentativas de desenvolvimento da carcinicultura com as espécies nativas, estas foram frustradas devido a vários
problemas que levaram o Brasil a adotar a espécie Litopenaeus vannamei
como carro-chefe da atividade.
• O Brasil adota o sistema semi-intensivo de cultivo, devido às características do solo, do estuário, das técnicas de manejo, do alimento disponível,
etc. Sua produtividade hoje se encontra entre as maiores do mundo.
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Aula 3 - Espécies cultivadas

Conforme já foi dito anteriormente, o cultivo moderno teve início
na década de 30 através de pesquisas com a espécie Marsupenaeus
japonicus. Com o passar do tempo, a tecnologia de reprodução e
engorda foram transferidas para muitos peneídeos, possibilitando
o cultivo de várias espécies locais.

3.1 Espécies
Dentre elas pode-se mencionar: Marsupenaeus japonicus, Litopenaeus
stylirostris, L. vannamei, Fenneropenaeus chinensis, Fenneropenaeus
indicus, Farfantepenaeus merguiensis, F. subtilis, F. brasiliensis, F. aztecus,
F. paulensis, Penaeus monodon, Fenneropenaeus merguiensis.
A família Penaeidae é a mais importante dos camarões, abrangendo 80%
dos camarões pescados no mundo, segundo estatísticas da FAO. Hoje também podemos afirmar que os camarões são uma das famílias mais cultivadas, perdendo apenas para a pescada.
Das espécies acima mencionadas, até pouco tempo atrás, a mais cultivada
em todos os países da Ásia, exceto pela China e Japão, foi o (Penaeus monodon) camarão tigre gigante. Por volta do ano 2000, houve a introdução
do camarão branco do Pacífico (L. vannamei), representando uma grande
adaptação ao clima e às condições de cultivo. E gradativamente o camarão
branco na Ásia foi substituindo praticamente todas as outras espécies anteriormente cultivadas, não apenas neste continente como em outros também
devido às características zootécnicas da espécie.

3.1.1 Espécie Litopenaeus vannamei
Segundo a FAO, já em 2007, o L. vannamei representava mais de 70% da
produção de cultivos, conforme o gráfico a seguir.
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Figura 3.1 – Espécies Utilizadas na Carcinocultura
Mundial: Comparativo entre 1997 e 2007
Fonte: http://www.abccam.com.br

Contribuem para a disseminação da espécie Litopenaeus vannamei em todo
o mundo:
• Baixo metabolismo basal, baixos níveis de stress (adapta-se facilmente
a novos ambientes), não ser territorialista e alimentar-se durante todo o
dia. Esses fatores economizam muita energia e permitem um maior crescimento e ganho de peso;
• Aceita bem alimento inerte (ração), embora também se alimente de todo
vivo presente no viveiro, como poliquetas e microalgas. Esta característica
permite que um viveiro de grande produtividade natural obtenha altos
níveis de conversão.

Diatomáceas – tipo
de microalga do grupo
Bacillariophyta, unicelulares.
Principal característica é uma
parede de sílica envolvendo-a.
Pode ser planctônica ou
bentônica.

• É mais herbívoro que outras espécies, o que permite que a ração (alimento inerte) tenha menores níveis de proteína. Propicia também que se
alimente bastante de diatomáceas (microalgas) e não apenas de níveis
tróficos mais altos. Isso permite uma ração mais barata (a parte mais cara
da ração é a proteína de alta qualidade, essencial para a ração de camarões) e um melhor uso do alimento vivo já presente
• No viveiro, que leva a uma melhor conversão (menos ração para produzir
a mesma quantidade de carne).
• Possui uma ótima taxa de conversão, o que quer dizer que precisa de
menos ração para cada quilograma de carne produzida, e os custos de
produção serão consequentemente menores.
• Aceita bem pequenas variações de temperatura, salinidade, pH e oxigênio dissolvido em um curto espaço de tempo.
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• Adaptar-se a uma faixa de temperatura e salinidade muito ampla, tornando uma maior área geográfica própria para o seu cultivo (zonas tropicais e subtropicais, com água salgada, salobra e até doce).
• Já existe todo um pacote tecnológico bastante desenvolvido e difundido
em todo o mundo para a reprodução em laboratório e engorda nos sistemas intensivo, semi-intensivo e extensivo.

Atividade de aprendizagem
1. Qual a origem do camarão branco do Pacifico? Qual seu nome científico?

2. Antes da espécie Litopenaeus vannamei, qual era a espécie predominantemente cultivada?

3. Enumere 5 fatores que contribuíram para a disseminação da espécie
Litopenaeus Vannamei.
1–

2–

3–

4–

5–
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Resumo
• A família Penaeidae mostrou-se ao longo dos anos a mais adaptada ao
cultivo, apresentando uma grande quantidade de espécies aplicadas à
carcinicultura. Dentro deste panorama a espécie originária do Caribe,
Litopenaeus vannamei tem ganhado cada vez mais espaço devido à capacidade de adaptação a novos ambientes, à ótima domesticação, ao
domínio de tecnologia de reprodução em cativeiro e engorda, e ao excelente desempenho zootécnico, substituindo gradativamente outras
espécies que já estavam anteriormente sendo cultivadas com bastante
sucesso.
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Aula 4 - Biologia do camarão branco
do Pacífico
4.1 Biologia do camarão
O camarão tal como conhecemos é um animal invertebrado, e possui a seguinte classificação científica:
• filo dos artrópodes – invertebrados com exoesqueleto de quitina
• subfilo dos crustáceos – corpo segmentado em cabeça, tórax e
abdômen
• classe malacostraca – cabeça e tórax fundidos no cefalotórax

Exoesqueleto – esqueleto
externo; casca do camarão.
Quitina – proteína que reveste
os animais artrópodes, dentre
eles o camarão.
Pleópodo – “patinha” do
cefalotórax do camarão.

• ordem dos decápodos – 5 pleópodos e 5 pereiópodos

Pereiópodo – “patinha” do
abdômen do camarão.

• família dos peneídeos

Rostro – parte frontal do
cefalotórax dos camarões.

O cefalotórax é a parte comumente chamada de “cabeça”. É revestida por
uma carapaça com um par de olhos, um rostro, uma “boca”, antenas e 5
pares de pereiópodos, sendo que nos machos o último é modificado para
copular com a fêmea. Dentro da carapaça encontram-se todos os órgãos
vitais como o sistema nervoso central (gânglios cerebrais e o cordão nervoso
central ganglionar), o estômago, hepato-pâncreas e o início do intestino,
coração, os aparelhos reprodutores (nas fêmeas se estende para o abdômen
também), brânquias e o coração.

Urópodes – nadadeiras externas do “rabo” do camarão.
Télson – uma peça quitinosa
do exosqueleto dos artrópodes
- particularmente visível nos
camarões e lagostas - que se
encontra na extremidade do
último segmento do corpo

O abdômen é a parte muscular, dividida em 6 segmentos. Os 5 primeiros segmentos possuem pleópodos (patas), enquanto que o último é um
“rabo” composto dos urópodes e do télson. Na parte dorsal do abdômen
(superior) passa o cordão intestinal em todo o seu comprimento (cordão fino
e preto), enquanto que na parte inferior ou ventral estão localizadas os pleópodos (patas). Uma fêmea ovada, em época de reprodução, normalmente
possui o ovário dentro do cefalotórax bastante cheio, estendendo inclusive
no dorso do abdômen.
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Voce sabia?
Devido ao exoesqueleto, periodicamente o animal “troca de casca” para
poder crescer. Ao tirar “a casca mais externa” já existe outra mole em
baixo, que necessita apenas endurecer. Este processo é chamado ecdise.
Neste período enchem a carapaça de água (para aumentar o seu volume
e permitir o crescimento posterior) e absorvem grande parte de minerais
do ambiente para endurecer a exoesqueleto quitinoso. Durante a muda
(ou ecdise) ficam escondidos e não costumam alimentar-se. Este é o período em que os camarões estão mais vulneráveis ao ataque de doenças.
Cefalotórax

Abdômen

Rostro

Pereiópodos

Pleópodos

Urópodes

Télson

Figura 4.1 – Esquema de um Camarão e suas Principais Estruturas
Fonte: autora

Desova – quando a fêmea
coloca os seus ovos no ambiente.

Os camarões estão na base da cadeia alimentar marinha em todos os seus
estágios de vida, sendo alimento de quase todos os animais tanto em sua
fase larval quanto adulta. Assim sendo, como estratégia de sobrevivência da
espécie, os camarões reproduzem-se em grande quantidade (cada fêmea
desova de 100.000 a 500.000 ovos por desova dependendo da espécie e
do tamanho do animal) e crescem rapidamente. Estas aliadas a outras características tornam os camarões peneídeos (pertencentes à família Penaeidae)
animais com características zootécnicas excelentes – alta taxa reprodutiva e
crescimento rápido.
O ciclo biológico no ambiente natural acontece parte no oceano e parte nos
estuários. Em grandes profundidades oceânicas (20-160 metros), encon-
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tram-se os reprodutores que ali maturam sexualmente, copulam e colocam
os ovos.
Os ovos são livres, de densidade pouco maior que a da água (ficam no
fundo). Após 12-20 horas eclodem em um estágio larval chamado náuplio
que dura em torno de 36 horas a 26º C, onde consomem ainda as reservas
do vitelo. Completado este estágio, sofre uma metamorfose e transformase em protozoea, já apresentam tamanho bem maior e mais desenvolvido.
Passam a alimentar-se exclusivamente de fitoplâncton (fase herbívora), o
qual é encontrado em grande quantidade na superfície da água (por causa
da maior quantidade de luz). Devido à fototaxia positiva dos náuplios,
quando as larvas chegam neste estágio elas já conseguem se alimentar - os
ovos eclodem no escuro (fundo do mar) e nadam em direção à luz, onde há
grande disponibilidade de alimento. Após aproximadamente 4 dias as larvas
sofrem mais uma metamorfose e passam do estágio de protozoea para
misis. Neste estágio as larvas já criam uma aparência mais semelhante àquela
que conhecemos como própria do camarão. Alimentam-se principalmente
de zooplâncton (embora nunca parem de comer fitoplâncton) e criam
um movimento natatório de cabeça pra baixo. Esta é uma das principais
características deste estágio larval. A última metamorfose sofrida pelas
larvas é a que a transforma de misis para pós-larva (PL), onde todas as
características do animal adulto já estão presentes.
As pós-larvas entram no estuário em busca de alimento e proteção. A
maior abundância de plâncton, detritos, matéria orgânica permitem uma
alimentação farta enquanto que o marisma e/ou manguezais, água mais
escura, pedras, algas, dentre outros elementos presentes nos ambientes
estuarinos (lagoas, rios salgados, baías e outras áreas de confrontação da
água doce com a salgada) servem de abrigo para os juvenis poderem crescer
e se desenvolver até se tornarem recrutas quando, com 12 a 20 gramas,
voltam para o oceano para maturar sexualmente e se tornarem aptos à
reprodução.

Vitelo – parte do ovo que contém alimento para o organismo
que se desenvolve.
Fitoplâncton – organismos
unicelulares que possuem
clorofila e realizam fotossíntese. Microscópicos, não têm
capacidade natatória desenvolvida, acompanha as correntes
marítimas.
Fototaxia – diz-se que um
animal tem fototaxia positiva
quando “nada” em direção à
luz, e fototaxia negativa quando
vai à direção contrária à origem
da luz.
Protozoea – segundo estágio
larval dos crustáceos decápodes,
incluindo o camarão.
Misis – terceiro estágio larval
dos crustáceos decápodes, incluindo o camarão.
Zooplâncton – organismos
microscópicos que se alimentam do fitoplâncton e não têm
capacidade natatória desenvolvida, acompanha as correntes
marítimas.
Pós-larva – quarto estágio
larval dos crustáceos decápodes,
incluindo o camarão. Já tem a
mesma forma de um camarão
adulto, mas de tamanho bem
menor.

Você sabia
Nos estuários, os juvenis de camarão já estão expostos aos mesmos tipos
de stress que nos viveiros das fazendas de engorda.
Bactérias, fungos, protozoários e predadores, além de poluição orgânica,
oscilações de temperatura, de salinidade, de pH, de oxigênio dissolvido,
etc. tornam os peneídeos “naturalmente” acostumado com as condições
adversas do cultivo.
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Atividade de aprendizagem
Identifique cada uma das partes do camarão abaixo:

Resumo
• O corpo dos camarões é segmentado em cefalotórax, onde ficam a maioria dos seus órgãos vitais, e abdômen, que é a parte muscular.
• Camarões são animais invertebrados, protegidos por uma casca de quitina. Para poder crescer e se desenvolver, os camarões trocam progressivamente de cascas, num processo chamado muda ou ecdise. Neste período, ficam mais frágeis por perder a sua proteção e também por não
conseguirem se alimentar.
• Camarões são a base da cadeia alimentar natural. Para poder garantir a
sobrevivência das espécies, cada fêmea põe de 100.000 a 500.000 ovos
por desova, dependendo da espécie e do tamanho da fêmea.

Eclosão dos ovos – momento
onde os náuplios já estão
prontos para vir para o ambiente.
Quebram a casca e saem.
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• Entre os juvenis e a eclosão dos ovos há os seguintes estágios de desenvolvimento larval: náuplios, protozoea (ou zoea), misis e pós-larva, cada
um com subestágios de desenvolvimento.
• Os camarões peneídeos já têm parte do ciclo de vida localizado dentro
dos estuários, o que já os torna naturalmente aptos a suportar as condições de cultivo, como as variações de salinidade, a temperatura e oxigênio, as altas concentrações de matéria orgânica, a presença de bactérias
e fungos, etc.
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Aula 5 - Reprodução em laboratório
5.1 Procedimentos para a reprodução do
camarão em laboratório
Para entendermos como funciona a reprodução em laboratório, é importante uma visão geral de algumas coisas. Então, vamos esclarecendo aos poucos
algumas questões fundamentais ao bom entendimento.
A reprodução de qualquer indivíduo em cativeiro é a expressão máxima de
sua adaptação, saúde e bem-estar ao meio em que está inserido, de que
não existe nenhum fator físico, químico ou biológico estressante que possa
impedir, dificultar ou reduzir a qualidade da reprodução. Por isso, todas as
variáveis do meio devem ser controladas e mantidas de forma ótima.

PARA REFLETIR....
Se a reprodução é a expressão máxima do bem-estar animal, você não
concorda que fazer barulho, grande movimentação de pessoas no setor,
bater nos tanques, deixar matrizes cair no chão pode deixar os animais
assustados e estressados? Você consegue estudar ou trabalhar bem com
alguém perturbando e assustando você? Você não acha que esse tipo de
comportamento vai prejudicar o rendimento das matrizes?
Lembre-se disso quando for visitar um laboratório!!!
O sistema reprodutivo da fêmea é formado por um par de ovários, ovidutos
e um télico - receptáculo que fica na parte ventral do cefalotórax para
receber os espermatóforos do macho. O sistema reprodutivo masculino
possui vários órgãos internos, sendo que o petasma é o órgão copulador,
que coloca o espermatóforo no télico da fêmea durante a cópula.

Você sabia?
Os ovários de uma fêmea ovada de peneídeos chegam a 10% do seu
peso. Todo este conteúdo é eliminado a cada desova, o que significa
de 100.000 a 500.000 ovos a cada desova. Há relatos de fêmeas de
Penaeus monodon que produzem 600.000 ovos/desova.
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Oviduto - onde ficam os ovos
quando a fêmea está ovada.
Télico – local no cefalotórax da
fêmea que recebe o espermatóforo do macho.
Receptáculo – local que recebe.
Espermatóforo – “saco”
contendo espermatozóides.
Petasma – órgão utilizado
pelo macho para colocar o seu
espermatóforo na fêmea. Fica no
último pleópodo.
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Além da manutenção dos reprodutores, o laboratório é um ambiente que
visa o cultivo de larvas, que são os estágios onde o camarão está mais frágil
e susceptível. Por esta razão, além de controlar as condições ambientais, é
necessário manter um nível de desinfecção muito alto, como em um hospital. As estruturas são periodicamente desinfetadas, o acesso só é permitido
a uma parcela de pessoal devidamente vestido e higienizado. Toda a água
utilizada em um laboratório deve ser de alta qualidade, passa por filtros (para
impedir que entrem predadores, doenças, bactérias, protozoários, etc.), podendo ou não ser utilizados tratamentos químicos.

Maturação sexual – quando o
indivíduo adulto já tem todos os
órgãos sexuais desenvolvidos e
está pronto para procriar.
Hormônio gonadotrófico
– hormônio que estimula a
reprodução dos camarões –
efeito oposto ao gonadotrófico.
Hormônio supressor –
hormônio que desestimula a
reprodução – efeito oposto ao
gonadotrófico.
Ablação – retirada de 1 olho da
fêmea ou do seu conteúdo.

Como você deve ter percebido a reprodução em cativeiro não é algo tão
simples assim, e requer toda uma infraestrutura física, além de pessoas bem
treinadas. A produção em grande escala deve ter no mínimo 3 grandes setores bem definidos (maturação, larvicultura e setor de produção de alimento
vivo), mais estruturas de apoio.

5.2 Maturação
O setor de maturação de um laboratório de produção de pós-larvas de camarões é aquele onde as matrizes são mantidas, onde se consegue as desovas, até o “nascimento” dos náuplios, quando então são transferidos para
o setor de larvicultura.
Em ambiente natural, o L. vannamei desova quase todo o ano, mas existem
alguns períodos onde a desova é maior. A maturação e desova são controladas principalmente pelos hormônios gonadotróficos e repressor. Para a
reprodução em cativeiro, além da manipulação de fatores ambientais (salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido na água, fotoperíodo, intensidade
luminosa, minerais dissolvidos na água, etc.), é necessário que seja causado
um desequilíbrio no hormônio supressor através da ablação do pendúnculo ocular.

5.3 Estrutura física
Como estrutura física, o setor de maturação necessita de tanques para a
manutenção dos reprodutores, geralmente circulares, de 2 a 5 metros de
diâmetro, e que comportem uma coluna de água de no mínimo 50 cm. Estes tanques são abastecidos com água salgada, com ar, possuem sistema de
escoamento e aquecedores para manter a
temperatura ótima de conforto (nas regiões tropicais não é necessário). A altura mínima do tanque e da coluna de água é determinada pelo movimento
de natação realizado pela espécie em questão (para evitar que os animais
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pulem para fora do tanque) e também pelo manejo, sendo que quanto menor a altura, mais fácil o manejo.
Tanques quadrados e retangulares permitem acúmulos de resíduos não desejados nas quinas, sendo que os circulares permitem uma melhor circulação
interna de água, estimulada pela entrada posicionada diagonalmente em
relação às paredes do tanque, com uma convergência para o centro onde se
localiza o dreno. Veja o esquema abaixo:

Nível de água
Entrada de água

Dreno

Entrada de água

Dreno
Vista em corte dos tanques de Reprodutores

Vista superior dos tanques de Reprodutores

Figura 5.1 – Desenho Esquemático de um Tanque de Reprodutores
Fonte: autora

Além dos tanques dos reprodutores, são necessários tanques de desova e
tanques para a incubação dos ovos, sendo que os 2 podem ou não ser integrados. Estes tanques podem ser de diversas formas e volumes. Os cilíndrico-cônicos costumam ser mais práticos para a coleta de ovos e náuplios e devem ter um volume adequado para acomodar o número de ovos e náuplios
previstos (normalmente 90L/desova).

5.4 Indução hormonal
Os camarões normalmente possuem basicamente 2 hormônios que interferem diretamente na reprodução: o hormônio gonadotrófico, que estimula
a reprodução; e o hormônio supressor, que reprime o desenvolvimento das
gônadas (órgãos sexuais). Este último é produzido pelo órgão X, localizado
na base dos olhos.
Para se obter maior número de desova, realiza-se em todo o mundo o processo chamado de ablação. Consiste na retirada total ou apenas do conteúdo de 1 dos olhos da fêmea para extração do órgão X. Desta forma há um
desequilíbrio que permite as fêmeas desovarem a cada 3 ou 4 dias. Diz-se
que a desova em cativeiro também é possível sem que seja feita a ablação,
mas estas são bem menos frequentes.
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No processo de ablação, alguns laboratórios usam um anestésico local antes
do procedimento para reduzir o sofrimento das matrizes. Esta técnica reduz
a mortalidade e o tempo de recuperação, voltando a se alimentar e a nadar
normalmente bem mais rápido.

Voce sabia?
Quando o camarão está em processo de ecdise (troca de “casca”), ele
não consegue se reproduzir porque os hormônios da ecdise e da maturação atuam de forma contrária no animal.

5.5 Manipulação de fatores ambientais
Para a maturação dos órgãos sexuais é necessário que seja feita a manipulação de vários itens, listados abaixo:

Fotoperíodo - a relação
entre horas de luz e horas de
escuridão.

• Fotoperíodo e intensidade luminosa: os reprodutores costumeiramente são expostos à iluminação natural ou artificial (usando lâmpadas)
de 13 a 14 horas, com uma determinada intensidade luminosa, e 10 a 11
horas de escuro. Se a iluminação for artificial, deve-se intercalar “períodos de pôr do sol e nascer do sol” com lâmpadas coloridas.
• Temperatura: da água deve ser mantida entre 29 e 30 graus.
• Densidade demográfica: a densidade varia, mas normalmente fica em
torno de 1 camarão por m². Normalmente, a proporção é de 1 macho
para cada fêmea, sendo que pode variar de acordo com o laboratório e
a espécie utilizada.
• Renovação de água: normalmente fica entre 150 a 200%
• Renovação do plantel: devido ao enorme desgaste das fêmeas (desovas muito frequentes), os reprodutores costumam ser renovados a cada
60 dias.
• Oxigênio dissolvido: a quantidade de oxigênio dissolvido deve ser
mantida sempre alta, pois a renovação de água, a matéria orgânica e os
aeradores no tanque têm influência direta.
• Salinidade: ao contrário da engorda que pode ser feita em água salobra, os reprodutores precisam de água salgada.
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Lembrar!!!
Os camarões se reproduzem no oceano, então precisam de condições
semelhantes para produzir bons resultados!!

5.6 Alimentação
Os reprodutores necessitam de uma alimentação especial e balanceada para
suprirem o grande gasto de energia utilizado no processo de maturação das
gônadas. Além de muitas calorias, é necessário que a alimentação seja rica
em vitaminas, em minerais, em gorduras, em proteínas de alta qualidade.
Os ácidos graxos devem ser do tipo ômega 3 e 6, pois serão as “matérias
primas” dos ovos e dos espermatozoides.
Para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam supridas, costuma-se oferecer uma grande diversidade de alimentos, dentre os quais citamos: biomassa de artêmia salina, marisco, lula, ova, poliqueta marinho,
minhocas, ração, etc. Todos estes ingredientes devem ser crus, para manter
os níveis de vitamina e proteínas. Existe a preferência por alimentos frescos
(o processo de congelamento rancidifica parte das gorduras e diminui a qualidade das mesmas, e cria cristais de gelo que rompem as células e derramam
parte do conteúdo), e por peixes/lulas de águas mais frias e profundas, porque os níveis de ômega 3 e 6 são consideravelmente maiores nestes.

Biomassa – peso total dos
animais cultivados.

Principalmente as fêmeas de L. vannamei alimentam-se ao longo das 24
horas do dia para repor toda a energia gasta de uma desova para a outra, o
que implica em várias refeições ao longo do dia.

5.7 Manejo/procedimentos
As fêmeas de camarão branco copulam no final da tarde, sendo que a desova normalmente acontece no período da noite, entre as 20 e 24h, quando
todo o conteúdo de óvulos é liberado pelo orifício genital. A fertilização
acontece neste momento, com a fêmea escarificando o espermatóforo.
Em laboratório, as fêmeas copuladas são retiradas do tanque e levadas ao
tanque de desova. Na manhã seguinte, ou durante a madrugada, elas são
devolvidas ao tanque original e os ovos são coletados, lavados e transferidos
para as incubadoras. Após a eclosão dos ovos, os náuplios são contados por
amostragem e encaminhados para o setor de larvicultura. A retirada dos
náuplios é feita suspendendo-se a aeração e colocando uma fonte de luz.
Aqueles que migram para a luz (fototaxia positiva) são coletados, garantindo
a qualidade dos mesmos.
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As incubadoras normalmente são de forma cilindro-cônico para garantir
uma forte circulação e aeração, mantendo um espaçamento entre os ovos –
aumenta a taxa de eclosão.

Figura 5.2 – Fotografia de Tanques Cilindro-cônicos para Incubação.
Fonte: http://www.bernaueraquacultura.com.br

Voce sabia?
Alguns laboratórios trabalham no setor de maturação com o fotoperíodo
invertido, ou seja, as matrizes ficam em uma sala totalmente escura durante o dia, e à noite são ligadas lâmpadas para simular a luz solar. Entre
estes dois períodos, intercala-se luz amarela para simular o pôr do sol.
Desta forma, praticamente todo o manejo para obtenção de náuplios é
feito durante o dia, quando o laboratório está em plena atividade.

Atividades de aprendizagem
1. Em termos gerais, como funciona um laboratório?

2. Quais os seus setores?
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3. Qual a importância da manipulação de fatores?

4. O que são os hormônios gonadotrófico e supressor? Qual a importância
deles para a reprodução dos camarões?

5. Pesquise na internet sobre os procedimentos de ablação realizados nas
fêmeas de peneídeos.
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Resumo
• A reprodução de qualquer indivíduo em cativeiro é a expressão máxima
do bem-estar animal. Por isso, todas as variáveis do meio devem ser controladas e mantidas ótimas.
• A reprodução em cativeiro requer infraestrutura física e pessoas bem treinadas. Para isso, um laboratório de produção em grande escala deverá
ter no mínimo 3 grandes setores bem definidos: maturação, larvicultura
e produção de alimento vivo.
• Para a reprodução em cativeiro, além da manipulação de fatores ambientais (salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido na água, fotoperíodo,
intensidade luminosa, minerais dissolvidos na água, etc.) é necessário
que seja causado um desequilíbrio hormonal nas reprodutoras fêmeas
através da ablação do pendúnculo ocular. O processo consiste na retirada
total ou apenas do conteúdo de 1 dos olhos da fêmea para extração do
órgão X. Desta forma as fêmeas desovam mais frequentemente.
• Os reprodutores necessitam de uma alimentação especial e balanceada
para poder suprir o gasto energético e nutricional do processo de maturação das gônadas. Além de muitas calorias, é necessário que o alimento
ofertado seja rico em vitaminas, minerais, proteínas de alta qualidade, e
gorduras, principalmente em ácidos graxos tipo ômega 3 e 6, pois serão
as “matérias primas” dos ovos e dos espermatozóides.
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Aula 6 - Reprodução em laboratório
(continuação)
6.1 Larvicultura
A Larvicultura é o setor de desenvolvimento larval propriamente dito, cultivando-as até o estágio de pós-larva (PL) adequado para o povoamento dos
viveiros. É o setor mais delicado, pois como um bebê, é durante os estágios
larvais que o animal está mais frágil e sem defesas.
O setor de larvicultura é composto de salas com grandes tanques retangulares com fundo em U, que pode ser dos mais variados tipos de materiais. Os
tanques têm ligação com fossos usados para a retirada, aclimatação, contagem e embalagem das PLs.
No sul do Brasil, alguns laboratórios cultivam as larvas no setor da larvicultura até o estágio de PL5 ou PL10 dependendo do clima. Depois são passados
para um setor externo, chamado pré-berçário, onde ficam até aproximadamente o estágio de PL20, quando são expedidas para as fazendas. O mesmo
procedimento não acontece nos laboratórios do nordeste brasileiro. O clima
e a estabilidade de temperatura (durante o dia e a noite) permitem passar
para estruturas externas em estágios mais primários, além da despesca e
comercialização das larvas acontecerem antes.

6.2 Preparação e manejo de tanques
Antes do início da larvicultura, os tanques devem ser muito bem desinfetados e preparados com água do mar filtrada e pré-aquecida. Quando os náuplios sofrerem metamorfose para misis, o tanque já deve estar povoado com
microalgas, que será o primeiro alimento ofertado. As larvas alimentam-se
de microalgas (comumente de diatomáceas Chaetoceros e Tetraselmis), de
náuplios de artêmia salina, zooplâncton e ração, sendo que a frequência,
a quantidade e o período da vida em que cada alimento é ofertado fazem
parte do protocolo de rotina de cada laboratório.

Despesca – retirada dos
animais de cultivo adultos
(camarões) dos tanques.
Tetraselmis – tipo de
diatomácea

Periodicamente é essencial que as larvas sejam observadas, ou a olho nu
ou com auxílio de um microscópio, onde são observados os estágios de
desenvolvimento larval, a quantidade de apêndices, movimento natatório,
diferença de tamanho entre as larvas, etc. Esta observação é importante para
decidir sobre a rotina e ajudar na tomada de decisões que possam vir a ser
fundamentais para o sucesso da larvicultura.
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Muito importante para a qualidade e êxito da larvicultura é a qualidade da
água. Taxa de renovação é uma peça chave na sua manutenção. Dependendo do estágio de desenvolvimento, do regime alimentar e do uso de
probióticos, ela pode variar de 0 a 100%, sendo que quanto mais comida
for ofertada, maior é a taxa de renovação exigida por causa da decomposição do alimento e pelas fezes geradas. Toda a água que entra no tanque
tem que ser aquecida à mesma temperatura do tanque para evitar choques
térmicos. Em muitos locais a água é clorada antes para diminuir as chances
de uma contaminação bacteriana.
São de extrema importância alguns cuidados extras como (1) manter a oscilação de temperatura o mais baixo possível, (2) manter o pH entre 7 e 8,
(3) controlar a salinidade, (4) manter todo o tanque aerado e de preferência
que haja uma circulação que permita homogeneização total do tanque. Para
garantir o não aparecimento de metais pesados na água, deve-se usar EDTA.

6.3 Artêmia salina
Artêmia salina é um microcrustáceo, sem carapaça rígida, muito utilizado
na aquicultura como alimento em todas as fases de vida do camarão devido
ao alto valor nutricional (fonte de proteínas, vitaminas e sais minerais). São
originárias de ambientes muito salgados, onde produzem cistos (ovos). Os
cistos podem ser facilmente secos e transportados, e ficar latente por muitos
anos. Quando imersos em ambiente propício eclodem, dando origem a náuplios e posteriormente ao animal adulto. Por serem filtradores, alimentam-se de microalgas, mas também absorvem alimentos contidos na água. Esta
característica permite que sejam facilmente enriquecidos e garantam o fornecimento de todas as vitaminas e minerais necessários ao bom desenvolvimento do animal cultivado. Por ser um alimento vivo, são bastante atrativos
em todas as fases de desenvolvimento larval.
As artêmias podem ainda ser vetores de doenças que atacam os camarões
uma vez que também são crustáceos. Deve-se então tomar precaução quanto à procedência das artêmias.
Doenças bacterianas –
doenças causadas por bactérias.

6.4 Controle sanitário

Vibrionáceas – bactérias
do tipo vibrião, em forma
de bastonetes curvos. Na
aquicultura, normalmente
associados a doenças.

Devido à fragilidade das larvas nos primeiros estágios, é muito comum aparecerem doenças dos mais diversos tipos. Até 2003, quando surgiram as
doenças viróticas nos cultivos brasileiros, o mais comum eram doenças
de origem bacterianas, principalmente as vibrionáceas, embora fungos
e protozoários também apareçam causando danos de menor extensão. No
entanto, as doenças causadas por vírus podem depredar toda a atividade
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Doenças viróticas – doenças
causadas por vírus.

Carcinicultura

(laboratórios e fazendas), como aconteceu no sul do Brasil com a chegada
do “White spot” em 2005.
Para evitar perdas e o uso indiscriminado de antibióticos (rejeitado por alguns mercados consumidores), é necessário um controle rigoroso de desinfecção completa das instalações e utensílios. Algumas instituições fazem
paradas sanitárias para evitar futuros problemas. No caso de infestação de
alguma doença, além do antibiótico, maior renovação de água e maiores
cuidados na filtração da água também são medidas para reduzir o impacto
das doenças no cultivo.

White spot – doença de origem
viral que atinge apenas os
crustáceos decápodes. Afeta a
produção de larvas e a engorda,
principalmente na fase final de
crescimento. Causa calcificação no exoesqueleto dando o
aspecto de manchas brancas.

Atividade de aprendizagem
Complete as lacunas abaixo, dando sentido às frases:
1 - O ideal é que os tanques de larvicultura tenham o fundo em forma de U,
pois desta forma evita-se __________________________________.
2 - A ____________________ dos tanques é fundamental para evitar o uso
indiscriminado de antibióticos.
3 - O êxito de uma larvicultura depende fundamentalmente da _______
___________________ e ______________.
4 - O ______________________, doença que afetou enormemente a carcinocultura em todo o mundo, também ________________ (afeta/não afeta)
a reprodução e larvicultura.

Resumo
• A Larvicultura é o setor de desenvolvimento larval mais delicado; é durante os estágios larvais que o animal está frágil e sem defesas.
• As larvas alimentam-se de microalgas, náuplios de artêmia, zooplânctons
e ração.
• Muito importante para o êxito da larvicultura é a qualidade da água. A
taxa de renovação é uma peça chave na sua manutenção
• As artêmias, por serem crustáceos também podem ser vetores de doenças que atacam os camarões. É necessário precaução quanto à procedência das mesmas.
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• Para evitar perdas e o uso indiscriminado de antibióticos, é necessário um
completo e rigoroso controle de desinfecção das instalações e utensílios,
podendo incluir paradas sanitárias.
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Aula 7 - Reprodução em laboratório
(continuação)
7.1 Pré-berçário
O pré-berçário é na verdade a extensão da larvicultura, em um ambiente menos controlado e com menor densidade. As PLs saem do ambiente fechado e
praticamente 100% controlado (tanques de larvicultura), e vão para tanques
externos, cobertos tipo estufa. Neste novo local (pré-berçário) as larvas começam a se acostumar às condições ambientais e à alimentação dos viveiros
de forma gradual.
Ainda existe controle dos fatores ambientais, mas é consideravelmente menor. Exemplo disso é o que acontece com a temperatura, que devido à cobertura do berçário ser do tipo estufa, é mantida mais constante e com menores oscilações do que no exterior, embora não seja tão controlado quanto
na larvicultura. A água salgada (35 ppm) não é filtrada, a areação é forte,
mantendo as larvas espalhadas na coluna d’água. As PLs são alimentadas
com diatomáceas (transparência de 20 cm) e com ração comercial, iniciando a adaptação das larvas ao novo tipo de alimento que será ofertado nas
fazendas de engorda.
No sul do Brasil costumeiramente as larvas chegam PL 5-10, e são despescadas e vendidas como PL 20. No nordeste, entram PL 1-2 e são vendidas
como PL 10, seguindo para berçários nas fazendas onde são aclimatadas até
PL 10-20.
Este procedimento, que não é usado em todos os laboratórios, garante uma
maior taxa de sobrevivência nas fazendas e uma maior uniformidade no
tamanho das larvas.

7.2 Despesca e transporte de pós-larvas
(PLs)

Taxa de sobrevivência –
relação entre o número de
indivíduos que iniciaram e os
que sobreviveram até o final do
cultivo ou período mencionado

Despesca é o ato de retirar o camarão (ou as PLs, neste caso) dos tanques
para o fim a que se destina. No caso do laboratório, é o momento em que
a quantidade de pós-larvas produzidas naquele tanque será contada e se
saberá qual a porcentagem de sobrevivência (que mostra o sucesso ou não
da larvicultura).
As PLs, embora muito resistentes à variação, precisam de tempo para adap-

Aula 7 - Reprodução em laboratório (continuação)

363

e-Tec Brasil

tar-se às novas salinidades. Assim sendo, pelo menos 2 dias antes do transporte, coloca-se as larvas na mesma salinidade da fazenda. A mudança de
salinidade, realizada gradativamente, estimula a ecdise. Este prazo de 2 dias
permite que seja realizada a muda e o endurecimento da nova casca, diminuindo os riscos de infecção e garantindo uma maior sobrevivência na
fazenda. Se houver mudança na salinidade (pode acontecer por conta de
chuvas ou novos bombeamentos) esta deverá ser informada ao laboratório
no dia do transporte.
Normalmente é realizado o teste de stress antes de mandar para a fazenda
a fim de verificar a qualidade das PLs que estão sendo carregadas. O teste
de stress é realizado com 100 pós-larvas com casca dura, retirando da água
salgada (35 ppm), colocando-as em água doce (0 ppm) por 30 minutos e
depois passando para água salgada (35 ppm) novamente. Se 80 ou mais animais sobreviverem, estão aptos para povoarem as propriedades de engorda.

Importante:
Estudos mostraram que há um grande aumento na resistência às mudanças bruscas de temperatura e salinidade com a idade, sendo que
após o estágio PL 18 é ainda mais aumentada (ANDREATTA, 2000).
Por esta razão, no sul do Brasil, onde essas variações estão bem presentes, as pós-larvas são comercializadas maiores, fato que não acontece no nordeste do Brasil.
Após a contagem e rebaixamento da temperatura para 20 °C, as larvas são
transferidas para caixas de coleta (previamente lavadas e equipadas com
bombas para aeração e oxigenação através do bombeamento de ar e botijões de oxigênio) com água e aeração, o qual será transportado até o local
da fazenda em temperatura de 18 e 22°. Uma temperatura menor é importante porque baixa o metabolismo das larvas, o que significa que elas “ficam
mais quietas”, se alimentam menos, consomem menos O2, poluem menos
a água de transporte etc, tornando o transporte mais favorável.
É importante que a temperatura seja mantida constante durante toda a viagem e que esta seja a mesma das caixas de contagem, pois uma variação
neste estágio pode afetar a resistência e levar à mortalidade, ou a enfermidades ou a menor sobrevivência. O oxigênio dissolvido também deverá ser
mantido acima de 5 mg/L durante todo o percurso e aclimatação na fazenda.
Se as larvas mostrarem-se esbranquiçadas, é sinal de que há um alto grau
de estresse, sendo o transporte desaconselhável neste momento. A melhor
atitude é voltar para o pré-berçário e transportar noutro momento.
e-Tec Brasil
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Durante o transporte, as PLs são alimentadas com biomassa de artêmia, e
não deve haver mortalidade. Também a aeração deve ser vigorosa a fim de
manter as larvas espalhadas na coluna d’água. Se elas ficarem acumuladas,
uma machuca a outra com as quelas (garras) formando um ponto de
infecção.
Quanto maiores as PLs, menor a densidade a ser usada.

Quelas – par de apêndices do
cefalotórax que no final tem
forma de “garras”.

Além do transporte através de caminhões (em caixas de transporte), as larvas
também podem ser transportadas em sacos plásticos com água e oxigênio,
que permite viagens mais longas. No entanto, é muito mais trabalhoso e
necessita de cuidados especiais tanto durante o transporte quanto na
aclimatação na fazenda.

Figura 7.1 - Caminhão com Caixas para Transporte de Pós-larvas.
Fonte: http://www.bernaueraquacultura.com.br

7.3 Estruturas adjacentes
Parte importante de um laboratório são as estruturas complementares que
dão apoio aos setores (maturação, larvicultura, microalgas), dentre os quais
podemos enumerar:
• Reservatório de água salgada, que deverá ter água suficiente para
abastecer o laboratório por pelo menos 1 a 2 dias, uma vez que problemas no bombeamento de água muitas vezes acontecem, e não podem
comprometer todo o laboratório.
• Sala de geração de ar, que possui compressores ou outros equipamentos para fornecer a aeração, a qual é levada através de tubulação até os
locais onde ela é necessária. Periodicamente a tubulação tem que ser
desinfetada a fim e evitar focos de contaminação.
Aula 7 - Reprodução em laboratório (continuação)
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• Geradores de energia elétrica – necessários para atender pelo menos
aos pontos mais sensíveis e cruciais durante possíveis falta de eletricidade. Por garantia, recomenda-se um acionamento automático.
• Sala de filtração de água – onde a água do mar é filtrada sucessivamente em diferentes tipos de filtros até partículas de 0,5 micras.
• Laboratório de microscopia – local com os mais diversos equipamentos laboratoriais de precisão. Imprescindível para a contagem de microalgas, análise de náuplios, verificação dos mais diversos propósitos.
• Aquecimento de água – pode ser feito diretamente in loco, ou quando
a demanda de calor é maior, é normalmente feita através do uso de caldeiras e trocadores de calor.
• Escritórios, salas de reuniões, almoxarifado: é necessária uma estrutura adminstrativo-organizacional para todas as tarefas adminstrativas e
local para discutir pontos da produção e também para atualização dos
técnicos.
• Alojamentos e refeitórios: devido ao funcionamento do laboratório
24h/dia, sete dias por semana, é importante um local onde os funcionários possam descansar e manter a qualidade do serviço prestado.
• Sala de alimentos frescos: ambiente com local para estocagem (freezers ou câmaras frias) e preparação dos alimentos frescos.
• Sala de artêmia: local com os tanques para a desencapsulação, eclosão de náuplios de artêmias, para crescimento da biomassa e coleta dos
mesmos.
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Atividade de aprendizagem
1. Crie 3 palavras cruzadas em papéis separados, com pelo menos 7 perguntas relativas à matéria dada até a presente aula. Troque com companheiros
de turma e responda a atividade proposta pelo colega.

Aula 7 - Reprodução em laboratório (continuação)

367

e-Tec Brasil

Resumo
• O pré-berçário é a extensão da larvicultura, em um ambiente menos controlado e com menor densidade, mas onde o controle dos fatores ambientais ainda existe.
• Despesca é o ato de retirar o camarão ou as PLs dos tanques.
• As PLs, embora resistentes à variação, precisam de tempo para adaptar-se à novas salinidades. Assim sendo, pelo menos 2 dias antes do transporte, inicia-se a adaptação das larvas à salinidade da fazenda.
• O teste de stress é realizado antes de sair do laboratório para verificar a
qualidade das PLs. É realizado colocando 100 pós-larvas em água doce (0
ppm) por 30 minutos e depois passando novamente para água salgada
(35 ppm). É satisfatório quando a sobrevivência for de 80% ou mais.
• É importante que a temperatura (em torno de 20°C) seja mantida constante durante toda a viagem e que esta seja a mesma das caixas de contagem, pois uma variação neste estágio pode afetar a resistência e levar à
mortalidade, enfermidades e menor sobrevivência. O oxigênio dissolvido
também deverá ser mantido acima de 5 mg/L durante todo o percurso e
aclimatação na fazenda.
• O transporte deve ser realizado à noitinha, quando a temperatura está
mais amena.
• Além do transporte através de caminhões (em caixas de transporte), as
larvas também podem ser transportadas em sacos plásticos com água e
oxigênio, o que permite viagens mais longas.
• Ainda em relação aos laboratórios, uma parte importante são as estruturas complementares que dão apoio, permitindo que as atividades fluam
conforme o esperado e desejado. Estas estruturas são principalmente os
reservatórios de água salgada, sala de geração de ar, geradores de energia elétrica, sala de filtração de água, laboratório de microscopia, aquecimento de água, sala de alimentos frescos, sala de artêmia, escritórios,
salas de reuniões, almoxarifado, alojamentos e refeitórios.
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Aula 8 - Cultivo em viveiros de engorda
8.1 Histórico e sistemas de cultivo
Relembrando...
O cultivo de camarões é uma atividade exercida há muitos séculos na Ásia,
principalmente na Índia e Filipinas. No início era realizado de forma extensiva, em viveiros que eram abastecidos pelas marés, e na maioria em conjunto
com outras espécies marinhas (cultivo consorciado), como tainhas (mugilídeos) e milkfish. Os predadores dos camarões eram mortos com sementes
de chá, propiciando assim o crescimento e desenvolvimento da espécie cultivada.
A forma moderna - tal como existe hoje - deu seus primeiros passos na década de 30, desenvolveu-se muito e, a partir da década de 80 começaram
a surgir as doenças viróticas, sendo um dos grandes obstáculos enfrentados
pela indústria camaroneira.

8.2 Sistemas de produção
Hoje o cultivo normalmente é realizado em viveiros de terra, em locais próximos ao mar ou fontes de água salgada ou salobra, mas longe da interferência das marés, a fim de que facilitar a desinfecção dos viveiros (conseguir
secar, reduzir a matéria orgânica) e reduzir o aporte de predadores.
O desenvolvimento tecnológico da engenharia foi decisivo para o desenvolvimento da atividade, permitindo a escavação de grandes tanques, bombeamento de água, controles diversos, aeradores, oxímetros, kits de análise de
água dentre tantos outros que hoje são corriqueiros, mas que há até 50 anos
impossibilitava o crescimento e a profissionalização desta atividade.
Genericamente, pode-se classificar o cultivo em extensivo, semi-intensivo e
intensivo, de acordo principalmente com a densidade de camarões/m² e a
renovação diária de água.
• Sistema extensivo: possui baixa densidade (de 0,5 a 4 camarões/m²) e
baixa renovação de água (2 a 5% do volume). Esse sistema é bastante
simples, não utiliza maiores tecnologias, aeradores ou alimentação artificial (ração), sendo que a alimentação baseia-se na produção natural.
Normalmente é empregado em fazendas de grandes extensões de terra e
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viveiros muito grandes (10-20 ha/viveiro). A produtividade gira em torno
de 0,2 a 0,7 tonelada/ha/ano.
• Sistema semi-intensivo: utiliza-se de uma densidade de 6 a 20 camarões/m² e renovação de água mais elevadas que no sistema anterior (2 a
5% do volume). O uso de aeradores para manter os níveis de oxigênio
dentro das exigências da espécie é obrigatório. Devido à maior densidade
demográfica, a alimentação baseia-se principalmente no alimento artificial (ração), embora a alimentação natural ainda tenha papel bastante
importante. Normalmente os viveiros têm tamanho entre 1 e 10 ha.
• Sistema intensivo: também conhecido como superintensivo, baseia-se
em tanques pequenos, densidade de 20 a 120 camarões/m², aeradores,
alta tecnologia, alta taxa de renovação de água (50 a 100% ou mais) e
importância extrema do alimento artificial, que deve ser de alta qualidade.
A rentabilidade financeira do camarão não está obrigatoriamente ligada à
densidade populacional, uma vez que os custos do sistema intensivo são exponencialmente mais altos. No momento de decisão de qual sistema utilizar,
deve-se levar a disponibilidade de mão de obra especializada, tecnologia dos
equipamentos, qualidade e preço da ração, preço da terra, etc.

Excreta – resíduo que sai do
corpo em forma de fezes ou
urina, ou correspondente.
Tempo de vida útil – tempo
que dura um determinado
equipamento, estrutura, ou o
que se refere.
Corpo de água que recebe
efluente – lagoa/mar/rio, que
recebe a água que sai do cultivo.
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Do ponto de vista ambiental, um cultivo extensivo poderá desmatar mais
que o intensivo, enquanto que o intensivo precisa absorver uma alta quantidade de excretas liberadas no ambiente podendo diminuir o tempo de
vida útil do viveiro e aumentando o nível de nitratos e fosfatos do corpo de
água que recebe o efluente do cultivo.
Além do cultivo em viveiros, existem algumas experiências isoladas de cultivo
de camarões de espécies nativas em cercados e gaiolas, em áreas rasas dentro de lagoas e lagunas, onde os animais ficam presos dentro de cercados de
malha, e alimentam-se da produtividade natural do meio, podendo ou não
ser complementada por ração em momentos específicos do cultivo. A maior
incentivadora e pesquisadora desta nova forma de cultivo é a FURG (Universidade Federal de Rio Grande/RS), que utiliza principalmente do estuário da
Lagoa dos Patos como local de pesquisa e desenvolvimento da atividade.
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Atividade de aprendizagem
1. Liste pelo menos 3 características fundamentais do sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo.
sistema intensivo:

sistema semi-intensivo:

sistema extensivo:

2. Debata com os colegas o efeito da carcinicultura sobre o meio ambiente
e sobre a sociedade onde esta atividade é exercida.
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Resumo
•

o cultivo de camarões é realizado em viveiros de terra, em locais próximos ao mar ou fontes de água salgada ou salobra, e sem interferência
das marés. De acordo com a densidade de camarões/m² e a renovação
diária de água, podem ser classificados em extensivo, semi-intensivo e
intensivo.

• Do ponto de vista ambiental, nem sempre o extensivo é menos poluente,
pois poderá desmatar mais que o intensivo, enquanto que o intensivo
precisa absorver uma alta quantidade de carga orgânica, e aumentar a
quantidade de efluente do cultivo.
• Lembre-se que a rentabilidade financeira não está obrigatoriamente ligada à densidade populacional e que depende de muitos outros fatores.
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Aula 9 - Engenharia de construção de fazendas
9.1 Áreas propícias para a implantação de
fazendas
A localização de uma fazenda de engorda de camarões marinhos tem várias
exigências específicas, dentre as quais citamos: (1) ser perto de um corpo
d’água com grande disponibilidade de água salgada ou salobra de qualidade
para que possa ser feito o bombeamento para a fazenda; (2) possibilidade
de obter a licença ambiental; (3) ter facilidades de acesso e de mão de obra;
(4) disponibilidade de eletricidade; (5) conhecer o tipo do solo; (6) a área
precisa ser plana com altura de 1 a 10 metros acima do nível da água de
captação.
Os peneídeos podem ser cultivados em salinidade de 50 a 0 partes por mil
de sal, desde que a alcalinidade da água seja mantida alta. A alcalinidade e
dureza da água dizem respeito à concentração de sais de cálcio e magnésio,
e são extremamente importantes para o endurecimento da carapaça após a
muda e para o efeito tampão, ou seja, diminuir as oscilações naturais do pH
da água. A correção de dureza pode ser realizada através adição de calcário
dolomítico, (cal). Segundo Boyde (1992), a alcalinidade e dureza total devem
ficar em torno de 50 a 75 mg/L, respectivamente.
É importante considerar a qualidade da água a ser utilizada, e a bacia hidrográfica a que pertence, pois ela é a grande responsável por trazer componentes não benéficos para o cultivo, como metais pesados, excesso de determinados compostos, agrotóxicos, ácido húmico (originário da decomposição
de matéria orgânica e é tóxico para o cultivo). Uma água de boa qualidade,
além de estar dentro de todos os parâmetros, o ideal é que tenha alta produção natural de fitoplâncton do tipo diatomácea. Esta água é característica
por ser bastante escura, de cor marrom, e “brilhar”. Áreas de ressurgência
são locais propícios devido à alta produtividade natural.
A altura ideal do terreno fica normalmente acima de 3 metros porque com
alturas inferiores a esta é difícil conseguir secar o viveiro, dificultando uma
assepsia do solo, controle da sanidade do cultivo e a “queima de matéria
orgânica” que fica depositada no fundo. Financeiramente, o ideal é que
o terreno seja o mais baixo possível, assim as bombas conseguem maior
eficiência, o que se traduz em economia de energia elétrica. Se a altura for
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maior que 10 metros, é necessário que haja um canal ou lago intermediário
formando um degrau, pois excede a altura manométrica máxima de bombeamento. Neste caso é necessário levar em conta a redução do espaço para
viveiros e o maior gasto com energia elétrica.
Muito importante é o tipo de solo onde será implantada a fazenda, porque
é a terra que estará em contato direto com a água fazendo trocas de compostos orgânicos, minerais, etc. A flora bacteriana do solo é extremamente
importante para decomposição das excretas e restos de alimentos e consequentemente liberação de substâncias para o ambiente.
Quase todos os tipos de solo podem ser utilizados para o cultivo, sendo
que existem diferenças estruturais entre os mesmos. Os melhores solos são
aqueles não orgânicos e com boa capacidade de agregação. Solos muito
arenosos permitem uma maior infiltração de água, o que requer um maior
bombeamento pra repor as perdas. Solos argilosos muitas vezes apresentam
partículas em suspensão, diminuindo a transparência, e dificultando o desenvolvimento de microalgas. Solos com excesso de matéria orgânica, como as
turfas não são recomendados, pois a sua decomposição na ausência de oxigênio gera compostos tóxicos como o enxofre, acidificando demais a água,
reduzindo a oferta natural de alimentos, e aumentando a concentração de
outros elementos tóxicos. Outra desvantagem de solos muito orgânicos é
a liberação da água destes mesmos compostos orgânicos, levando a um
excesso de nitratos e fosfatos que, dentre outras consequências, diminuem
de forma considerável a quantidade de oxigênio dissolvido e disponível, especialmente nos períodos mais críticos do cultivo.

Você sabia que Layout significa
Disposição? Disposição física
dos equipamentos e bancadas
de trabalho com o objetivo de
integrar totalmente todos os
fatores de um arranjo físico,
facilitar a movimentação de
materiais por distâncias mínimas,
fazer fluir o trabalho, utilizar
efetivamente todo o espaço e
gerar satisfação e segurança
para todos.
“Aqui no nosso caso, vamos
chamar de Desenho da fazenda.”
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Uma das melhores vegetações é a de pasto ou aquela já utilizada para a
agricultura, especialmente àquelas de baixa produtividade, porque nelas os
níveis orgânicos não costumam ser altos. Se for realizada a retirada de árvores é necessário que as raízes sejam desentocadas (retiradas). Manguezais
apresentam um custo de construção de viveiros muito elevado, sendo apropriados para a reciclagem de nutriente do efluente dos cultivos vizinhos do
que cultivo em si.

9.2 Layout da fazenda
De acordo com o sistema de produção, o desenho da fazenda varia bastante. No Brasil, segundo a ABCC, o sistema adotado é o semi-intensivo, que ao
longo do tempo tem-se mostrado o mais viável por causa das características
dos estuários brasileiros, razão pela qual será este sistema tratado daqui em
diante.
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As estruturas básicas de uma fazenda precisam atender pelo menos a todas
as funções e necessidades, desde a coleta de água, abastecimento dos viveiros, tratamento do efluente, descarga no ambiente receptor, estocagem de
insumos, administração, controle de qualidade, entre outras. Para tal função
são necessários pelo menos os canais de adução (onde é feito o bombeamento), sistema de bombeamento com casa de bombas, canal de abastecimento, viveiros com comporta de abastecimento e drenagem, canal de
drenagem, tratamento de efluentes, ligação com o corpo de água receptor,
galpão e estrutura administrativa, podendo incluir outras estruturas, como
berçários, laboratório, alojamento, etc.

9.3 Canal de adução
Canal de adução é aquele que leva a água do manancial até o sistema de
bombeamento. Este corpo de água pode ser dos mais variados tipos: mar,
enseada, estuário, lagoa, laguna e até mesmo um rio próximo ao mar que
sofra bastante influência das marés. Além da função de ligação, o canal
de adução pode ter outras funções como de decantação das partículas
suspensas na água, permitindo que os viveiros sejam abastecidos com uma
água que tenham menor quantidade de partículas em suspensão.
Normalmente o seu comprimento mínimo é igual a distância entre o corpo
d’água e a fazenda, normalmente igual à largura da faixa legal de mata ciliar,
restinga, manguezal ou vegetação protegida por lei.

Manancial – fonte de água,
de onde a água do cultivo é
retirada.
Decantação – quando as
partículas sólidas mais pesadas
vão para o fundo.

O canal deverá ser bastante profundo, de forma que mesmo na maré baixa
tenha água disponível para o bombeamento.

Figura 9.1 – Canal de Adução
Fonte: autora
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Quando é realizado o bombeamento, a sucção provocada pelas bombas
causa um movimento horizontal na água do canal no sentido manancial bombas. Este movimento da água tem uma velocidade que aumenta quanto
menor for a área da secção transversal do canal, considerando uma capacidade de bombeamento instalada.

Granulometria – tamanho
dos grãos de areia ou do que se
refere.

Considerando que o canal além de ligação também pode ser utilizado como
local de decantação e que o canal é feito de terra e que se a água passar por
ele com uma grande velocidade, além de não conseguir decantar o material
em suspensão que já vem do manancial, ainda pode carregar junto os grãos
de terra, o canal deve ser dimensionado para que a máxima velocidade de
movimento da água seja de 20 cm/s. Essa velocidade deverá ser diminuída se
a água de captação tiver muitos sedimentos e se a granulometria da terra
que constitui o canal for muito fina. Outro ponto importante em manter a
velocidade baixa é que a alta velocidade, obrigatoriamente causará corrosão
e erosão nos taludes (laterais do canal) exatamente como acontece como
nos riachos quando há um excesso de chuva. As margens ficam desbarrancando.
Embora tenha papel importante, em algumas fazendas pode ser inexistente
dependendo do sistema de captação, do tipo de água coletada e de outros
fatores.

Atividades de aprendizagem
1. Complete as lacunas das frases:
a) Parâmetro diretamente ligado a muda e o endurecimento da carapaça
após a ecdise: _______________________________
b) Tem efeito tampão, ou seja, diminuir as oscilações naturais do pH da água
ao longo do dia e do ano: _____________________________
c) Principal desvantagem de terrenos com níveis muito próximos ao do corpo
d’água: ________________________________
d) Fitoplâncton de interesse para a carcinicultura: ______________________
É reconhecido através da coloração
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2. Dê a principal característica dos seguintes solos:
Arenoso:

Orgânico (tipo turfa):

Argiloso:

Areno-argiloso:

Resumo
• A localização de uma fazenda de engorda de camarões marinhos tem
várias exigências, dentre as quais enumeramos proximidade à água de
alta qualidade, facilidades de acesso e mão de obra, disponibilidade de
eletricidade, tipo de solo, ser uma área relativamente plana com altura de
1 a 10 metros acima do nível da água de capitação, etc.
• A altura ideal do terreno fica normalmente acima de 3 metros para garantir a desinfecção. Financeiramente, quanto mais baixo, melhor.
• Ao considerar a qualidade da água a ser utilizada, levar em conta a bacia
hidrográfica a que pertence, pois ela é a grande responsável por trazer
compostos.
• O tipo de solo é muito importante, pois a terra fica em contato direto
com a água fazendo trocas de compostos orgânicos. Não devem ser utilizados para o cultivo: mangues, turfa e areia grossa.
• O desenho da fazenda varia de acordo com o sistema de produção.
• Canal de adução é aquele que leva a água do manancial até o sistema de
bombeamento máxima velocidade de movimento da água seja de 20 cm.
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Aula 10 - Engenharia de construção de fazendas
(continuação)
10.1 Sistema de bombeamento
O sistema de bombeamento é o responsável por literalmente colocar água
dentro da fazenda, unindo os canais de adução e de abastecimento dos
viveiros. É formado basicamente por uma estação de bombeamento e pelas
bombas, podendo ou não ser estruturado em uma balsa flutuante que sobe
e desce de acordo com a maré.
As bombas não devem molhar independente de enchentes ou marés excepcionalmente altas. Deve-se fazer uma busca com a população regional
(principalmente a mais idosa) para ver qual o nível mais alto que já chegou e
colocar as bombas em nível acima deste. Outra possibilidade, especialmente
em locais de grande variação de maré é o uso de balsas flutuantes, garantindo a sobrevida do maquinário mesmo em situações extremas.

Figura 10.1 – Casa de Bombas
Fonte: autora

A capacidade de bombeamento é definida através da renovação diária de
água e do tempo de funcionamento das bombas. A renovação nos sistemas
semi-intensivos normalmente gira em torno de 10 a 20% do volume total
dos viveiros, podendo variar de acordo com a qualidade da água disponível,
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da densidade, solo, manejo alimentar, disponibilidade de aeradores, dentre
outros fatores. O tempo de funcionamento das bombas normalmente é calculado em torno de 10-15h/dia, embora seja projetada para funcionar 24h/
dia. O cálculo é feito desta forma para garantir uma margem de segurança
porque imprevistos podem – e vão – acontecer durante a operação como: as
bombas podem estragar, pode ser necessária uma maior renovação devido a
algum problema no cultivo, pode-se evitar usar energia elétrica numa determinada hora do dia, só bombear quando a qualidade da água de captação
for melhor, necessidade de manutenção, falta de energia elétrica, etc. A
margem de segurança possibilitará uma maior flexibilidade e permite que
situações adversas possam ser contornadas mais facilmente.
É necessário também determinar a capacidade das bombas a serem utilizadas através de parâmetros como disponibilidade de técnicos para suprir
dificuldades, preço de compra, preço da manutenção, confiabilidade, valor
do m³, dentre outras variáveis que podem determinar a compra de um ou
outro tipo de bomba. Não se aconselha ter apenas 1 bomba com capacidade
total de bombeamento, pois quando for necessária a manutenção, a fazenda ficará desprovida de bombeamento.
Conhecendo a capacidade tanto do bombeamento (m³/s) quanto à das
bombas fica fácil determinar o número de bombas e consequentemente o
tamanho da estação. Ressalta-se que a estrutura que abrigará os equipamentos deve ser suficientemente ampla para que as pessoas possam trabalhar ali dentro confortavelmente, pois muitos reparos podem ser feitos no
próprio local.
As bombas mais utilizadas nas fazendas de camarão são as do tipo axial ou
semiaxial, com acionamento elétrico. Deve-se ter cuidado na instalação para
que a tubulação no canal de adução esteja bem imersa na água de forma
a evitar que forme um redemoinho puxe ar ao invés de água. A tubulação
também não pode estar tão profunda que fique próxima ou encostada ao
solo (vai puxar terra junto, que além de prejudicar o cultivo, força mais o
equipamento e diminui o tempo de vida útil).

10.2 Canal de abastecimento
Canal de abastecimento é aquele que leva a água do bombeamento até os
viveiros. Sempre deve existir pelo menos 1 canal escavado grande - largo e
profundo (pelo menos de 2 a 3 metros). Este canal principal pode ter ou não
algumas ramificações de forma a abastecer todos os viveiros, sendo que a
existência deles depende da forma com que os viveiros estão distribuídos na
fazenda, e a localização do canal de abastecimento.
e-Tec Brasil
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O canal principal além da função de transportar água para os viveiros, também serve de reservatório estratégico para uso imediato em momentos de
desespero (como mortalidade em massa devido à falta de oxigênio à noite
ou falta de energia elétrica por longos períodos) e também serve para continuar decantando material em suspensão.

Mortalidade em massa –
quando há uma porcentagem
muito alta de indivíduos mortos.

Figura 10.2 – Canal de Abastecimento de Terra
Fonte: autora

Para tornar-se reservatório estratégico, deve ter capacidade suficiente para
suportar sozinho a renovação de água de toda a fazenda por um determinado período. A determinação do quanto de água o reservatório deverá
suportar depende da qualidade de água que normalmente está disponível,
da disponibilidade de energia elétrica e a frequência com que existe a falta
de fornecimento da mesma, do sistema de cultivo, densidade de camarões/
m², disponibilidade de aeradores, dentre outros fatores, que influenciam da
seguinte forma:
• É comum que a água da fonte de coleta da fazenda fique por um período
com pior qualidade que aquela que já está dentro dos criadouros e canais,
fazendo com que os técnicos optem por não bombear água todos os dias,
ou pelo menos pelo tempo que se puder aguentar. Neste período, o canal de
abastecimento tem que suprir a necessidade imediata dos viveiros. Se a frequência com que isso acontece for suficientemente alta, deve-se pensar que
o canal tem que ser grande o suficiente para suportar esse tipo de situação.
• Se a fazenda está localizada em um local onde frequentemente ficam-se
dias sem energia elétrica, o canal deve ser grande o suficiente para suportar
as taxas de renovação por esse período, a menos que se opte pelo uso de
geradores ou por bombas a diesel, cujo uso não é recomendado porque
pequenos vazamentos poluem grandes quantidades de água além de contaminarem e matarem rapidamente os camarões.
Aula 10 - Engenharia de construção de fazendas (continuação)
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• Quanto maior a densidade de camarões, maior a taxa de renovação de
água, e consequentemente, maior deverá ser o canal para poder suportar o
volume a ser renovado diariamente. Além disso, quanto maior a densidade,
mais fácil acontecer uma baixa de oxigênio dissolvido, especialmente durante a noite e no final do ciclo de cultivo. Nessas ocasiões, ligar os aeradores
podem não ser o suficiente, e a renovação de água pode ser a única salvação
para salvar todo o viveiro.
• Viveiros que possuem aeradores normalmente ficam menos dependentes
da renovação de água porque em momentos mais críticos, os aeradores podem ser ligados aumentando a quantidade de oxigênio dissolvido na água
sem necessitar da renovação. Outro efeito do uso dos aeradores e da água
com altas concentrações de oxigênio, embora em menor escala, é que níveis
mais altos de oxigênio no tanque levam a uma maior reciclagem de matéria
orgânica, melhorando a qualidade da água de forma geral, não apenas do
oxigênio.

Sedimentação – quando as
partículas sólidas mais pesadas
vão para o fundo.

O canal de abastecimento feito em terra deverá ter velocidade máxima de
movimento da água de 20cm/s. Desta forma evita-se erosão dos taludes –
e consequentes desmoronamentos – e aproveita para servir de tanque de
sedimentação de pequenas partículas suspensas na água. Se a velocidade
de passagem da água for igual ou inferior a este limite, o último tanque
receberá a água de melhor qualidade, por passou mais tempo decantando.
Se a velocidade for superior a 20cm/s, o canal não terá a capacidade de
decantar materiais que já estão em suspensão, sendo que quanto maior a
velocidade e menor o tamanho dos grãos, menor a decantação. Neste caso
os últimos tanques também receberão a água com pior qualidade.
Dependendo da disposição dos viveiros, nem sempre o canal de abastecimento
principal consegue alcançar todos os tanques. Desta forma, utilizam-se
canais auxiliares ou de ramificação. Ambos podem ser feitos escavados na
terra ou moldados em concreto, e possuírem características próprias de cada
um. Sobre isto é o que veremos na próxima aula.
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Atividades de aprendizagem
1. Por que o canal de abastecimento feito em terra deverá ter velocidade
máxima de movimento da água de 20 cm/s?
1-

2-

2. Se a velocidade for superior a 20cm/s, o canal não terá a capacidade de decantar materiais que já estão em suspensão, sendo que quanto
_______________ a velocidade e __________________ o tamanho dos grãos,
__________________ a decantação.
3. É aconselhável que o canal de abastecimento também sirva de
_________________, com capacidade suficiente para suportar altos índices
de ________________________ de toda a fazenda por um determinado período.

Resumo
• O sistema de bombeamento é o responsável por colocar água dentro da
fazenda. Une os canais de adução e de abastecimento dos viveiros. As
bombas não devem molhar independente de enchentes ou marés excepcionalmente altas.
• Canal de abastecimento é aquele que leva a água do bombeamento até
os viveiros. Normalmente existe pelo menos 1 canal escavado grande,
largo e profundo (pelo menos de 2 a 3 metros) que funciona também
como reservatório estratégico e decantação de sólidos em suspensão
(velocidade máxima de movimento da água é de 20 cm/s). Este canal
principal pode ter ou não algumas ramificações de forma a abastecer
todos os viveiros, sendo que a existência delas depende da forma com
que os viveiros estão distribuídos na fazenda, e a localização do canal de
abastecimento. Canais em concreto são normalmente menores e têm
velocidade de escoamento da água bem superior, não servindo então
como local para sedimentação.
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Aula 11 - Engenharia de construção de fazendas
(continuação)
11.1 Canais escavados em terra
Os canais escavados em terra precisam obrigatoriamente ter uma velocidade de passagem da água mais devagar, porque se for superior a 20cm/s
provavelmente carregará parte da terra dos taludes junto. Quanto maior a
velocidade de passagem da água e menor for o tamanho dos grãos de terra,
maior será o efeito de erosão nas margens.

Para entender
Vamos recordar o que acontece com os riachos quando há uma chuva muito
forte: (1) a água corre carregando consigo muita terra; (2) nesta corrida a
água acaba ficando da mesma cor da terra; (3) devido à velocidade, o rio
“come as margens” fazendo com que elas se desbarranquem.

Talude – plano inclinado que
limita viveiros e canais.
Longevidade – longo período
de vida útil.

O mesmo processo que ocorre com o rio, acontece nos canais de abastecimento se a velocidade de passagem da água for muito alta. A consequência
será o abastecimento dos tanques com uma água turva (não dá para ver
nada através dela), com muito sólido em suspensão (muita terra), a corrosão
dos taludes do canal de abastecimento (desbarrancamento das margens),
e a menor longevidade da estrutura (os taludes que separam os viveiros
do canal de abastecimento precisarão ser refeitos em um menor período de
tempo) devido à erosão. Neste caso os últimos tanques também receberão
a água com pior qualidade.
O talude deve ser feito com terra (argila, areia, silte). Nunca ter raízes ou
materiais lenhosos, pois estes apodrecem e causam sérios problemas na estrutura do talude. Os dois lados também deverão ter a mesma inclinação,
a menos que apenas 1 dos 2 lados possua água, quando o lado sem água
poderá ter uma maior inclinação.
A crista do talude, ou seja, a parte superior, por onde trafegam as pessoas
e automóveis deve ser superior a 3 metros, pois eventualmente caminhões
precisarão chegar até os viveiros, por ocasião ou do povoamento e ou da
despesca. As laterais do canal ou dos viveiros, quando construídos em terra,
devem invariavelmente ter uma angulação em relação ao solo, sendo que
quanto mais firme a terra, melhor. Ou seja, quanto maior a capacidade de
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Coesão – capacidade de manter
as partículas unidas/grudadas

coesão, menor a angulação com o eixo vertical necessária. Podemos observar nas inclinações e esquemas para solos argilosos, argilo-arenosos e
arenosos abaixo:
• Solos argilosos têm inclinação de 1:1 (lê-se 1 para 1), ou seja, para cada
1 metro na horizontal, o talude desce 1 metro na vertical (45° de inclinação).
• Solos argilo-arenosos têm inclinação de 1:2;
• Solos arenosos têm inclinação de 1:3
• Solos muito arenosos têm inclinação de 1:4, ou seja, requerem as maiores bases para compensar a menor coesão entre as partículas.

Solo argiloso

Solo argiloso-arenoso

Solo arenoso
Figura 11.1 – Esquema de Declividades em Talude de Diferentes
Composições de Solo
Fonte: autora

Para a construção da mesma altura de talude será necessário um maior volume de terra quanto maior for a relação altura: largura. Desta forma, fazendas em locais de solo argiloso envolvem menor volume de movimentação de
terra do que aquelas em solo arenoso.
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Outra característica dos taludes em terra é que parte da água é absorvida
pelo solo. O solo funciona mais ou menos como uma esponja. Quanto mais
grossas as partículas, maior o espaço entre elas, e mais água é absorvida.
Consequentemente as perdas por infiltração são maiores.
Após a movimentação de terra é necessário que seja plantada grama na parte que ficará exposta. A grama é de extrema importância para a durabilidade
do talude. A cobertura vegetal permite que a chuva não bata diretamente
(protegendo da erosão), e as raízes ajudam a fixar mais a terra.

11.2 Canais feitos de concreto
Os canais em concreto têm como principal desvantagem o alto custo de
construção, obrigando o carcinicultor a optar por construir estruturas menores. Desta forma não costumam ser utilizados para a decantação nem como
tanque de reserva, que representam duas outras desvantagens. Devido a estas características, normalmente é utilizado mais como canal auxiliar, apenas
para ligar o canal principal e os viveiros mais distantes. Os mesmos canais
em concreto têm como principais vantagens não infiltrar água (não “perde”
água por absorção da terra), suporta maior velocidade de passagem da água
(normalmente é de aproximadamente 2 m/segundo) e ocupa consideravelmente menos área.

Figura 11.2 – Canal de Abastecimento em Concreto
Fonte: autora
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Vamos pensar?
Por que pode passar água com maior velocidade nos canais de concreto do que nos canais de terra?
Há duas razões para a água passar com maior velocidade...
1. As laterais de concreto são bem mais resistentes permitindo maior velocidade de passagem da água sem estragar a estrutura.
2. Não existe mais a função de decantação (a estrutura é a menor possível).
Por que canais de concreto ocupam menos área que os canais de terra?
Há quatro razões principais para ocupar menos espaço:

Concreto armado – concreto
com armação de aço (barras de
ferro). O concreto dá rigidez e o
aço maleabilidade necessária.

1. Uma calha em concreto armado tem pouca espessura. O espaço a ser
utilizado como barreira lateral é menor do que aquela utilizada como
talude nos canais de terra.
2. Os canais de concreto geralmente são construídos o menor possível porque o concreto é muito caro. Assim sendo, não costumam ter as funções de reservatório nem de local para a decantação de sedimentos em
suspensão.
3. Nos canais de terra, as laterais (taludes) são obrigatoriamente inclinadas.
O uso de concreto armado permite que a água passe num canal onde
as paredes laterais são verticais, permitindo assim que os taludes sejam
verticais. Desta forma, se cortarmos um canal transversalmente veremos
que a parte por onde passa água (no de concreto) possui forma retangular, enquanto que no canal de terra o formato é de losango, conforme
se observa abaixo:

Canal de concreto

Canal de terra

Figura 11.3 – Desenho Esquemático Comparativo (em corte transversal)
de um Canal de Adução em Terra e Outro em Concreto.
Fonte: autora

e-Tec Brasil

388

Carcinicultura

Assim podemos observar que para um mesmo volume de água passar nos
dois tipos de canal com a mesma velocidade, e considerando a mesma altura
de coluna de água, o canal de terra precisa ser muito mais largo devido seus
taludes serem inclinados. Se o canal de concreto consegue ser mais estreito,
isto também quer dizer que vai ocupar menos área. E ainda sob esse mesmo
raciocínio, dependendo do tipo de terra, a largura do mesmo tem que ser
ainda maior, ocupando ainda mais espaço.
4 – A possibilidade de a água passar com maior velocidade, sem causar danos ao talude, permite que o canal seja menor, e que a mesma quantidade
de água chegue ao destino. Por exemplo: se no canal de terra a velocidade
máxima é de 20 cm/s e normalmente é de 2 m/s no de concreto, pense comigo...
Se 2 metros são 200 cm, as velocidades nos canais de terra e de concreto
são de 20 cm/s e 200 cm/s respectivamente. Isso quer dizer que a velocidade
no concreto é 10 vezes maior que a no canal de terra. Se a velocidade de
passagem da água é 10 vezes maior, a largura do canal de concreto para a
passagem de água pode ser 10 vezes menor que a largura do canal de terra,
e ainda assim a mesma quantidade de água vai chegar ao viveiro.
Lembre-se que dependendo do tipo de terra, a inclinação dos taludes
tem que ser diferente. Taludes feitos de areia precisam ser menos inclinados, ou seja, ter uma maior relação altura: comprimento que aqueles de
terra argilosa. Assim sendo, nesse tipo de terreno os canais precisam ser
ainda mais largos para poder suprir a mesma quantidade de água.

Atividades de aprendizagem
1. Os canais escavados em terra precisam, obrigatoriamente, ter uma velocidade de passagem da água mais ____________, porque se for superior a
20cm/s provavelmente carregará parte da terra dos taludes junto, sendo que
quanto ___________ a velocidade e ______________ o tamanho dos grãos,
___________ o efeito de erosão nas margens.
2. Enumere 3 problemas de aumentar a vazão de um canal de abastecimento de terra, sem aumentar o seu volume:
1-
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2-

3-

3. Fazendas localizadas em locais de solo argiloso têm ________ infiltração
de água e _________ movimentação de terra quando de sua construção em
relação àqueles empreendimentos localizados em solos ______________.
a) menor / menor volume de / arenosos
b) maior / menor volume de / orgânicos
c) menor / maior volume de / turfa
d) maior / menor volume de / arenosos
e) maior / maior volume de / argilo-arenosos

4. Os canais em concreto têm como principais vantagens:
1-

2-

3-
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Resumo
• Os canais escavados em terra devem ter uma velocidade de passagem da
água menor para não carregar terra dos taludes junto.
• A crista dos taludes nunca deve ser inferior a 3 metros, pois eventualmente caminhões precisam passar para a despesca e para povoamento.
Dentro dos taludes não pode haver raízes ou materiais lenhosos
• Quanto maiores as partículas, maior o espaço entre elas, mais água é
absorvida e maiores são as perdas por infiltração. Também menor a coesão entre os grãos e maior a angulação da lateral com o eixo vertical
necessário.
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Aula 12 - Engenharia de construção de fazendas
(continuação)

12.1 Viveiros
Viveiros ou tanques são locais onde o cultivo de engorda propriamente se
dá, ou seja, é onde os camarões viverão no período em que estiverem na
fazenda. Lembra um açude, mas ao contrário daqueles que normalmente
encontramos nos sítios. Este é totalmente planejado de forma que possa
dar suporte e ótimo crescimento aos animais. Tudo é planejado e calculado:
comporta de abastecimento, comporta de despesca, fundo do viveiro, taludes e estruturas adjacentes.

12.2 Comporta de abastecimento
Comporta de abastecimento é a “porta de entrada da água”. Junto com
a água podem entrar predadores como peixes carnívoros e principalmente
siris. Por esta razão por onde a água passa deve ter telas que impeçam a
passagem de possíveis predadores. A tela não pode ter furos grandes, especialmente no início do cultivo, porque também os predadores podem estar
nos primeiros estágios de vida, e vão se alimentar tanto do camarão quanto
da ração que é ofertada a eles.
A localização desta comporta deverá ser a mais próxima possível do canal
de abastecimento, já que será a ligação dele ao viveiro. Por outro lado, deve
ficar o mais longe possível da comporta de escoamento fazendo com que a
água tenha que obrigatoriamente percorrer todo o viveiro antes de sair.
Um viveiro poderá ter mais de uma comporta, sendo que não existe um número máximo delas. É importante que tenha capacidade de vazão (de deixar
passar o volume de água) suficiente para que possa encher todo o viveiro em
20-24 horas, embora raramente se encha o tanque num período de tempo
tão curto.
Existem alguns momentos no cultivo que pode ocorrer baixa de oxigênio
dissolvido onde os camarões estejam boiando e vindo para superfície em
busca de maiores índices de oxigênio. Uma troca de água rápida pode ser a
salvação do viveiro, sendo que sem esta alta capacidade de vazão, torna-se
impossível fazê-lo.
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A comporta tem um lado que fica virado para o canal de abastecimento,
uma galeria que passa por dentro do talude, e uma parte que fica para dentro do viveiro, conforme podemos observar no esquema abaixo. Nesta parte
de dentro, normalmente há 3 frisos.

Figura 12.1 – Desenho Esquemático em Corte Longitudinal de uma
Comporta de Abastecimento.
Fonte: autora

No primeiro friso, colocam-se tábuas uma em cima da outra, de forma que
a colocação e retirada dessas tábuas permitam entrar água dentro do viveiro,
regulando a vazão. Quando se quer deixar água entrar no viveiro as tábuas
superiores são retiradas até permitir que a água entre passando por cima das
tábuas. Quanto maior a vazão desejada, mais tábuas são tiradas. Este mecanismo permite que a camada superior de água entre no viveiro.
No segundo friso, coloca-se uma comporta do tipo abre-fecha que permite
a entrada de água para o viveiro, mas não a saída dela quando o nível do
viveiro for mais alto que o da comporta. A distância entre o primeiro e segundo friso pode ser pouca, em torno de 20 cm.
No terceiro friso, é colocada uma tela cuja função é impedir que predadores entrem junto com a água. Esta tela possui uma moldura em madeira, a
qual é encaixada perfeitamente no friso. É importante certificar-se que não
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existem frestas – nem nas laterais nem embaixo – que permitam a entrada
de predadores. A distância deste último friso ao anterior necessita ser bem
maior, normalmente variando de 70 cm a 2 metros. A tela apresenta um
obstáculo à passagem da água, sendo que quanto menor a tela maior o obstáculo. Assim, se conseguirmos proporcionar uma maior área para que toda
a água possa passar sem forçar, a entrada de água poderá ser mais rápida.
A maior área de tela é conseguida de várias formas:
• se a tela for em forma de saco ao invés de ficar esticada no quadro de
madeira
• se a comporta for se abrindo e o lugar para encaixar o quadro for maior
que a parte mais perto da galeria
• se a comporta se abrir e o quadro de telas for em número de 2, formando
uma angulação entre si.

Figura 12.2 - Desenho Esquemático da Vista
Superior de uma Comporta de Abastecimento.
Fonte: autora

Em algumas fazendas colocam-se os frisos que permitem a entrada de água
para dentro do canal de abastecimentos, e do lado de dentro do viveiro apenas o friso para as telas.

12.3 Comporta de drenagem/despesca/escoamento
Comporta de drenagem é a “porta de saída da água”, e normalmente funciona também como local de despesca. Permite que apenas uma certa quantidade de água seja drenada (drena água do fundo mantendo os camarões
dentro) e assim dê espaço para entrar água nova. Para que apenas a água
seja retirada, é necessário ter telas na saída de água. Também controla o
nível de água do viveiro.

Aula 12 - Engenharia de construção de fazendas (continuação)

395

e-Tec Brasil

Figura 12.4 - Comporta de Escoamento
Fonte: autora

A sua localização deve ser o mais longe possível da comporta de entrada
para garantir que realmente seja escoada a água que já estava dentro do
viveiro. Deve ser colocada no lugar mais profundo, com caimento de todo o
viveiro em sua direção. O piso deve ficar abaixo do nível do viveiro garantindo não apenas a despesca, mas o escoamento total da água. Normalmente
a comporta é feita em concreto ou madeira, e deve permitir que o tanque
seja esvaziado num intervalo de 6-8 horas e que possa suportar a despesca.
A comporta de drenagem possui uma parte para dentro do viveiro (cabeça),
uma galeria que passa por dentro do talude, e uma parte que fica virada
para o canal de drenagem (área de despesca).
A cabeça da comporta de drenagem possui 3 frisos. No sentido viveiro-canal
de drenagem, o primeiro friso serve para a colocação de telas fixadas em
molduras para garantir que o camarão permaneça dentro do viveiro. O segundo friso permite a saída da água que está agora a uns 20 ou 40 cm do
fundo. O terceiro friso controla o nível, colocando-se ou retirando-se tábuas
para permitir que a água saia.

Figura 12.5 - Detalhe dos Frisos e Esquema da Saída de
Água de uma Comporta de Escoamento
Fonte: autora
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Na área de despesca, a galeria termina em um corredor mais largo. Logo
após a galeria deve haver outro sistema de frisos onde a rede de despesca
pode ser colocada. O corredor deve ter as laterais mais altas (formando uma
seção | _|) e uma área de trabalho ao redor com pelo menos 2 metros de
largura e escadas onde se possa subir até a crista do talude. Imediatamente
ao lado da galeria, pode haver um espaço de trabalho onde serão colocados
tanques com gelo e metabissulfito (quando utilizado).
Cuidados na construção das comportas:
• As comportas devem ser construídas nos locais de terra mais firme. Pode
ser necessário estaquear a comporta. Em locais de terra muito lodosa,
o uso de comportas em madeira pode ser uma solução para que não
afunde (mais leve).

Rede de despesca – rede de
formato cilíndrico. Num lado
é presa a um quadro de metal
que encaixa na comporta de
despesca, e no outro tem um
mecanismo que abre e fecha,
permitindo que os camarões
sejam retirados.
Metabissulfito – substância
química utilizada para parar
a atividade enzimática dos
camarões e desta forma manter
as suas qualidades de “fresco”
por mais tempo.

• Imediatamente ao redor delas deve haver uma camada de pelo menos 20
cm de terra argilosa cuidadosamente compactada para evitar infiltração.
Se não for tomado este cuidado, um veio de água poderá ser formado,
o qual vai aumentando e tirando a estabilidade da comporta. Um anel
ao redor da galeria, no meio do seu comprimento também é importante
para quebrar o filme de água e com isso impedir a formação do veio. A
comporta poderá ser arrastada para fora do talude prejudicando todo o
ciclo de cultivo.

12. 4 Fundo do viveiro
Os fatores decisivos para o sucesso ou fracasso do cultivo são a inclinação
e o nivelamento do fundo dos viveiros. É importante que a inclinação do viveiro seja em direção à comporta de despesca e seja também suficiente para
a drenagem total de água e camarão (normalmente é pelo menos 10 cm a
cada 100 metros). O nivelamento seja perfeito e permita que absolutamente
toda a água seja escoada para que o viveiro possa ser totalmente seco e que
o camarão não fique preso em poças na hora da despesca. Por isso é fundamental que o serviço de nivelamento seja realizado por topógrafos.
Os fundos de areia fina são os mais desejáveis sob o ponto de vista produtivo, enquanto que os argilosos apresentam maior produtividade nos primeiros ciclos, mas acumula matéria orgânica e têm muita dificuldade em secar
totalmente.
Viveiros de gamboa são aqueles que foram construídos tirando terra do
meio para construir os taludes dos viveiros, e mostram-se uma boa solução
para viveiros de carcinicultura marinha.
Aula 12 - Engenharia de construção de fazendas (continuação)

397

e-Tec Brasil

12.5 Posicionamento dos viveiros
O layout da fazenda varia de acordo com o terreno, topografia, leis, etc.
No entanto, sempre que for construir um viveiro deve-se posicionar o maior
comprimento do viveiro alinhado com o vento predominante na região de
implantação da melhor forma possível (não obrigatoriamente alinhado 180°,
mas o mais próximo disto).
As ondas naturalmente incorporam uma grande quantidade de oxigênio na
água. Para a formação de ondas é necessária a combinação de intensidade,
período e pista de vento, ou seja, distância soprando na superfície. Não é
possível mexer na intensidade ou no período que o tempo atua, mas quanto
maior o comprimento que o vento possa soprar maiores as ondas e, consequentemente, maior a oxigenação da água.

Enrocamento – colocação de
proteção nos taludes através
do uso de pedras, concreto ou
outros materiais.

Para evitar problemas de erosão de taludes devido ao efeito das ondas, pode-se fazer o enrocamento dos taludes (proteção através de material resistente) conforme observado na figura.

Figura 12.6 – Enrocamento de Talude Feito com Pedras
Fonte: autora

12.6 Estrutura de apoio
Além dos viveiros e de todas as estruturas que foram comentadas acima,
é necessário que a fazenda disponha de um local para guardar os insumos
(ração, fertilizantes, etc), materiais diversos (caiaques, bandejas de alimentação, tanques de gelo e/ou aclimatação) e locais para administração.
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Figura 12.7 – Galpão de Apoio
Fonte: autora

Nas pequenas fazendas do sul do Brasil, normalmente um único galpão é
utilizado. E nas fazendas maiores, como é o caso do Nordeste, estruturas
espalhadas ao longo da fazenda são utilizadas de forma que fiquem mais
próximas aos viveiros e assim o manejo diário seja facilitado.

Vamos Refletir
Qual a importância de se fazer uma vala ao redor de toda a propriedade?
Quais os problemas que podem ser causados caso isto seja ignorado?

Atividade de aprendizagem
1. Qual a importância de garantir que a comporta de abastecimento tenha
uma vazão tão grande?

2. A comporta de abastecimento normalmente tem 3 frisos. Qual a função
de cada um deles?
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3. Cite três funções da comporta de drenagem:
1-

2-

3-

4. Cite a função dos três frisos da comporta de escoamento:
1º. Friso:

2º. Friso:

3º. Friso:

5. Qual a importância de uma inclinação perfeita no fundo dos viveiros?

6. Qual o melhor posicionamento dos viveiros? Por quê?
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Resumo
• Viveiro ou tanque é onde os camarões viverão no período em que estiverem na fazenda.
• Comporta de abastecimento é a “porta de entrada da água”. Tem um
lado que fica para o canal de abastecimento, e outro que fica para dentro
do viveiro, separado por uma galeria que passa por dentro do talude,
• Comporta de drenagem é a “porta de saída da água”, devendo ficar o
mais longe possível da comporta de abastecimento.
• Assim como a comporta de abastecimento, possui 3 partes, sendo que
aquela que fica voltada para o canal de drenagem possui uma área para
despesca. Nela a galeria termina em um corredor de maior largura. Ao
lado costuma ter uma plataforma, à qual tem acesso à crista do talude
através de uma escada.
• Um dos fatores mais decisivos para o sucesso do cultivo e despesca são a
inclinação e nivelamento do fundo dos viveiros.
• Além dos viveiros e de todas as estruturas que foram comentadas acima, é necessário que a fazenda disponha de um local para guardar os
insumos (ração, fertilizantes, etc), materiais diversos (caiaques, bandejas
de alimentação, tanques de gelo e/ou aclimatação), e um espaço para
administração.
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Aula 13 - Engorda
13.1 Aspectos sociais, econômicos e ambientais do cultivo
Normalmente nos locais propícios para o cultivo há várias fazendas que movimentam toda a região através da maior quantidade de recursos circulando
(aumento da renda per capita), maior oferta de empregos. Também o investimento para a construção das fazendas é muito alto, fatos que concorrem
para uma grande longevidade que só pode ser sustentada através de um
equilíbrio entre o econômico, social e o ambiental.
Antes de qualquer coisa, uma fazenda de engorda é um negócio, e como tal
precisa apresentar lucros. Um empreendimento rentável vai possibilitar o uso
dos equipamentos necessários e vai garantir o interesse dos proprietários em
continuar com o cultivo pelo maior tempo possível.
Sem mencionar os méritos dos aspectos legais e morais referentes ao equilíbrio ambiental, a engorda de camarões marinhos é totalmente dependente
das condições ambientais - tanto da qualidade da água quanto das condições do viveiro. Se uma fazenda for se preocupar apenas com o lucro imediato, muito possivelmente vai poder usufruir da estrutura por pouco tempo,
porque vai esgotar todos os recursos de uma vez, como já aconteceu com
milhares de empreendimentos ao redor do globo terrestre. Considerando o
alto investimento para a implantação, passa inclusive a não valer a pena sob
o ponto de vista financeiro do empreendimento. Se ainda considerarmos
que normalmente a fazenda capta água logo ao lado de onde a vizinha
deságua, o caráter ambiental torna-se ainda mais importante para a sustentabilidade da cada unidade produtora e da região como um todo.
A carcinicultura tem-se mostrado um grande agente do desenvolvimento
local, sendo que a implantação da carcinicultura em uma região propicia
desenvolvimento através do aumento significativo da renda per capita e da
maior distribuição de renda, através dos empregos diretos e indiretos gerados por esta atividade. A quantidade de empregos diretos gerados, de
acordo com levantamento realizado pela ABCC, é muito superior àquele de
outras atividades agrárias de importância semelhantes. Além dos empregos
diretos, a quantidade de empregos indiretos também é significativamente
alta devido à manutenção de toda a estrutura, fornecimento de insumos,
processamento e comercialização do camarão.
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Atenção
O técnico tem o dever de ter sempre em mente manter a harmonia e
equilíbrio entre estes três aspectos, a fim de manter a longevidade da
atividade e do seu posto de trabalho também.

Para aprofundar seus
conhecimentos sobre o assunto,
visite o site www.abccm.com.br

Imunidade biológica –
capacidade do organismo de
resistir ao ataque de doenças

13.2 Fatores que influenciam o crescimento dos camarões
O objetivo de uma fazenda de camarões é a engorda, ou seja, o crescimento
e aumento de peso dos animais para posterior comercialização ou para a
indústria de alimentos ou diretamente para o mercado consumidor. Neste
sentido deve ser feito todo o possível para que os animais ganhem o máximo
de peso, o mais rápido possível, e custando o mínimo.
Como qualquer ser vivo, existem inúmeras condições e situações que vão
influenciar positiva ou negativamente no bem-estar dos animais. São ditos
fatores estressantes, ou seja, fatores que causam desconforto. As consequências são as mais diversas: baixa da imunidade biológica, aparecimento
de doenças, mortalidade, animal não se alimenta ou usa a energia dos alimentos para outras funções que não seja o crescimento, etc. Desta forma, é
importante oferecer alimento e as melhores condições possíveis de conforto
para que os animais possam expressar o máximo de sua capacidade genética, ou seja, para que cresçam e se desenvolvam com a maior velocidade
possível e com a menor mortalidade.
Crianças que passam muita fome, frio e/ou muito calor e que todos
os dias quase morrem por falta de ar para respirar crescem menos,
ficam doentes com maior frequência e morrem mais. Camarões em
crescimento padecem da mesma forma. Não conseguem desenvolver todo o seu potencial, apresentam doença com maior facilidade e
têm maior mortalidade determinando ou não o insucesso do cultivo.
Desta forma é fundamental oferecer as melhores condições possíveis
para que cresçam saudáveis e a atividade seja rentável.

Atividade de aprendizagem
1. O que é stress? Quando ele acontece?
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2. O que acontece com animais que sofrem stress? Como evitá-lo?

3. Entre no site www.abccam.com.br e pesquise sobre:
a) O cultivo de camarões marinhos no Brasil;
b) Como é realizada a carcinicultura brasileira;
c) Locais de cultivo;
d) A importância da carcinocultura no desenvolvimento do Brasil.
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Resumo
• O desenvolvimento da carcinicultura deve ser pautado nos desenvolvimentos sociais, econômicos e ambientais, buscando o equilíbrio entre
estes três fatores. No sentido social tem feito a inclusão social aumentando a oferta de empregos, e com isso atuando como um agente do
desenvolvimento econômico local. O dever do técnico é de sempre manter a harmonia e equilíbrio entre estes três aspectos a fim de sustentar a
longevidade da atividade e do seu posto de trabalho também.
• Para propiciar o melhor crescimento e engorda dos animais, é necessário
oferecer as melhores condições ambientais para o seu desenvolvimento.

e-Tec Brasil

406

Carcinicultura

Aula 14 - Ecologia dos viveiros
14.1 Ecologia de viveiros
Os viveiros são microambientes que possui uma fauna bentônica (animais
de fundo como as poliquetas), microalgas e organismos decompositores
de matéria orgânica, apresentando características bastante semelhantes a
dos ambientes naturais (como os lagoas e estuários). Ainda nesse ambiente encontram-se os camarões. Ali são comuns as oscilações físico-químicas
(principalmente pH e oxigênio dissolvido) ao longo do dia e das estações do
ano de acordo com a quantidade de luminosidade disponível, temperatura.
Como em um tanque de cultivo as concentrações são mais elevadas do que
em um estuário, as oscilações tanto para cima quanto para baixo também
são maiores. Esta oscilação, embora natural, deve ser mantida dentro de um
limite para manter o camarão – que é o animal de interesse – dentro da sua
zona de conforto e poder oferecer o máximo de seu crescimento e taxas de
sobrevivência.

14.2 Metais pesados e outras substâncias
químicas (como o enxofre)
Essas substâncias afetam o cultivo das mais diversas formas. Alguns compostos, por menores que sejam as concentrações, em sua presença o cultivo já
não é possível. Em outros casos, as consequências dependem da concentração. Alguns compostos não permitem uma conversão alimentar adequada;
outros impedem o crescimento a partir de um determinado estágio, causam
mortalidade, deformação e/ou manchas no exoesqueleto, etc.
De qualquer maneira, a composição química da água deve sempre ser objeto
de investigação periódica. Aconselha-se que antes da implantação de um
empreendimento que seja feita uma investigação rigorosa da composição
da água de captação e a concentração dos elementos. Ao longo do cultivo
podem ser utilizados kits de análise que permitem uma análise rápida. Entretanto é importante ressaltar que o uso destes kits não substitui em absoluto
a análise laboratorial realizada por instituição reconhecida pela ABQUIM –
Associação Brasileira de Química.

14.2.1 Amônia
Amônia é o composto que resulta da quebra e absorção da proteína. Devido à sua toxicidade aos tecidos, precisa ser excretado do corpo. Os animais
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Difusão – processo de
transporte de massa por
diferença de gradiente de
concentração, onde o soluto
vai do mais concentrado para o
menos concentrado.

de sangue quente excretam através da urina, enquanto que os camarões o
fazem através das brânquias pelo processo de difusão. Se a concentração
do meio, ou seja, do viveiro estiver alta, ele não vai conseguir excretar, vai
diminuir o consumo de alimentos e a amônia vai se acumulando dentro do
animal, prejudicando sensivelmente seu crescimento.
Um dos sintomas de excesso de amônia é o animal parar de se alimentar.

14.2.2 Alcalinidade
Alcalinidade é a grosso modo a concentração de íons carbonatos dissolvidos.
A importância da alcalinidade acontece especialmente quando da ecdise.
Para poder crescer o camarão necessita trocar de casca. Imediatamente após
a troca, a casca está bastante mole, endurecendo nos dias sucessivos à troca.
Enquanto o camarão está com a casca mole é um período de grande susceptibilidade a doenças e predadores. O exoesqueleto, além de dar forma, protege o corpo mole do animal do ataque de possíveis doenças e também dos
predadores. Neste período o animal também pára de comer, pois os “dentes” fazem parte da casca. A maior fragilidade por si só já causa certo nível
de stress, e somado ao fato de não estar se alimentando, ajudam a diminuir
a imunidade. A falta de um escudo também facilita a entrada de doenças.
Para o endurecimento desta nova carapaça os níveis de alcalinidade é fator
fundamental. Se a alcalinidade for suficientemente alta, em 2 dias normalmente está queratinizada. Se for muito baixa, o animal vai levar mais tempo
para o endurecimento, permitindo ao animal ficar mais susceptível por um
período maior de tempo e reduzindo o crescimento.

Água de percolação – água
que passa através da terra

A alcalinidade depende do solo devido à água de percolação e torna-se
mais importante quanto menor a salinidade. A água salgada normalmente
apresenta valores em torno de 120 mg/l. O mínimo aceitável é 40-50 mg/l
(ou ppm) sendo que o ideal é entre 100-120 ppm.
Deve-se ter atenção, pois as chuvas e o ácido húmico (resultado da decomposição da lignina) prejudicam a alcalinidade. A correção pode ser feita com
aplicação de calcáreo dolomítico.

14.2.3 Salinidade
Embora o L. vannamei adapte-se numa ampla gama de concentração salina
e possa ser cultivado em água com salinidade entre 0 e 70 ppt, quanto mais
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perto de 18 a 19 ppt, maior o desenvolvimento do camarão. Isto porque
esta é aproximadamente a salinidade interna do animal e, embora se adapte, salinidades maiores ou menores o fazem gastar energia com mecanismos
biológicos para compensar a diferença de concentração de íons dentro do
animal e do meio que ele vive (água), reduzindo as taxas de crescimento,
embora viveiros com menor salinidade tendam, em geral, a ser mais produtivos.
A salinidade também influencia na característica das microalgas presentes, e
consequentemente na produção natural do cultivo.
A salinidade é medida com o uso do equipamento chamado refratômetro
ou salinômetro.

Figura 14.1 – Salinômetro ou Refratômetro
Fonte: http://www.bernaueraquacultura.com.br

14.2.4 Temperatura
O camarão é um animal heterotermo, ou seja, sua temperatura corporal
varia de acordo com o ambiente. O aumento da temperatura normalmente
leva a um aumento no metabolismo do animal, o que não obrigatoriamente
quer dizer um maior crescimento. Temperaturas muito altas fazem com que
os animais comam, mas não consigam crescer. Temperaturas muito baixas
reduzem o metabolismo, diminuindo o apetite e o consumo de alimento –
impedindo que o animal cresça.
Cada espécie tem uma faixa ótima para o crescimento, a qual está diretamente relacionada com o ambiente de origem. Por exemplo: o F. paulensis,
que é originário do sul do Brasil, tem como faixa ideal entre 22 e 28°C, enquanto que o L. vannamei cresce melhor em temperaturas mais altas (26 a
32°C), já que descende da América Central.
Temperaturas extremas podem levar à mortalidade. Em alguns locais onde
a água alcança temperaturas muito altas, pode-se usar sombrite ou algum
outro mecanismo que faça sombra e possa amenizar os efeitos do excesso
de insolação e calor. Em zonas subtropicais, onde a temperatura é mais baixa, pode-se optar por fazer o cultivo apenas na parte do ano mais quente.
Aula 14 - Ecologia dos viveiros
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Atividade de aprendizagem
1. Quais as consequências possíveis da presença de metais pesados, entre
outros, ao cultivo?

2. Qual a consequência do excesso de amônia na água?

3. Qual a importância da alcalinidade? Qual o nível que deve ser mantido? O
que prejudica a alcalinidade? Como pode ser reposta?

4. Qual o efeito da temperatura sobre o crescimento do camarão?

Resumo
• Os camarões sofrem influência direta do meio em que vivem, sendo
afetados positiva ou negativamente. Há muitos fatores que podem
tornar-se estressantes, levando a um desconforto. As consequências
são as mais diversas: baixa da imunidade biológica, aparecimento de
doenças, mortalidade, o animal não se alimenta ou usa a energia dos
alimentos para outras funções que não seja o crescimento, etc. Desta
forma, é importante oferecer alimento e melhores condições ecológicas
possíveis de conforto para que os animais possam expressar o máximo
de sua capacidade genética, ou seja, para que cresçam e se desenvolvam
com a maior velocidade, menor mortalidade e menor taxa de conversão.
• Metais pesados e outras substâncias químicas (como o enxofre, amônia,
alcalinidade, salinidade e temperatura) são algumas destas variações ambientais que permitem o bom desenvolvimento zootécnico.
e-Tec Brasil
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Aula 15 - Ecologia dos viveiros (continuação)
15.1 Oxigênio dissolvido (OD)
Assim como os animais terrestres, os camarões também necessitam de oxigênio para sobrevivência. Os animais absorvem as partículas de oxigênio
dissolvido na água através de suas brânquias que ficam no cefalotórax.
Quando a concentração de oxigênio dissolvido é muito baixa, a quantidade
que é absorvida não é suficiente para realizar todas as funções. Parte do
metabolismo animal torna-se então anaeróbio, resulta em toxinas que danificam os tecidos. Se a concentração continua diminuindo, a quantidade de
danos vai aumentando até um limite que, se for ultrapassado, pode levar
à morte dos animais. Depois que a concentração volta ao normal, o corpo
terá que gastar mais energia para reconstituir os tecidos danificados pelas
toxinas.
Há duas formas de incorporação de oxigênio na água: fotossíntese e difusão. Na primeira, o oxigênio é na verdade resultado da fotossíntese realizada pelos organismos clorofilados, normalmente as micro e macroalgas. Em
viveiros, a maior parcela é de fitoplâncton que “nada” para a superfície a
fim de ficar mais perto da claridade. Só é realizado enquanto há claridade, e
durante a noite parte daquilo que foi incorporado é absorvida pela própria
alga. A segunda forma é a absorção através dos mecanismos de difusão que
acontecem no contato ar-água ocorre quando a superfície de água absorve
um pouco do ar que está em contato, e junto com o ar absorve oxigênio
aumentando a sua concentração. Ambos os mecanismos de “produção e
incorporação” de oxigênio dissolvido acontecem na camada superior do viveiro, causando uma estratificação. Através da difusão e da convecção, o
oxigênio dissolvido alcança camadas de água mais profundas, sendo que a
convecção é mais eficiente e é propiciada nos viveiros através do vento e dos
aeradores.
O consumo de oxigênio é realizado pelos camarões e por todos os outros
seres vivos (micro-organismos e animais bentônicos e algas) bem como
pelas reações de decomposição da matéria orgânica durante o dia todo. A
sua maior utilização acontece pela decomposição da matéria orgânica, seja
pelas reações, seja pelas bactérias decompositoras. Assim sendo, embora
aconteça em toda a coluna d’água, o local mais crítico sempre é o fundo
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Estratificação – formação de
camadas ou estratos.
Convecção – são correntes
normalmente verticais que
misturam as camadas superiores
e inferiores
Bentos/animais bentônicos
– animais que vivem no fundo,
perto ou junto ao solo.
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do viveiro, seja porque é o local mais longe da produção e incorporação de
oxigênio na água, seja por conta do maior consumo. Por esta razão aliada
ao fato do camarão viver no fundo, sempre que o oxigênio necessitar ser
medido, o mesmo deverá ser feito o mais próximo possível do fundo.

Você sabia?
• Quanto menor a temperatura de água maior a capacidade do corpo de
água de absorver e reter oxigênio dissolvido.
• Regiões com mais vento normalmente possuem maior concentração
de oxigênio dissolvido porque o vento cria ondas. As ondulações aumentam a superfície de contato ar-água, possibilitando maior intercâmbio
entre os 2 meios, além do mais quando as ondas quebram, aumenta a
oxigenação.
• Os aeradores atuam baseados na difusão, aumentando artificialmente
a superfície de contato e com isso elevando as trocas gasosas entre o ar
e a água.

Atenção
Se durante o dia as algas realizam a fotossíntese e produzem oxigênio, durante a noite elas param a produção e passam a concorrer com
o camarão pelo consumo de OD provocando baixa na concentração
porque além de não produzi-lo mais, acaba se tornando concorrente
dos camarões pelo oxigênio.

15.2 Nutrição

Lixiviação – separar certas
substâncias (normalmente sais,
nutrientes) por meio de lavagem
ou imersão em água.
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Os camarões peneídeos são, em maior ou menor grau, detritívoros. No cultivo (sistemas intensivos e semi-intensivos) ingerem alimento artificial (ração)
e natural (microalgas marrons - diatomáceas, zooplânctons, poliquetas e terra). Na teoria, se tiver sempre alimento disponível, o animal não ficará nunca
com fome e terá uma maior taxa de crescimento. Para aumentar a oferta de
alimentos, a opção seria ter sempre ração à vontade. Mas como o alimento
artificial dentro da água sofre lixiviação de parte dos nutrientes e logo se
desfaz, excessos não se tornam uma opção razoável uma vez que colabora
enormemente para o aumento da quantidade de poluentes e piora a qualidade da água, além de aumentar os custos de produção sem com isso trazer
grandes benefícios.
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O alimento natural tem as vantagens de se aproximar mais das necessidades
nutricionais, de estarem sempre à disposição do animal sem com isso piorar
a qualidade da água e não apresentar custos extras para a fazenda. Em contrapartida, concorre com o camarão por oxigênio, especialmente durante a
noite.
Embora os carcinicultores brasileiros no sistema semi-intensivo utilizem ração para complementar a alimentação, o alimento natural é de fundamental importância para o cultivo e ajuda enormemente a reduzir os custos de
produção.

15.3 Alguns Fatores Estressantes:
• Pouco alimento – o alimento em pouca quantidade vai diminuir o crescimento dos animais por reduzir a matéria prima para o crescimento animal.
• Muito alimento - em excesso causa poluição na água (alimento dissolvido e muitas fezes), levando à redução de oxigênio e a um possível bloom
de algas (nem sempre as desejáveis).
• Bloom de algas – quando há uma proliferação descontrolada de algas
(microalgas macroalgas) seguido de uma transparência muito acima do
normal, pois o excesso de algas leva à falta de oxigênio dissolvido e consequentemente à sua morte.
• Alimento de baixa qualidade - polui a água (consumido em maior
quantidade) e ainda não oferece toda a quantidade de nutrientes necessários para que o animal se desenvolva de forma normal.
• Excesso de microalgas (transparência muito baixa) – consomem muito
oxigênio durante a noite. Algas marrons ainda servem de alimento para
os camarões, mas as outras, como as verdes, apenas concorrem com os
camarões por oxigênio durante a noite. Quando morrem e se decompõem vão formar ainda mais material orgânico. Durante o dia formam
um filme na superfície que impede a passagem de luz para o fundo. O
oxigênio fica concentrado na parte superior. Neste momento vento ou
o uso de aeradores para promover circulação de água é muito benéfico.
• Excesso de matéria orgânica – alto consumo de oxigênio, tanto pelas
microalgas que se reproduzem mais, quanto pela microbiota do solo que
decompõem a matéria orgânica.
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• Falta de oxigênio – No período fótico (na presença de luz), as microalgas produzem oxigênio enquanto que os micro-organismos e animais
bentônicos, as microalgas, as reações de decomposição da matéria orgânica e os camarões consomem o oxigênio. Na falta de luz (à noite), as
microalgas param de produzir oxigênio e apenas consomem, junto com
todos os outros organismos presentes no ambiente. Consequentemente
há baixa na concentração. Pesquisas já comprovaram que o maior consumo de oxigênio é feito não pelos camarões, e sim pelo bento e organismos que decompõem a matéria orgânica levando a uma redução mais
significativa no fundo, exatamente onde os camarões habitam.
• Salinidade muito alta – leva o camarão a gastar muita energia para
compensar a diferença de concentração de íons dentro e fora do animal.
• Alcalinidade – menor que 40-50 ppm são um empecilho para o cultivo
de camarões. Viveiros com baixas alcalinidades levam o animal a ficar um
período muito longo com a casca mole após a muda. Em água doce a
alcalinidade deve ser de aproximadamente 300 ppm.
• Temperatura – fora da faixa ótima para a referida espécie constituem
uma redução na taxa de crescimento. A partir de um certo limite, a temperatura passa a ser fator decisivo, podendo causar mortalidade tanto
em temperaturas muito altas quanto muito baixas.
• Metais pesados – por menor que seja a concentração, metais pesados
causam sérios problemas ao crescimento animal.
• Outras substâncias químicas (como o enxofre) – afetam o cultivo das
mais diversas formas, dependendo da substância e da concentração.
Algumas substâncias químicas não permitem uma adequada conversão
alimentar; outros impedem o crescimento a partir de um determinado
estágio; e outros ainda causam mortalidade, etc.

Atividade de aprendizagem
Sozinho ou em dupla, complete as lacunas:
1. Quanto _________ a temperatura de água _________ a capacidade do
corpo de água de absorver e reter oxigênio dissolvido.
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2. São mecanismos “produtores” de oxigênio dissolvido: __________________
e ________________________, sendo que o último acontece apenas
durante o dia. Os dois mecanismos acontecem na superfície, levando a uma estratificação da coluna d’água. ________________________ e
_____________________ ajudam a quebrar essa estratificação e distribui
melhor as concentrações de oxigênio ao longo de todo o viveiro.
3.______________________________ e ___________________________ consomem oxigênio durante todo o dia, sendo que ________________________
o fazem apenas durante a noite.
4. É necessário que o oxigênio seja medido sempre _________________________,
pois ali é que sempre está o ponto crítico.
5. Muitas vezes ______________________________________ também são
utilizados durante o dia para _______________________________________.

Resumo
• Os camarões também necessitam de oxigênio para sobrevivência. Quando a concentração de oxigênio dissolvido é muito baixa, a quantidade
absorvida não é suficiente para realizar todas as funções vitais. Como
primeira consequência, haverá o acúmulo de toxinas nos tecidos, e pode
levar à morte num momento extremo. Se houver uma baixa de OD, depois que a concentração volta ao normal, o corpo terá que gastar mais
energia para reconstituir os tecidos danificados pelas toxinas.
• O consumo de oxigênio é muito maior no fundo do viveiro, tornando
esta região sempre a mais critica. Como é exatamente onde habitam os
camarões, é fundamental um controle rigoroso das concentrações de
oxigênio dissolvido para garantir o conforto e sobrevivência dos animais.
• A alimentação é composta de alimento artificial (ração) e natural (microalgas marrons - diatomáceas, zooplânctons, poliquetas e terra), a ração
deve sempre ser administrada com cautela para não elevar demais os
custos de produção e não poluir a água.
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Aula 16 - Ecologia dos viveiros (continuação)
16.1 Ciclo do oxigênio no tanque ao longo
do dia e ao longo do ano e a estratificação
da coluna d’água
Conforme explicado na aula 15, há 2 formas de incorporação de oxigênio na
coluna d’água: através do processo de difusão ar-água e através da fotossíntese realizada pelas algas quando da presença de luminosidade.
O processo de difusão acontece ao longo das 24 horas/dia, independente de
outros fatores, sendo que a taxa de incorporação depende da temperatura,
área de superfície para troca gasosa, salinidade, concentração de oxigênio
dissolvido, etc.
O fitoplâncton, assim como todas as outras plantas, respira continuamente.
Quando na presença de claridade, realiza fotossíntese produzindo mais oxigênio do que consome com a respiração. Esta diferença é liberada para a
água, a qual absorve grande parte, e o que não consegue ser absorvido, é
liberado para a atmosfera. Na falta de claridade (à noite), as algas continuam
respirando e absorvendo oxigênio.
Não apenas a presença de claridade, mas também a intensidade luminosa
determina a quantidade de oxigênio a ser produzida. Em dias de sol forte,
por exemplo, a produção é elevada especialmente nas camadas superiores,
onde o fitoplâncton costuma concentrar-se. Já em dias nublados, a produção
reduz drasticamente, embora o consumo (respiração) permaneça inalterado.
Seguindo esta linha de raciocínio e considerando um dia normal podemos
constatar que o oxigênio começa a ser produzido logo nas primeiras horas
do dia; vai aumentando até atingir os valores máximos de produção entre
as 12 e 14h (período com maior intensidade luminosa), e depois cai progressivamente até escurecer, momento em que pára a produção. Um pouco
antes do entardecer, quando a claridade já é bem inferior ao restante do
dia, o consumo e a produção de oxigênio igualam-se. É neste momento que
a máxima concentração de OD é alcançada. A partir daí passa a existir um
déficit na produção até que não haja mais luz, quando passa a existir apenas
o consumo. Os níveis de OD caem progressivamente até pouco antes de o
dia clarear.
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Devido ao explicado pode-se concluir que costumeiramente os problemas
com déficit de oxigênio acontecem durante a madrugada, podendo colocar
em risco o cultivo.

Vamos pensar?
Se a intensidade luminosa determina o quanto de oxigênio será produzido
e consequentemente a concentração de OD maior ou menor, podemos
afirmar que ao final de um dia de verão a concentração no final da tarde será
maior que num dia de inverno. Se o consumo durante a noite permanece o
mesmo, o dia seguinte começará com uma quantidade inicial maior se for
verão e menor se for num dia nublado de inverno. Isto acontece devido às
quantidades produzidas no dia anterior (que se acumulam progressivamente).
• Isto quer dizer que em um dia de verão será produzido mais oxigênio
do é consumido levando a um saldo positivo. Em uma sequência de dias
com sol intenso teremos esta diferença se acumulando de um dia para
o outro. Se plotarmos num gráfico as concentrações ao longo dos dias
veremos uma tendência de aumento na concentração a cada dia (as concentrações inicial e final serão a progressivamente mais altas) até chegar
a um limite.
• Analogamente, em dias nublados, será consumido mais oxigênio do que
é produzido levando a um saldo negativo (déficit). Em uma sequência de
dias nublados, com pouca luminosidade, essa diferença negativa tende
a ir se acumulando, reduzindo dia a dia. Se plotarmos num gráfico as
concentrações ao longo do tempo, veremos uma tendência a decrescer a
concentração a cada dia que passa (as concentrações inicial e final serão
progressivamente mais baixas). Por esta razão, quando há muitos dias
nublados, cada vez os aeradores são ligados mais cedo.
As concentrações de oxigênio são medidas através de um equipamento chamado oxímetro.

Figura 16.1 – Oxímetro
Fonte: http://www.bernaueraquacultura.com.br
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Este é possivelmente o mais indispensável dos equipamentos. Deve ser usado diariamente no mínimo 2 vezes ao dia (manhã e final de tarde), pelo
menos junto ao fundo, ou próximo dele. Pode ser medido ao longo da noite
(importante quando a transparência está baixa, perto do fim do cultivo, em
dias nublados) ou sempre que surgir a necessidade. É importante ressaltar
que para o bom funcionamento do equipamento o técnico leia atentamente
o manual e siga à risca as instruções, realizando as manutenções (troca de
membrana, de anel de vedação, de fluído interno, revisões periódicas, etc) e
utilizando os equipamentos e ferramentas com cuidado, pois além de caro,
e frágeis são de fundamental importância para decisões de manejo. Cada
propriedade deverá ter pelo menos 2 equipamentos, para garantir
sempre que pelo menos 1 esteja em funcionamento.

16.2 Aeradores
São equipamentos utilizados primariamente para aumentar a concentração
de oxigênio dissolvido na água, e desta forma manter os camarões com um
mínimo aceitável de oxigênio ainda que em períodos críticos.
Existem vários tipos e sistemas de aeração, mas o mais utilizado para a aquicultura e especialmente para a carcinicultura é o do tipo pá ou paddle Wheel.

Figura 16.2 – Aerador de Pá
Fonte: http://www.bernaueraquacultura.com.br

Diversas pesquisas já foram realizadas e constatou-se que este tipo consegue
a melhor relação kg O2/Kwh (SAE), ou seja, consegue incorporar as maiores
quantidade de oxigênio por unidade de eletricidade. Além das maiores eficiências, os aeradores deste tipo têm a vantagem de criar um fluxo e fazer a
água circular dentro do viveiro tanto no sentido vertical quanto horizontal,
homogeneizando as camadas que se formam com a estratificação da coluna
d’água e as áreas contempladas e não-contempladas com o aumento de OD
devido à presença de aeradores.
Além desta função, os aeradores de pá também são utilizados para quebrar
a estratificação da água, ou seja, criam uma circulação forçada de água que
homogeneíza os viveiros em toda sua extensão e coluna d’água.
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Para aproveitar essa segunda característica, é interessante que os aeradores
sejam posicionados de tal forma que a água circule, dando continuidade ao
fluxo de água gerado pelo outro. Devido ao fluxo gerado é importante que,
quando perto dos taludes, a água esteja voltada para outro lado que não o
talude mais próximo, pois o fluxo pode causar erosão nos taludes, especialmente se não houver enrocamento.
Os aeradores do tipo que injetam ar devem ser utilizados com cuidado, pois
se o fluxo gerado apontar para o piso do viveiro pode criar buracos que formarão poças quando da despesca.

16.3 Baixa de oxigênio durante a noite – o
que fazer quando isso acontece?
Conforme foi explicado anteriormente, todos os organismos presentes no
viveiro consomem OD. Como ao longo de toda a noite não há produção,
os níveis caem progressivamente a partir do entardecer até o clarear do dia,
sendo que o momento mais crítico normalmente é sempre durante a madrugada.
No momento em que as quantidades de oxigênio disponíveis nos níveis mais
baixos do viveiro são muito baixas e o camarão já está quase morrendo,
tende a vir para a superfície buscar maiores concentrações, pois ali está havendo trocas por difusão e o consumo é menor. Quando isso acontece, diz-se que “o camarão está boiando”. Este é o ponto mais extremo e início da
mortalidade em massa. Quando isso acontece normalmente haverá alguma
mortalidade.
O ideal em um cultivo é que o técnico tome providências para não deixar
chegar neste ponto, pois mesmo antes o animal já está sofrendo com as baixas concentrações. Dependendo da frequência e do período de exposição à
falta de O2, acontece uma baixa no sistema imunológico, deixando o animal
mais susceptível a doenças, e pode prejudicar enormemente a sobrevivência
e a conversão alimentar – elevando os custos de produção.
Quando acontece uma queda de oxigênio tão grande, só há 3 coisas a fazer:
ligar os aeradores (se já não estiverem ligados), renovar a água (abrindo a
comporta de entrada permitindo que entre tanta água quanto possível e a
de saída se o nível não estiver baixo), e rezar. Das duas primeiras opções, a
renovação vigorosa de água é a mais eficiente, até mesmo porque muitas
vezes o problema acontece mesmo com os aeradores ligados, fazendo do
aporte de água nova a única solução. É necessário ressaltar a importância de
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sempre “dormir” com o canal de abastecimento cheio. O desnível entre os 2
níveis e a capacidade de passagem de água da comporta de abastecimento
determinam a velocidade com que a água poderá ser renovada. Quanto menor esta altura e menor a área de passagem da água na comporta, menor a
capacidade de recuperação dos camarões no caso de ocorrer um problema
do gênero. Ainda que a comporta de abastecimento tenha sido bem calculada (com sessão bastante larga), se o canal de abastecimento estiver vazio,
não haverá vazão suficiente para salvar os camarões rapidamente.
O monitoramento intensivo dos viveiros é fundamental para garantir que
os níveis de OD mantenham-se dentro dos limites aceitáveis e que se possa
agir no sentido de prevenir qualquer problema, seja fazendo a renovação de
água adequada, seja ligando os aeradores mais cedo do que normalmente
ou quebrando a estratificação na coluna d’água.

16.3.1 Fatores que colaboram para reduzir
os níveis de OD do viveiro
• Excesso de microalgas – embora as microalgas produzam oxigênio durante o dia, a noite há o consumo. Se a população for alta demais, o
consumo também será alto. A partir do momento que a competição por
nutrientes ou a deficiência de oxigênio afetá-las, morrem e entram em
decomposição, aumentando a quantidade de matéria orgânica disponível. Isto gera uma maior atividade microbiana no solo (e maior consumo
de OD), a qual irá disponibilizar maior concentração de nutrientes na
água. Se houver também bastante disponibilidade de sol, irá propiciar a
reprodução de microalgas novamente, perpetuando o ciclo.
• Matéria orgânica - A decomposição de matéria orgânica se dá no fundo do viveiro, e em presença de oxigênio, preferencialmente será aeróbia. Ou seja, irá consumir OD. Este processo leva a uma eutrofização do
meio, que é na verdade um aumento na concentração dos compostos de
nitrogênio e fósforo. Estes são nutrientes utilizados pelas microalgas, e
o aumento destes atua como agente catalisador - desta forma causando
um “bloom” de fitoplâncton. Podemos concluir que a presença de matéria orgânica leva ao maior consumo de O2 tanto pela sua decomposição,
quanto pelo aumento populacional de microalgas.
• Aumento de biomassa – a maior biomassa é conseguida através de aumento de densidade e/ou maior tamanho dos camarões. Quanto maior
a biomassa, maior será a quantidade de ração ofertada e, consequentemente, mais será excretado. A maior quantidade de alimento e de excre-
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tas são traduzidos em maior aporte orgânico, e todas as consequências
do aumento de matéria orgânica no meio.
• Excesso de alimento - em excesso causa poluição na água porque aumenta o consumo – levando a maior quantidade de excretas, e aquilo
que não é consumido pelos animais se dissolve, e apenas aumenta a
carga orgânica no ambiente.
Carga orgânica – quantidade
de compostos orgânicos,
principalmente nitrogênio e
fósforo.

• Alimento de baixa qualidade – apresenta menores concentrações dos
nutrientes necessários p/ o crescimento, fazendo com que seja preciso
ofertar uma maior quantidade para saciar a fome. Esta, ao ser consumida, aumenta a concentração de matéria orgânica no meio ambiente
(água) e ainda pode não oferecer o mínimo de nutrientes necessários
para o desenvolvimento ótimo do animal.
• Dias nublados – em dias nublados a produção fotossintética cai significativamente, levando a menores concentrações de oxigênio. Uma sequência de dias nublados piora a perspectiva do OD.
• Excesso de sedimento em suspensão – o excesso de sedimentos em
suspensão reduz a transparência da água sem com isso aumentar a produção primária. Se a água tem muitos sedimentos, a claridade não passa
como deveria, reduzindo a fotossíntese e as concentrações de oxigênio.
• Baixa renovação de água – A renovação de água normalmente é a
troca de parte da água com fitoplâncton e substâncias nitrogenadas e
fosfatadas por “água nova”. Se a renovação permanece muito baixa por
longos períodos, há uma tendência a maior concentração de microalgas,
e destas substâncias propiciando um bloom ou mesmo uma alta concentração de matéria orgânica e outros compostos tóxicos como a amônia.
Quando for para fazer renovação, é importante que sempre seja feita
a renovação pela água que se encontra no fundo, pois é a parte que
concentra maior quantidade de matéria orgânica e metabólitos, e que
consequentemente mais contribui para as reduções de OD e estresse dos
animais.
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Atividade de aprendizagem
Complete as lacunas:
1. Há 2 formas de incorporação de oxigênio: através do processo de
_________________________ e da _____________.
2. O processo de __________________ acontece ao longo das 24 horas/dia,
sendo que a sua taxa de incorporação depende da ______________________,
_______________________,__________________________, etc.
3. Não apenas a presença de claridade, mas também a _________________
determina a quantidade de oxigênio a ser produzida. Em dias de sol forte, por exemplo, a produção é ______________ especialmente nas camadas _______________, onde o fitoplâncton costuma concentrar-se. Já em
dias nublados, a produção ______________, embora o consumo (respiração)
_____________________________.
4. Considerando um dia normal podemos constatar que o oxigênio começa a ser produzido ___________________________________, vai
___________________ até atingir os valores máximos de produção ______
____________________________ ____________, e depois __________ progressivamente até __________________, momento em que pára a produção. _____________________________________, quanto à claridade já é
bem inferior ao restante do dia, o consumo e a produção de oxigênio igualam-se. É neste momento que a concentração de OD _________________
é alcançada. A partir daí passa a existir apenas o ____________________,
___________________ progressivamente o OD disponível até pouco antes
de o dia clarear.
5. Quando acontece uma queda de oxigênio tão grande, há 2 coisas a fazer:
_________________________________ e _____________________________.
6. O monitoramento intensivo dos viveiros é fundamental para garantir que os
níveis de OD mantenham-se dentro dos limites aceitáveis e que se possa agir
no sentido de prevenir qualquer problema, seja ________________________
adequada, seja _________________________________________ do que
normalmente.
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Resumo
• Há 2 formas de incorporação de oxigênio: difusão e fotossíntese. A primeira acontece ao longo das 24 horas/dia, enquanto que a segunda necessita de luminosidade (presença e intensidade).
• As concentrações de oxigênio são medidas através de um equipamento
chamado oxímetro. Devem ser medidas pelo menos 2 vezes ao dia, pela
manhã e no final da tarde, prevendo o níveis que deverão ser alcançados
durante a noite para tomar as atitudes cabíveis, caso sejam necessárias.
• Os aeradores são utilizados para aumentar a concentração de oxigênio
dissolvido e quebrar a estratificação, ou seja, homogeneíza os viveiros em
toda sua extensão e coluna d’água.
• O ideal é que o técnico tome providências para que as concentrações de
oxigênio fiquem sempre dentro dos limites aceitáveis. Dependendo da
frequência e do período de exposição, há uma baixa no sistema imunológico que deixa o camarão mais frágil às doenças, afeta a sobrevivência e
a conversão alimentar – elevando os custos de produção e aumentando
o período de cultivo.
• Fatores que colaboram para reduzir os níveis de OD do viveiro: o excesso
de microalga e matéria orgânica, o aumento de biomassa, o excesso de
alimento, o alimento de baixa qualidade, os dias nublados, excesso de
sedimento em suspensão e a baixa renovação de água.
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Aula 17 - Ecologia dos viveiros (continuação)
17.1 Transparência da água/fitoplâncton
O cultivo de camarões marinhos é sempre realizado em um ambiente eutrofizado, ou seja, onde os níveis normais de nitrogênio e fósforo são mais altos
que os encontrados nos ambientes naturais, e há uma maior concentração
de microalgas. As microalgas são importantes para produzir oxigênio e principalmente para reforçar a cadeia alimentar, proporcionando mais alimento
natural.
As microalgas de interesse são as do tipo diatomáceas, que deixam a água
“marrom escura e brilhante”. Desenvolvem-se bem quando a relação de
nitrogênio e fósforo da água é de 20:1(20 para 1). Se esta relação estiver em
desequilíbrio por qualquer razão, as microalgas do tipo diatomáceas serão
substituídas por outros tipos de algas, não tão desejáveis. Caso isto aconteça, sugere-se que seja feita a correção para manter a relação “correta” entre
estes dois compostos químicos.
Se a água estiver muito transparente e as microalgas não conseguirem desenvolver, provavelmente não tem quantidade de microalga suficiente. Desta
forma, torna-se necessário que seja feita a inoculação, ou seja, deve-se baixar o nível do tanque, verificar as concentrações de amônia e fósforo (corrigir
se preciso for), e colocar água com a microalga desejada, e esperar que se
desenvolva bastante antes de encher o tanque no nível normal.
Quanto maior a densidade de microalgas (desconsiderando sólidos em suspensão), menor será a transparência da água. A transparência da água é
medida através do uso do “Disco de secchi”.

Figura 17.1 – Disco de Secchi
Fonte: http://www.digilablaboratorio.com.br
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Este é imerso na água, vai soltando o cordão e o disco vai afundando lentamente. Quando não se puder mais ver o disco, é a medida da transparência.
O ideal é que seja entre 25-40 cm. Uma transparência menor significa excesso de microalgas (e todos os problemas decorrentes), e o contrário indica
falta de alimento natural. É necessário ressaltar que a transparência não obrigatoriamente é apenas medida do fitoplâncton de interesse, mas pode ser
também da quantidade de sólidos em suspensão ou outro tipo de microalga,
sendo essencial que o técnico observe a cor e as características da água.

17.2 Importância da ecologia dos viveiros
Através do exposto, podemos ver que um tanque de cultivo não é apenas
um local onde se coloca água, camarões e ração, mas um ambiente com
muitos fatores interagindo entre si e que mantém um equilíbrio instável.
Se alterarmos apenas 1 dos fatores, todos os demais sofrerão maiores ou
menores consequências. Assim sendo, é fundamental que o técnico tenha
uma visão global de tudo, e possa tomar sempre a melhor decisão em longo
prazo, não apenas aquela que resolve um problema pontual e momentaneamente.

17.3 Alimentação - natural e artificial

Produção primária –
produção vinda de organismos
fotossintetizantes.

Conforme mencionado anteriormente, nos tanques os camarões encontram
alimento natural e artificial. Se a biomassa final for em torno de 2.600 kg/ha,
acredita-se que do total de alimento consumido pelos camarões, em torno
de 70% seja alimento natural e 30% artificial. Se, considerando um sistema semi-intensivo com até 30 camarões/m², os custos com ração (alimento
artificial) costumam ser mais de 50% do valor gasto por ciclo, pode-se ter
uma ideia da importância financeira que a cadeia alimentar natural tem num
viveiro. Desta forma, torna-se importante a presença de microalgas para garantir uma alta produtividade primária e a sustentação da cadeia alimentar que terá fundamental importância para a alimentação dos camarões.
Esta porcentagem varia de acordo com o sistema de cultivo, e a biomassa
que é colocada dentro. Sistemas extensivos têm uma densidade tal que é
possível sustentar todo o desenvolvimento apenas com alimento natural.
Conforme se aumenta a densidade, é necessário prover outras fontes para
complementar a alimentação até estágios onde a ração torna-se a principal
fonte nutricional.
O alimento natural, além de diminuir os custos do cultivo, tem a vantagem
de estar absorvendo matéria orgânica do meio, é rico em nutrientes balanceados e, se comparado com o alimento artificial, fica disponível no tanque
24 horas por dia sem com isso perder as qualidades nutricionais.
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Para garantir uma boa base de alimento natural, antes de iniciar o povoamento com larvas, é realizada uma preparação do viveiro e o desenvolvimento da cadeia alimentar através de fertilizações da água.
Embora a presença massiva de microalgas seja desejável, não deve ultrapassar o limite, pois a partir daí passa a ser prejudicial baixando demais os níveis
de oxigênio durante a noite. Quando isso acontece, a solução normalmente
é fazer uma troca mais vigorosa de água, reduzir o alimento ofertado, ou
em momentos mais críticos, fazer despesca parcial para reduzir a biomassa
do viveiro.

Atividade de aprendizagem
1. O cultivo de camarões marinhos é sempre realizado em um ambiente
_______________ ou seja, onde os níveis normais de nitrogênio e fósforo são
mais _____________ que os encontrados nos ambientes naturais, levando a
uma _____________ concentração de microalgas.
2. As microalgas de interesse são as do tipo ____________, que deixam a
água com cor _____________________________________.
3. Um viveiro é um ambiente com muitos fatores interagindo entre si e que
mantém um equilíbrio __________________. Se alterarmos apenas 1 dos
fatores, todos os demais sofrerão consequências, ainda que em menor intensidade.
4. O alimento natural, além de diminuir os custos do cultivo, tem a vantagem de
________________________________,_______________________________
e, se comparado com o alimento artificial, ______________________________
_______________________________________________________________.
5. Para garantir uma boa base de alimento ____________, antes de iniciar o
povoamento com larvas é realizada uma ______________________________
________________________________________________________________
através de fertilizações da água.

Resumo
• A alimentação dos camarões é constituída de alimento natural e artificial.
Considerando os sistemas semi-intensivos adotados no Brasil, a alimentação natural é provavelmente mais importante que a artificial, sendo
fundamental para o crescimento animal, mas também para a incorporação de oxigênio na água através da fotossíntese e para o sequestro de
matéria orgânica do meio.
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• A alta produtividade natural de um viveiro é muito importante para o desenvolvimento animal. Para isso é necessário que os níveis de nitrogênio
e fósforo dentro do ambiente sejam bastante altos.
• A produtividade natural é marcada principalmente pela alta concentração de microalgas (transparência entre 25-40 cm), sendo as diatomáceas
as mais interessantes do ponto de vista produtivo, uma vez que também
servem de alimento para os camarões além de sustentar a base da cadeia
alimentar de interesse. É identificada pela coloração “marrom escura e
brilhante” e sua reprodução é incentivada quando existe a relação de
nitrogênio e fósforo de 20:1 (20 para 1).
• Embora a presença massiva de microalgas seja desejável, não deve ultrapassar um limite, pois a partir daí passa a ser prejudicial baixando demais
os níveis de oxigênio durante a noite. Quando isso acontece, a solução
normalmente é fazer uma troca mais vigorosa de água, reduzir o alimento ofertado, ou em momentos mais críticos, fazer despesca parcial para
reduzir a biomassa do viveiro.
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Aula 18 - Manejo das unidades de engorda
O cultivo pode ser feito de várias formas, de acordo com as condições e características locais, filosofia do empreendimento, etc. Em todas elas é importante que a propriedade tenha um projeto bem elaborado e que seja bem
construída, pois muitos dos pontos fracos de um projeto não podem ser
superados por um bom manejo. Pelo contrário, um bom manejo depende
que as estruturas deem condições de trabalho e de ações.
O manejo de uma unidade de engorda consiste na estratégia de cultivo a ser
adotada, na preparação do solo e da terra, e nos manejos de alimentação,
qualidade de água, enfermidades, berçários intensivos, transferência e manejo de despesca.

18.1 Estratégia de cultivo a ser adotada
A escolha da estratégia de cultivo pode ser a mais variada, sendo influenciada por questões técnicas e administrativo-financeiras. Nesta apostila abordaremos apenas a parte técnica.
Os viveiros podem ser povoados com PLs que vêm diretamente do laboratório, ou estas podem passar um tempo em um berçário intensivo, onde vão
crescer um pouco mais antes de ir para o tanque. O berçário é um viveiro
determinado dentro da propriedade para cultivar PLs até o estágio de juvenil
quando têm de 2 a 4 gramas, com densidade mais alta (aproximadamente
300 camarões/m²). O uso de berçários é importante para aumentar a sobrevivência, otimizar o uso da estrutura disponível e encurtar o ciclo de produção de cada viveiro, uma vez que os viveiros serão povoados com animais
maiores, necessitando de um período mais curto para alcançar o tamanho
comercial desejado. E algumas fazendas os berçários são tanques de concreto, especialmente construídos para este fim. Este sistema é dito bifásico.
As despescas normalmente são integrais, ou seja, todo o viveiro é despescado no mesmo momento. No entanto, despescas parciais também são possíveis. Neste caso, o viveiro é despescado parcialmente, deixando ainda certa
quantidade para continuar a engorda até um peso maior. A porcentagem
que permanece no tanque terá mais espaço e alimento vivo para crescer e
se desenvolver.
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No primeiro ciclo, a produtividade dos viveiros não costuma ser a mesma,
e os níveis de toxicidade são mais altos. O ideal é que no primeiro ciclo a
densidade de povoamento seja reduzida à metade, e que os técnicos se
acostumem com as novas perspectivas, costumes e condições.

18.2 Preparação do solo e água dos viveiros
a) O preparo do viveiro é um pouco diferente no primeiro ciclo e entre os
demais. No primeiro ciclo é necessário, em ordem:
• Limpar o viveiro, retirando todo o material lenhoso (principalmente aqueles que parecem estar meio enterrados, como as raízes);
• Analisar o pH do solo utilizando equipamento adequado

Figura: 18.1 – Medidor de pH de Solo
Fonte: http://www.bernaueraquacultura.com.br

• Encher o viveiro por 3 (três) vezes para retirar os carbonatos e assentar
a terra. Na primeira vez deve ser feito vagarosamente, enchendo na velocidade de aproximadamente 1 palmo por dia, hidratando os taludes
aos poucos e verificando se não há problemas em nenhuma comporta.
Se ainda tiver galhos secos ou outros restos orgânicos, estes deverão ser
retirados.

Necrose/Casca necrosada –
manchas escuras na casca.

• Calcarear o solo para repor os carbonatos “lavados” e corrigir o pH (gira
em torno de 1000 kg/ha, embora varie de acordo com a análise feita
anteriormente) e evitar problemas com necrose, parasitas e organismos
indesejáveis, além de outros benefícios;
• Rotativar o solo à profundidade de aproximadamente 10 cm para garantir que o calcáreo não fique apenas na camada superficial;
• Encher o viveiro utilizando-se telas de malha muito fina em forma de
funil (para facilitar a passagem de água). Ao encher, deve-se ter aten-
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ção para que não tenha nenhum furo. Caso seja detectado, o correto é
esvaziar o tanque e encher novamente, pois por menor que seja pode
permitir passar a larva de algum predador.
• Fertilizar a água com nitrogênio e fósforo na relação 20:1, normalmente
realizado com sulfato de amônia (ureia) e superfosfato triplo (STF) e esperar que a cadeia alimentar (cadeia trófica) já esteja desenvolvida (água
deverá estar marrom!).
• Povoar com as pós-larvas apenas quando a cadeia trófica já estiver bem
desenvolvida, com zooplânctons (perifíton e copépodes).
b) A preparação dos viveiros entre os ciclos é um pouco mais simples, consistindo em:

Perifíton – fina camada de
seres vivos que colonizam as
superfícies sólidas em habitats
aquáticos

• Secagem total do viveiro, até a terra rachar (aproximadamente 1 semana). Esse procedimento é fundamental e não deve jamais ser abreviado,
pois além de queimar matéria orgânica, mata vibriões (bactérias que causam doenças para o camarão) e reestrutura o solo para receber um novo
ciclo de cultivo;
• Análise do solo (pH) para determinar a quantidade de calcário a ser aplicada;
• Calcarear o solo;
• Rotativar o solo;
• Encher o viveiro;
• Fertilizar a água;
• Povoar com as pós-larvas.

18.2.1 Instruções para fertilização da água
Quando da fertilização da água para propiciar o desenvolvimento das microalgas antes do povoamento dos viveiros, faz-se uso de fertilizantes. Normalmente é adicionado 40 kg de ureia (nitrogênio) e 8 kg de superfosfato triplo
(STF) por hectare. Deve-se sempre dar prioridade para formas mais solúveis
de fosfato que não o granulado, e ainda assim costumeiramente deixa-se o
STF por pelo menos 2 a 3 dias imerso em água antes de aplicar nos tanques.
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Sua solubilização é bastante difícil (tem que mexer muito), e se for aplicado
no tanque sem ter sido corretamente dissolvido, os grânulos irão afundar,
não serão incorporados pelas microalgas (vai propiciar o aparecimento de
algas verdes pelo desequilíbrio da relação N:P), e ainda se acumularão no
fundo dos viveiros, poluindo-o e gastando oxigênio.
A quantidade total deve ser aplicada em 3 vezes , ou seja, em um viveiro com
3 hectares deverão ser aplicados 400 kg de ureia e 8 kg de STF por aplicação,
totalizando 120 kg de ureia e 24 kg de STF. A ureia pode ser jogada diretamente no viveiro enquanto que o fósforo deve ser dissolvido previamente
(dois ou três dias antes da primeira fertilização, deve-se distribuir o STF em
baldes e encher com água, e antes de aplicar, mexer até que todos os grânulos estejam totalmente dissolvidos Aconselha-se a aplicação conforme o
esquema ao lado pra garantir a distribuição ao longo de todo o viveiro. O
ideal é que a fertilização seja feita em dias de sol. Se estiver chovendo, não
se deve fazer a aplicação.

Figura 18.2 – Esquema para a Fertilização de Viveiros
Fonte: autora

18.3 Manejos de aclimatação e povoamento
Embora as pós-larvas tenham resistência a variações de temperatura e pH,
e a salinidade já tenha sido igualada no laboratório é importante que seja
feita a aclimatação na fazenda, em recipientes grandes (normalmente caixas
d’água) em local especialmente preparado, ao lado do tanque a ser povoado.
A preferência é que o transporte seja feito no final da tarde - início da noite,
pois neste horário a temperatura é mais fresca. Isto implica que a fazenda tenha sua estrutura montada, pronta para realizar os procedimentos de
aclimatação das pós-larvas durante a madrugada. Dar especial atenção às
mudanças de pH, salinidade e temperatura. O maior problema do pH alto é
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que a amônia torna-se extremamente agressiva.
A estrutura que deve ser montada ao lado do viveiro a ser povoado (e testada antes da chegada das larvas) consiste em uma tenda bem iluminada,
em local plano, firme e limpo, com um ponto de energia elétrica. Embaixo
da tenda deverão ter caixas em quantidade igual ao número de caixas de
transporte e com pelo menos o dobro de sua capacidade. As caixas deverão
ser graduadas de 50 em 50 litros. Uma bomba sapo deverá ser instalada no
viveiro, tomando cuidado para que a parte elétrica fique embaixo da tenda,
em local seco. Um sistema de aeradores elétricos deverá estar também instalado para manter as pós-larvas distribuídas na coluna d’água.
Assim que o caminhão chega ao local, as larvas são colocadas nas caixas de
aclimatação, e a água do viveiro é lentamente acrescentada. Quando a caixa
está cheia, é hora de tirar parte daquela que já está dentro através de saída
telada (para que as larvas não vão embora junto) enquanto nova água é adicionada. Todo este processo é realizado lentamente para que a mudança de
cada grau Celsius de temperatura demore pelo menos 15 minutos e 1 hora
para cada grau de pH. Quando todos os parâmetros igualarem, as larvas
podem ser colocadas no viveiro através do uso de uma mangueira plástica.
Durante todo o processo de aclimatação é fundamental, pois além do monitoramento do pH e temperatura, a concentração de oxigênio dissolvido
seja observada, não permitindo nunca que fique inferior a 5 mg/L. Se houver
necessidade, os botijões de O2 puro podem reforçar o suprimento.

18.4 Amostra controle da sobrevivência
inicial
Para controlar a sobrevivência inicial das pós-larvas, pode-se instalar uma
caixa de tela de 500 micras com aproximadamente 20x20x70cm de altura,
onde 20 cm fiquem imersos. Nela são colocadas 50 larvas, e deverão ser
observadas nas primeiras 24 ou 48 horas para verificar a sobrevivência inicial.

Atividade de aprendizagem
1. A preferência é que o transporte seja feito ___________________________,
pois neste horário a temperatura é ________________. Isto implica que a fazenda tenha sua estrutura montada, pronta para realizar os procedimentos
de aclimatação das pós-larvas durante ________________.
2. Durante o processo de aclimatação deve-se ter especial atenção às mudanças de ________, ____________ e ___________.
3. O processo de aclimatação é realizado lentamente para que a mudança de
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cada grau centígrado demore pelo menos ____________ e 1 hora para cada
______________. Quando todos os parâmetros igualarem, as larvas podem
ser colocadas no viveiro através do uso de uma mangueira plástica. A concentração de oxigênio dissolvido deve ser observada, não permitindo nunca
que fique ___________ a _____ mg/L.
4. O uso de berçários intensivos em fazendas é utilizado para __________
__________________________, _____________________________________
_____ e ________________________________________________________.

Resumo
• Uma fazenda bem projetada é fundamental para que haja bom manejo,
e as estruturas permitam as condições de trabalho.
• As PLs podem povoar diretamente um viveiro de engorda, ou podem
antes ser cultivadas intensivamente em viveiros berçários até o estágio
de juvenis, sendo transferidas com algumas gramas. Este procedimento
otimiza a estrutura disponível e melhora a sobrevivência das PLs.
• As despescas podem ser integrais ou parciais.
• Os procedimentos para a preparação do solo diferem um pouco quando
é o primeiro ciclo e entre ciclos, sendo que no primeiro ciclo é incluído a
limpeza do viveiro e o seu enchimento para assentar a terra; enquanto
que entre os ciclos é necessário que o tanque esteja seco por completo.
Os demais procedimentos consistem basicamente em analisar o pH, calcarear e rotativar o solo.
• A preparação da água consiste basicamente em encher o viveiro usando
telas de malha muito fina, fertilizar a água com nitrogênio e fósforo para
originar a cadeia trófica e povoar com as pós-larvas.
• Quando as larvas chegam à fazenda, elas devem ser aclimatadas antes
de povoar o viveiro. Desta forma, são colocadas dentro de tanques onde
lentamente é adicionado água do viveiro até que o pH e a temperatura
se igualem. A salinidade é a mesma, pois já foram aclimatadas para salinidade no laboratório.
• Para verificar a sobrevivência inicial das pós-larvas é possível colocar uma
amostra em uma caixa telada, e desta forma verificar o desenvolvimento
das mesmas
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Aula 19 - Manejo das unidades de engorda
(continuação)
19.1 Manejo da alimentação
A alimentação é o item que mais pesa nos custos de produção, comumente representando bem mais que 50% quando a densidade é em torno de
30 camarões/m², sendo que esta porcentagem aumenta exponencialmente
com a maior densidade, e reduz com um sistema menos intensivo de produção. Sua utilização deve ser sempre bem coerente e usada de forma ótima,
a fim de reduzir desperdícios.
Ao contrário de nós, os camarões têm a mesma temperatura do meio em
que habitam, o que significa que o comportamento e metabolismo deles são
facilmente influenciáveis. Quanto maior a temperatura, também maior é o
consumo. Mas nem sempre isto quer dizer um maior crescimento. Às temperaturas muito altas, acima de 32°C para o L. vannamei, o camarão cresce
pouco embora o consumo seja alto, pois muito da energia é gasta para
manter o equilíbrio iônico e o animal se movimenta em excesso. Abaixo de
26°C para o L. vannamei, o consumo é reduzido, sendo que a 18°C passa a
não crescer mais nada, e todo o consumo é utilizado apenas na manutenção
dos processos biológicos. Desta forma pode-se constatar que temperatura
é de extrema importância para o desenvolvimento animal. O ideal é manter
na faixa de 26-32°C para o L. vannamei, sendo que entre 28 e 30°C o crescimento é ótimo.
A qualidade da ração é de grande importância num cultivo, apesar de os
animais não crescerem satisfatoriamente se não houver produtividade natural. A ração ideal è aquela que proporciona uma conversão alimentar de
1,1-1, 3: 1, possui todos os requerimentos nutricionais do camarão; tem que
ter atratividade para que o camarão se interesse, tem que afundar (é um
animal bentônico) e deve durar de 3 a 4 horas imersa na água. Outro ponto
importante a ressaltar é a idade da ração. O melhor é que as propriedades
recebam ração todas as semanas. Com o passar do tempo os óleos essenciais (ômega 3, 6 e 9) e proteínas se degradam e perdem qualidade. A ração
deve ser estocada em local fresco, arejado, e em cima de pallets (longe da
umidade do solo). Algumas propriedades (principalmente no Nordeste, onde
as fazendas são imensas e a locomoção não é muito fácil) possuem pequenos silos expostos ao tempo, ao lado dos viveiros. Este manejo deve ser feito
com muita cautela, pois a ração perde toda a qualidade. Tal fato pode ser
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observado ao abrir a tampa e constatar que a coloração muda de fora para
dentro, ou seja, sofre com o sol e oxida.
A biomassa pode ser estimada através do quanto é consumido diariamente
pelos camarões, uma vez que existem padrões. Por exemplo, acima de 26°C,
cada tonelada de camarão de 7-8g come cerca de 30 kg de ração/dia. Se
a temperatura baixar para 24°C, o consumo baixa para 20 kg/dia. O peso
médio é obtido através das biometrias periódicas, onde é feita pesagem de
certo número de indivíduos ao longo de pelo menos 5 pontos diferentes do
viveiro, e a média de peso. Sabendo a biomassa, conhecendo o peso médio
dos animais e o número de PLs povoadas obtém-se facilmente a sobrevivência.
Os camarões têm hábitos mais noturnos, então a melhor alimentação deverá ser à tardinha, podendo ser arraçoado também durante a noite. Não é
conselhável durante a madrugada, pois é quando os níveis de oxigênio são
menores, e a adição de ração concorre para uma redução ainda maior. A
frequência dos arraçoamentos varia de local para local, mas normalmente
giram em torno de 3 a 4 vezes ao dia.
Assim que o viveiro é povoado com pós-larvas (direto do laboratório) a alimentação é feita a lanço, onde o arraçoador pega um caiaque e vai jogando
a ração de forma a espalhar o melhor possível no fundo, ao longo de todo
o viveiro (usa-se um caiaque). Desta forma acontece até aproximadamente
o 5º dia, quando começa (-se) a introduzir gradativamente as bandejas, até
que depois de aproximadamente em 1 semana toda a alimentação seja feita
através delas.
A bandeja normalmente é feita com 1 aro pesado que vai para o fundo, 1
tela no meio, 3 cordas amarradas no aro, que se juntam em um único cabo.
No meio do viveiro são colocadas estacas verticais, normalmente de 25-40
bandejas por hectar (1 bandeja/10 mil camarões), onde o chicote do cabo
dos comedouros é preso na estaca de forma que cheguem até o chão, mas
que não possam se enterrar. Na parte superior das estacas também costumeiramente coloca-se um sistema para controlar a quantidade de alimento
ofertado por estaca. Desta forma pode-se comprovar que os animais não se
alimentam por igual em todo o viveiro, mas possuem locais preferidos de
acordo com vários fatores.
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Figura 19.1 – Arraçoador
Fonte: autora

Figura 19.2 – Viveiro com Estacas para Segurar Arraçoadores
Fonte: autora

O alimento é colocado nas bandejas através do uso de caiaques, que são
utilizados para se chegar até os comedouros. Se ainda tiver restos da refeição anterior é retirado e novo alimento é colocado em menor quantidade,
evitando assim desperdício. Depois de muito tempo na água, a ração perde
grande parte de seu valor nutricional. A nova quantidade é marcada no
sistema de controle no topo da estaca. Da mesma forma, se o consumo for
total é acrescentado um pouco mais. A utilização deste sistema otimizou o
uso da ração, melhorou a taxa de conversão e melhorou muito o regime de
oxigênio. Em consequência, reduziu a renovação de água, o uso de aeradores (diminui custos), melhorou o crescimento e reduziu o tempo de cultivo,
levando a uma maior sustentabilidade ambiental. Outro ponto importante
é que quando os arraçoadores levantam diariamente as bandejas, é possível
observar o camarão, verificando se há necrose, se está na muda presença de
cascas na bandeja), etc. Caso seja detectado que os animais se encontram
em ecdise, a quantidade ofertada deve ser reduzida em 50%, pois passa em
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média 4 dias sem alimentar-se (motivos já falados anteriormente).

Figura 19.3 – Viveiro com Caiaque
para Alimentação - Estacas e Arraçoadores
Fonte: autora

Existem vários sistemas de controle, sendo que os mais comuns são um ábaco e as argolas. O primeiro tem 2 linhas, onde 1 representa 0,5 Kg e a outra
50 ou 100g. Inicia-se com todas as bolinhas agrupadas de um lado, e vai-se
passando para o outro gradativamente, de acordo com a quantidade a ser
ofertada naquele local. As argolas, praticamente há 2 ganchos, sendo um
mais alto que outro. De acordo com o consumo, passa-se de um gancho
para outro. As argolas também podem ser coloridas, cada uma indicando
uma quantidade diferente.

Figura 19.4 – Esquema de Ábaco para
Controle do Arraçoamento por Bandeja
Fonte: autora
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É muito importante que os arraçoadores sejam bem treinados, para que
possam realmente colocar quantidade correta de alimento, que desçam a
bandeja vagarosamente a fim de que o alimento realmente permaneça nela,
que observem o estado dos animais que por ventura vierem juntos, etc. Estes cuidados são de extrema importância para que não haja desperdício de
alimento, e os custos produtivos não aumentem demasiadamente.
Taxa de conversão alimentar é a relação entre a quantidade de ração fornecida e o peso total obtido no final do cultivo. O crescimento não é linearmente proporcional ao consumo. Quanto maior o tamanho do camarão
a ser despescado, maior será a conversão alimentar, pois maior o gasto de
energia com a mantença. Além do tamanho final, colaboram para aumentar a conversão alimentar, dentre outros fatores: a temperaturas muito altas
ou muito baixas, problemas que ocasionam mortalidade, frequentes e/ou
longos períodos com baixos níveis de oxigênio dissolvido, bons arraçoadores, sistema de bandejas e controle de alimento consumido por comedouro,
baixa qualidade da água, pouca disponibilidade de alimento vivo, ração de
má qualidade, mau manejo alimentar.

19.2 Manejo da qualidade da água
O manejo da qualidade da água consiste em manter todos os parâmetros
acima mencionados (transparência, fitoplâncton, OD, amônia, etc) dentro
das faixas consideradas ótimas, ou pelo menos aceitáveis para o cultivo da
espécie e primando sempre pelo equilíbrio do cultivo.
Para isso pode-se fazer uso de renovações de água, fertilizações, manejo
alimentar, aeradores, etc.

19.3 Recirculação de água
A recirculação de água é um sistema onde a água que sai dos viveiros passa
por um tanque de sedimentação e/ou tratamento, e é parcialmente recuperada, e utilizada em outros tanques, reduzindo muito a quantidade de
efluentes do cultivo e os desperdícios já que reaproveita os recursos já existentes no local. Como utiliza água que já veio de outros viveiros, em sua
maioria já tem uma cadeia trófica formada, evitando colocar mais nitrogênio
e fósforo no ambiente. Também economiza energia de bombeamento, pois
os tanques de recirculação estão em nível mais alto que o canal de captação
(adução).
A recuperação da água pode ser feita utilizando-se peixes que se alimentam
de fitoplâncton (normalmente tainhas), mexilhões (têm alguns problemas
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que precisam ser resolvidos ainda, especialmente se a salinidade usada for
baixa), macroalgas (podem dar problemas de reprodução exacerbada) e até
mesmo microalgas.
Para retirar o excesso de sólidos em suspensão, o sistema mais adotado é
o de chicanas, onde a água entra de um lado e sai do outro. Ao longo do
tanque são colocados obstáculos que obrigam a água a fazer um trajeto em
forma de S, diminuindo a velocidade de passagem, aumentando a distância
percorrida e fazendo mais sólidos se sedimentarem.
Embora a ideia da recirculação de água seja boa, e tenha fundamentos técnicos, econômicos e principalmente um forte apelo ambiental, ainda é uma
tecnologia nova que precisa ser amplamente testada e aprimorada, mas que
tem tudo para dar certo.

Atividade de aprendizagem
1. A temperatura é de extrema importância para o desenvolvimento animal.
Considerando o L. vannamei, o ideal é manter na faixa de____________°C.
Quanto maior a temperatura, também maior é o ________________________,
mas nem sempre isto quer dizer um maior ______________________.
2. A qualidade da ração é de grande importância. Para possuir todos os requerimentos nutricionais do camarão, este tem que ter _____________________,
tem _______________ e deve durar __________ horas imersa na água.
3. A ração deve ser estocada em local________________________________,
___________________, e _____________________________.
4. Os camarões têm hábitos mais noturnos, então a melhor alimentação
deverá ser à _______________.
5. Descreva o sistema de recirculação da água.
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Resumo
• A alimentação é o item que mais pesa nos custos de produção, devendo
ser administrada na quantidade correta. Em excesso, ela polui o viveiro e
aumenta os custos de produção, enquanto que se faltar os animais não
crescem como deveriam. As quantidades de alimento variam de acordo com o tamanho dos animais, com as concentrações de oxigênio e
temperatura da água, podendo variar de acordo com outros parâmetros
também.
• Durante a madrugada temos as menores concentrações de oxigênio, e
por tanto não se deve arraçoar neste período para não piorar ainda mais
este panorama.
• Na primeira semana, as PLs são alimentadas a lanço, sendo que a partir
de um breve momento de adaptação, começam a ser utilizadas as bandejas. A utilização deste sistema otimiza o uso da ração, melhora a taxa
de conversão e melhora muito o regime de oxigênio. Em consequência,
reduz a renovação de água, o uso de aeradores, melhora o crescimento
e reduz o tempo de cultivo, além de uma maior sustentabilidade ambiental.
• Arraçoadores bem treinados são importantes para obter boas taxas de
conversão e saber sobre o estado sanitário dos animais.
• Além das bandejas, vários sistemas de controle são utilizados para saber
a quantidade de ração a ser ofertada em cada uma das bandejas.
• A biomassa de cada viveiro pode ser estimada através do tamanho dos
animais, da temperatura e da quantidade consumida diariamente. A recirculação de água é um sistema ainda em desenvolvimento, mas que
pode trazer enormes benefícios ambientais e financeiros para a propriedade, porque diminui a quantidade de efluentes e reduz os desperdícios.
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Aula 20 - Manejo das unidades de engorda
(final)
20.1 Manejos de transferência de viveiros
berçários para viveiros de engorda
Se a propriedade optou por utilizar viveiros berçários para o desenvolvimento inicial das PLs até o estágio juvenil, quando chega ao tamanho desejado
é necessário fazer a transferência, ou seja, despescar o juvenil e povoar com
menor densidade outros viveiros que já estejam preparados para recebê-los.
Este sistema tem muitas vantagens, porém a transferência é um momento
bastante delicado, que necessita de muita logística. Problemas aparentemente tolos, como a falta de bomba reserva ou de meio de transporte para
agilizar a transferência podem levar à mortalidade em massa.
Como se trata da transferência de animais vivos é importante que o manuseio seja cuidadoso para manter os animais saudáveis e com o mínimo
de perda possível. Estes cuidados aumentam ainda mais por se tratar de
transferência “em seco”, ou seja, apenas os animais são transferidos em
balaios, sem água. Como os animais não podem ressecar, é importante que
este procedimento seja realizado à noite, iniciando às 21h, preferencialmente em um dia que tenha chovido e a umidade do ar esteja alta. Desta forma
garante-se uma maior longevidade dos animais fora da água.

Balaio – cesto de palha trançada que permite a passagem da
água, mas não do camarão

O processo de transferência inicia baixando o nível do viveiro berçário ao
longo do dia. À noite intensifica-se a vazão, e quando o camarão já estiver aproximando-se da comporta (só vem nos últimos 40-50 cm de lâmina
d’água), coloca-se a rede de despesca (com tamanho de malha compatível)
para reter os juvenis e tira-se a tela. Neste momento, na área de despesca
deve ter um tanque ou caixa d’água levemente inclinada e uma bomba que
puxa água de dentro do viveiro e faz circular dentro da caixa. Devem-se ter
também muitos balaios à disposição. Conforme os juvenis acumulam-se na
rede de despesca, são transferidos para os balaios, pesados e levados para
o viveiro a ser povoado. Se for necessário que os balaios com os animais
esperem até que alguém possa levá-los, estes devem esperar dentro da caixa
d’água para manter os animais molhados e respirando.
No início da transferência o fluxo de camarões é bem pequeno, permitindo
que esse processo seja feito tranquilamente. Mas conforme vai chegando
perto do final o fluxo aumenta. Se os viveiros a serem povoados forem ao
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lado, o processo é relativamente simples, porém se a distância for maior é
importante o fator agilidade. Podem ser usadas bicicletas, motos, automóveis ou caminhões pequenos para imprimir rapidez ao processo.
Se o processo visa o povoamento de viveiros de engorda com determinada
densidade (deve ser determinada antes da transferência), bem como a quantidade de juvenis a serem colocada em cada uma (área X densidade). Antes
de esvaziar o viveiro, é fundamental que seja feita uma biometria para saber
o tamanho dos animais, para poder determinar quanto em peso será destinado a cada um dos tanques. Muito importante é o controle das pesagens
dos balaios e o quanto está sendo destinado para cada um dos viveiros de
engorda, sendo o único controle da densidade de povoamento.
O sucesso da transferência está principalmente na agilidade, na logística e
cuidados no manuseio. Durante o processo deve-se ter em mente que se
está lidando com animais vivos, e devem assim permanecer. Para tanto podemos enumerar alguns cuidados:
• Não devem ficar mais de 5-7 minutos fora d’água, ainda que seja noite,
pois haverá alguma mortalidade.

Patógenos – agentes que
causam doenças.
Hemolinfa – “sangue” do
camarão, de cor transparente.
Grampeado – com câimbra,
abdômen contraído, fechado
em U.

• Os animais devem estar com a casca dura. Se 20% ou mais estiverem fazendo a muda, o procedimento deve ser adiado, pois o rostro e o telson
daqueles de “casca dura” vão perfurar aqueles moles. A lesão é porta de
entrada para patógenos e fará com que percam hemolinfa, levando a
altos índices de mortalidade.
• Animais “grampeados” também são sinônimos de stress. Neste caso,
a transferência também é altamente não recomendável, pois o sistema
imunológico já se encontra frágil, e possivelmente os índices de mortalidade serão altos. Neste caso deve-se renovar bastante a água e esperar
pelo menos mais 3 dias para realizar o procedimento.
• Quando for colocar no viveiro de engorda, mergulhar primeiro o balaio
e depois virar cuidadosamente, evitando choques mecânicos. Os animais
jamais devem ser jogados.
• Se o animal for muito pequeno, deve-se forrar o balaio para evitar que os
frisos o machuquem ou mesmo que fique preso ali.

e-Tec Brasil

444

Carcinicultura

• Nunca ter um acúmulo muito grande de animais, seja na rede de despesca, seja nos balaios. Nestes últimos, aconselha-se que a altura nunca
passe de 10 a 15 cm, sob pena de esmagar aqueles que estão embaixo.

20.2 Manejo de Despesca
Antes da despesca é necessário fazer uma biometria para verificar os seguintes aspectos:
• Há sempre porcentagem alta fazendo a muda;
• O viveiro está em processo de muda;
• Presença de necrose, ou seja, muitas manchas pretas na carapaça;
• Presença de off-flavour - gosto de barro ou com areia;
• Tamanho médio dos animais;
• Biomassa.
Camarões com a casca mole, necrosados e com off-flavour (gosto de barro
ou com areia) têm menor aceitação na indústria. O preço do quilograma
também varia de acordo com o peso e o momento, e precisam ser bem avaliados antes da despesca, pois poderá não ser o momento ideal de venda.
Animais necrosados normalmente têm valor de mercado mais baixo, pois
necessitam ser descascados. A solução é o uso de calcáreo, melaço e altas
taxas de renovação de água. Após 1-2 semanas aproximadamente, a casca
necrosada já foi descartada e não há mais manchas escuras se o problema
tiver sido resolvido.
Se for constatado que os animais estão com casca mole, pode-se avisar o
comprador e decidir se a venda permanece ou se espera mais 15 dias, tempo para o animal adquirir mais 1 grama, que pode ser bastante lucrativo na
hora da venda. Para acelerar a muda de todo o viveiro, é interessante fazer
uma renovação de impacto, ou seja, trocar uma parcela significativa (3035%) da água do viveiro de uma só vez para incentivar a muda e fertilizar se
for necessário para garantir a produtividade natural.

Renovação de impacto renovar 1/3 do viveiro de uma
só vez.

Para aqueles viveiros onde a muda não é sincronizada, ou seja, sempre há
uma parcela em ecdise, é interessante que a cada 8 dias seja feita uma re-
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novação de impacto para que os animais comecem a trocar de casca juntos.
Se os animais apresentarem off-flavour deve-se aumentar a quantidade de
ração ofertada, e aumentar a transparência caso esteja muito baixa. Após
alguns dias verificar novamente se o gosto de terra e a areia saíram e então
despescar. Este procedimento é importante, especialmente para exportação,
pois a carne com gosto é rejeitada pelos mercados consumidores.
Uma vez decidida fazer a despesca, é necessário preparar caixas d’água,
gelo, metabissulfito (se for utilizar), balança, planilhas, iluminação (normalmente acontece à noite), caminhões, pessoal e tudo mais que poderá ser
necessário, considerando sempre a quantidade máxima que poderá ser despescado.
Alguns locais optam por não alimentar no dia anterior à despesca para não
ficar com o cordão fecal muito aparente. O início do processo de despesca
inicia-se com 30% do volume total do viveiro, pois o nível já começa a ser
baixado com aproximadamente 1 dia de antecedência. Encaixa-se bem a
rede de despesca nos frisos do lado externo da comporta, garantindo que
ela não vá soltar ou permitir que os animais saiam pelas laterais, por cima
ou por baixo. Tira-se a tela de proteção do lado de dentro da comporta, e os
animais vão saindo junto com o fluxo.

Figura: 20.1 – Detalhe do Friso para Encaixe da Rede de
Despeca na Saída da Comporta de Escoamento
Fonte: autora

A água do viveiro deve ser baixada nesta última etapa de forma gradual e
contínua. Os camarões são atraídos pela correnteza, e vêm em maior fluxo
na última água do viveiro. É importante não interromper este fluxo nem
deixá-los empilhados na galeria e na comporta, senão os animais voltam e
se enterram na areia, causando grandes perdas. Os camarões ficam presos
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nas redes enquanto que a água segue para o canal de drenagem. Quando
juntar uma boa parcela deles, são colocados em balaios e colocados nas
tinas com gelo, água (doce) e metabissulfito, quando utilizado. Depois de
ficar um tempo mínimo (minutos) imerso na água, os balaios são escorridos
(tirar o excesso de água), os camarões pesados, e colocados em caixa entre
duas camadas de gelo.
As tinas normalmente ficam na plataforma ao lado das comportas de despesca, e as escadas são importante como acesso à crista do talude, onde se
encontra o caminhão, gelo, suprimentos, etc.

Figura 20.2 – Saída de uma Comporta de Despesca
Fonte: autora

A água das tinas deve estar geladíssima, praticamente no ponto de congelamento porque os animais são mortos por choque térmico, e quanto menor
a temperatura, mais rápida e indolor a morte, e melhor a qualidade final do
produto.
Se for utilizado metabissulfito, é importante o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, avental impermeável, botas e máscara de vapores, pois é tóxico para o ser humano, podendo facilmente desencadear crises
respiratórias (asma, bronquite), além de ter efeito cumulativo no organismo.
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A tendência mundial no manejo da despesca é de mecanizar o máximo possível. Hoje já existem muitos locais que usam guincho, facilitando o manuseio das redes, transporte dos balaios, etc.

Atividade de aprendizagem
1. A utilização de viveiros berçários tem muitas vantagens, porém a transferência é um momento bastante delicado, necessitando de muita logística.
Enumere 5 cuidados necessários para o sucesso de uma transferência:
1-

2-

3-

4-

5-

2. A fazer a biometria analisa-se:
1-

2-

3-
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4-

5-

03. Aponte 06 motivos que explicam a importância de se fazer a biometria
antes de uma despesca.
1-

2-

3-

4-

5-

6-

04. Escreva a solução para os seguintes problemas antes da despesca:
Exoesqueleto necrosado:
Parcela significativa da população do viveiro sempre em muda:
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Viveiro em fase de muda:
Presença de off-flavour:

Resumo
• Quando a propriedade opta pela utilização de viveiros berçários, ao atingir o estágio juvenil, é necessário que os animais sejam transferidos para
viveiros de engorda, com densidades menores.
• A transferência é uma despesca onde os animais deverão permanecer
vivos e saudáveis, com as menores perdas possíveis. Para isso é necessário
o manuseio cuidadoso.
• Os animais são transferidos de um tanque para outro a seco, dentro de
balaios (pouca altura), durante a noite. Por isso, grande parte do sucesso
da transferência está na agilidade e logística, podendo utilizar bicicletas,
motos, automóveis ou caminhões pequenos.
• A colocação dos juvenis de volta ao tanque de engorda deverá ser feita
com cuidado para não machucá-los.
• Antes de realizar uma despesca é necessário analisar os animais fazendo a muda, presença de necrose e/ou off-flavour, tamanho médio dos
animais e biomassa. Uma vez decidida a realização da despesca, é necessário preparar a logística: redes, balaios, tanques, água doce, gelo,
metabissulfito, balança, planilhas, iluminação, caixas do tipo monobloco,
caminhões, pessoal e etc, considerando sempre a quantidade máxima
que poderá ser despescado.
• Os animais são retirados do viveiro junto com a água, ficam presos em
redes, são colocados no gelo com metabissulfito, pesados, distribuídos
em caixas com gelo e carregados.
• A qualidade final dos camarões depende da temperatura da água em
que são imersos depois de retirados do viveiro.
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Atividades autoinstrutivas
1 - Relacione as duas colunas, e depois assinale a alternativa que
aponta a sequência correta.
I – alcançou o seu limite sustentável
II – apresenta crescimento exponencial nas últimas décadas
III – responsável por manter certa estabilidade no preço mundial dos frutos
do mar
A – pesca extrativista mundial
B – carcinocultura
C – aquicultura
a)
b)
c)
d)
e)

I-A, II-B, III-C
I-B, II-C, III-A
I-C, II-B, III-A
I-A, II-C, III-B
I-C, II-A, III-B

2 – Assinale a alternativa INCORRETA
a) Maiores exportadores mundiais de camarão, segundo dados de 2008
fornecidos pela ABCC são a Tailândia, Indonésia e Equador.
b) Maior importador de camarões é a Europa, tendo como principais destinos Holanda, Espanha, Dinamarca e França.
c) Segundo maior importador de camarão é o Japão.
d) A carcinicultura mundial é responsável pela elevação dos níveis de oferta
de camarão.
e) Na década de 70, o Brasil iniciou a atividade de carcinicultura, mas foi
apenas no final da década de 90 que ocorreram os maiores progressos.
3 – Assinale a alternativa que aponta os principais produtores mundiais de camarão.
a) Indonésia, Tailândia, Equador e Vietnam.
b) Brasil, Equador, Chile e Peru.
c) México, Estados Unidos, Equador e Europa.
d) Vietnam, China, Estados Unidos e Tailândia.
e) Indonésia, Tailândia, Equador e China.
4 – Assinale a alternativa CORRETA.
a) O cultivo de peneídeos iniciou-se nos anos 30, no Japão, através do Penaues japonicus.
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b) Nos países asiáticos os camarões são cultivados de forma extensiva, junto com outras espécies como tainhas. Seus predadores são mortos com
sementes de chá
c) O início do cultivo dos camarões está intimamente ligado ao cultivo de
espécies de peixe de alto valor agregado, como o salmão e o atum.
d) As doenças viróticas apenas apareceram nos cultivos no final da década
de 90, quando iniciaram seu efeito devastador na América do Sul.
e) Nenhuma das alternativas acima.
5 – Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nome do maior
produtor de camarões do mundo e o das Américas.
a) Tailândia e México
b) Vietnam e Brasil
c) Tailândia e Equador
d) Indonésia e Equador
e) Vietnam e Brasil
6 – Um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento da carcinicultura mundial foi:
a) Modernização
b) Melhores técnicas de produção
c) Globalização
d) Desenvolvimento tecnológico da engenharia
e) Valorização da proteína animal obtida de frutos do mar
7 – Assinale a alternativa CORRETA.
a) A família dos peneídeos é a segunda economicamente mais importante,
dentre os crustáceos.
b) O camarão branco do pacífico sempre foi a espécie de maior ênfase, em
se tratando de carcinocultura.
c) Já em 2007, constatou-se que mais de 70% do camarão cultivado mundialmente é da espécie Marsupenaeus japonicus, ou camarão japonês.
d) Até pouco tempo atrás a espécie mais cultivada era o Penaeus monodon
(camarão tigre gigante), cultivada em todos os países da Ásia, exceto
pela China e Japão.
e) Nenhuma das alternativas.
8 - Assinale a alternativa abaixo que NÃO contribui para a disseminação da espécie Litopenaeus vannamei em todo o mundo:
a) Por se tratar de animal territorialista, cresce muito rapidamente;
b) Aceita bem alimento inerte (não precisa ser alimento vivo, como poliquetas e microalgas);

e-Tec Brasil

456

Carcinicultura

c) É mais herbívoro que outras espécies, o que permite que a ração (alimento inerte) tenha menores níveis de proteína e se alimente bastante
de diatomáceas (microalgas). Isso tem como consequência uma ração
mais barata (a parte mais cara da ração é a proteína de alta qualidade,
essencial para a ração de camarões) e um melhor uso do alimento vivo já
presente no viveiro, que leva a uma melhor conversão (menos ração para
produzir a mesma quantidade de carne).
d) Possui uma ótima taxa de conversão, o que quer dizer que precisa de
menos ração para cada quilograma de carne produzida, e os custos de
produção serão consequentemente menores.
e) Aceita bem pequenas variações de temperatura, salinidade, pH e oxigênio dissolvido em um curto espaço de tempo.
9 - Sobre a fisiologia dos camarões, NÃO é possível afirmar que:
a) O cefalotórax é revestido por uma carapaça com um par de olhos, um
rostro, uma “boca”, antenas e 5 pares de pereiópodos. No macho há
um órgão copulador chamado petasma, enquanto que na fêmea há um
receptáculo para o espermatóforo, chamado de télico.
b) O sistema nervoso central, o estômago, hepato-pâncreas, o coração,
o télson, os aparelhos reprodutores da fêmea e do macho, brânquias
encontram-se dentro do cefalotórax.
c) O abdômen é composto de 6 segmentos. Os 5 primeiros possuem pleópodos (patas), enquanto que o último termina em um “rabo” composto
dos urópodes e do telson.
d) O abdômen não possui órgãos. É composto apenas de músculo recoberto por uma carapaça de quitina e pleópodos.
e) Nenhuma das afirmativas.
10 – As frases abaixo falam sobre a reprodução e crescimento dos
camarões em ambiente natural. Assinale (V) para frases verdadeiras
e (F) para as falsas.
( ) A ecdise permite que os camarões cresçam.
( ) Uma fêmea coloca aproximadamente de 100 a 500 mil ovos por
postura.
( ) Os machos fecundam os ovos logo após as fêmeas desovarem.
( ) A reprodução acontece dentro de estuários.
( ) As ótimas características zootécnicas do camarão são na verdade
resultado de uma necessidade para a sobrevivência da espécie.
( ) Os estágios de desenvolvimento dos peneídeos consistem em ovos,
náuplios, protozoea, misis, pós-larva, juvenil e adulto.
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a)
b)
c)
d)
e)

F, F, F, F, V, V
V, V, F, V, V, V
V, V, V, V, V, V
V, V, F, F, F, F
V, V, F, F, F, V

11 – Sobre os estágios larvais dos peneídeos, é possível afirmar que:
a) Os ovos ficam boiando e são transportados para dentro dos estuários
pelas ondas.
b) Os náuplios se alimentam exclusivamente de fitoplâncton.
c) As protozoeas alimentam-se de fito e zooplâncton.
d) As misis não se alimentam, pois estão endurecendo a carapaça de quitina e não têm apêndices para mastigar e poder comer.
e) Nenhuma das alternativas acima está correta.
12 – Sobre os ambientes estuarinos no desenvolvimento larval dos
camarões, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As larvas procuram os estuários para desenvolver-se até o estágio juvenil.
b) Normalmente as larvas entram nos estuários no estágio de misis
c) Os estuários são locais similares às condições de cultivo – variação de
temperatura, pH, salinidade, etc.
d) Nos estuários, os camarões conseguem abrigo e alimentação farta.
e) Os estuários são ambientes ótimos para o desenvolvimento larval, porque ali há uma baixa concentração de bactérias e outros organismos que
podem atacar as larvas.
13 – Leia as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – A reprodução é a razão da existência dos animais, portanto há uma tendência natural de reproduzirem-se facilmente em qualquer lugar.
II - O sistema reprodutivo da fêmea é formado por um par de ovários, ovidutos e um espermatóforo - receptáculo para os espermatóforos do macho
que fica na parte ventral do cefalotórax.
III - O sistema reprodutivo masculino possui vários órgãos internos, dentre
eles o petasma. O espermatóforo é o órgão copulador.
a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) I e III estão corretas
d) Todas estão corretas
e) Nenhuma está correta.
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14 – Assinale a alternativa que NÃO representa verdade a respeito da
reprodução de camarões em cativeiro:
a) Os estágios larvais é o período onde o animal é mais frágil e susceptível.
Desta forma é necessário controlar as condições ambientais e manter um
nível de desinfecção muito alto.
b) A produção de larvas em grande escala normalmente tem 3 grandes
setores bem definidos (maturação, larvicultura e setor de produção de
alimento vivo), possuem também estruturas de apoio.
c) O setor de maturação é aquele onde as matrizes são mantidas, onde se
consegue as desovas, até a obtenção de náuplios, quando então são
transferidos para o setor de larvicultura.
d) O setor de larvicultura é aquele que recebe os náuplios e “entrega” póslarvas, ou nos últimos estágios de misis, dependendo da região onde se
encontra e da filosofia do laboratório.
e) O setor de produção de alimento vivo consiste na produção de microalgas,
zooplâncton (artêmia, rotíferos, etc.) além da estocagem e fornecimento
de marisco, ova, lula e outros alimentos naturais para os reprodutores.
15 –Dos fatores abaixo, assinale aquele que não necessita ser manipulado para garantir a reprodução em cativeiro.
a) fotoperíodo (tempo de claro e escuro)
b) oxigênio dissolvido
c) alimentação
d) densidade demográfica
e) todos os fatores acima necessitam ser manipulados para a reprodução
16 – Assinale a alternativa CORRETA.
a) A quantidade e qualidade das ovas e espermatozóides dependem da
qualidade da alimentação dos reprodutores.
b) As fêmeas desovam óvulos, ou seja, ovos fertilizados, uma vez que a
desova acontece apenas após a cópula.
c) A aeração não tem influencia alguma sobre a taxa de eclosão, uma vez
que os ovos não necessitam “respirar”.
d) Os náuplios nadam em direção ao escuro
e) Nenhuma alternativa está correta.
17 – Assinale a alternativa CORRETA.
I – Todos os laboratórios de produção de pós-larvas possuem setor de
maturação e larvicultura, podendo ou não ter uma extensão no setor dito
“pré-berçário”.
II – A artêmia é um alimento muito utilizado na aquicultura devido à sua
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fácil eclosão e manejo dos náuplios e animais adultos. Além disto, podem
ser facilmente enriquecidos, tornando-se alimentos completos. São perfeitos
para o primeiro estágio larval do camarão.
III – As doenças mais comuns em uma larvicultura são as causadas por vibriões.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

18 – Assinale a alternativa CORRETA.
a) Os pré-berçários são, na verdade, um ambiente intermediário entre a
larvicultura e os tanques de engorda, onde as pós-larvas têm a oportunidade de se acostumar com um ambiente menos controlado, mas ainda
menos “agressivo” do que os tanques de engorda costumeiramente são.
b) Os camarões alimentam-se durante a ecdise apenas até o estágio de
pós-larva. Após este momento, deve-se entender que durante a muda
eles perdem os aparelhos que permitem “mastigar” partículas maiores
e, portanto não conseguem se alimentar.
c) Os pré-berçários permitiram uma maior taxa de sobrevivência nas fazendas e uma maior uniformidade no tamanho das larvas, sendo um procedimento amplamente utilizado na região nordeste do Brasil.
d) Larvas esbranquiçadas é um sinal de estresse. Desta forma deve-se fazer
o transporte o mais rápido possível para manter as larvas sob stress o
menor tempo possível.
e) Durante o transporte, as PLs são alimentadas com biomassa de artêmia.
Também a aeração deve ser vigorosa a fim de manter as larvas espalhadas na coluna d’água. Principalmente se estiverem no período de muda,
uma machuca a outra com as quelas (garras) se ficarem amontoadas.
19 – Assinale a alternativa que explica o que vem a ser teste de stress
e quando ele é realizado.
a) É um teste feito para verificar se há condições de transferir de um setor
a outro dentro do laboratório, e depois do laboratório para a fazenda.
Nunca deve ser inferior a 50%.
b) É um teste realizado antes de povoar um viveiro para verificar a qualidade das PLs, ao colocá-las em água doce e depois em água salgada. É
satisfatório quando a sobrevivência for de 80% ou mais.
c) É um teste realizado antes de sair do laboratório ou quando chega à
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fazenda para verificar a qualidade das PLs, ao colocá-las em água doce
e depois em água salgada. É satisfatório quando a sobrevivência for de
90% ou mais.
d) É um teste realizado antes de sair do laboratório para verificar a qualidade das PLs, ao colocá-las em água doce e depois em água salgada. É
satisfatório quando a sobrevivência for de 80% ou mais.
e) Todas as alternativas acima.
20 – Preencha a 2ª. coluna de acordo com a primeira, e depois assinale
a alternativa CORRETA.
I – Sistema intensivo
II – Sistema extensivo
III – Sistema semi-intensivo
IV – Sistema policultivo
(
(
(
(
(
(

) Sistema amplamente utilizado no Brasil
) Sistema adotado pelos maiores produtores mundiais
) Sistema que traz o aporte de grande carga orgânica para o ambiente
) Sistema que não faz uso de ração artificial
) sistema onde o camarão cresce dentro de tanques junto com peixes
) Embora seja feito o uso, a ração artificial atua junto com o alimento
natural.
( ) Baixa produtividade
( ) Normalmente os viveiros têm até 1 hectar
a)
b)
c)
d)
e)

(II) (III) (I) (II) (IV) (III) (II) (I)
(III) (II) (I) (II) (IV) (III) (II) (I)
(I) (II) (II) (III) (IIII) (IV) (IV) (II)
(IV) (III) (II) (II) (I) (III) (III) (II)
(I) (II) (III) (IV) (I) (II) (III) (I)

21 – Analise as sentenças e depois assinale a alternativa CORRETA:
I - A alcalinidade e a dureza da água dizem respeito à concentração de sais
de cálcio e magnésio, e são extremamente importantes para o endurecimento da carapaça após a muda e para o efeito tampão, ou seja, diminuir as
oscilações naturais do pH da água.
II - A correção de dureza pode ser realizada através adição de calcário dolomítico.
III – A bacia hidrográfica de influência do corpo de onde se retira a água
para o cultivo é de fundamental importância, determinando grande parte
das características benéficas da água para a atividade.
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a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

22 – Assinale a opção CORRETA:
a) Terrenos muito baixos têm dificuldade em secar completamente a terra, dificultando a desinfecção e queima de matéria orgânica pelo sol.
Em contrapartida, há uma economia significativa no bombeamento de
água, uma vez que a altura que necessita ser bombeada é bem menor.
b) A flora microbiana do solo tem papel marginal no cultivo, uma vez que
no cultivo de camarão, o que interessa é a água.
c) Solos arenosos com matéria orgânica são bastante recomendáveis, uma
vez que desta forma encontra-se o equilíbrio entre a alta permeabilidade
da areia e a maior coesão entre partículas da matéria orgânica.
d) Se o terreno de construção tiver árvores, é necessário retirá-las e podemse esquecer suas raízes enterradas.
e) Terrenos com matérias orgânicas são impróprios para a carcinicultura.
23 – Sobre o canal de adução, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Canal de adução é aquele que leva a água do manancial até o sistema
de bombeamento.
b) Além da função de ligação, pode ter função de decantação das partículas suspensas na água.
c) O canal tem profundidade média, de forma a garantir que nas marés
altas – água de maior qualidade - tenha água disponível para o bombeamento.
d) Embora tenha papel importante, em algumas fazendas pode ser inexistente dependendo do sistema de captação, do tipo de água coletada e
de outros fatores.
e) Todas as frases estão incorretas.
24 – Sobre o sistema de bombeamento, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A capacidade de bombeamento é definida através da renovação diária
de água e do tempo de funcionamento das bombas previstos.
b) A instalação da tubulação no canal de adução deve estar bem rasa, próxima à superfície do canal.
c) A renovação nos sistemas semi-intensivos normalmente gira em torno
de 10 a 20% do volume total dos viveiros.
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d) O tempo de funcionamento das bombas normalmente é calculado em
torno de 10-15h/dia, embora seja projetada para funcionar 24h/dia.
e) As bombas mais utilizadas nas fazendas de camarão são as do tipo axial
ou semi-axial, com acionamento elétrico.
25 – Assinale a alternativa CORRETA:
I - Um empreendimento deve ter pelo menos um canal escavado grande,
largo e profundo. Este canal principal pode ter ou não algumas ramificações
de forma a abastecer todos os viveiros.
II - O canal principal além da função de transportar água para os viveiros,
também serve de reservatório estratégico para uso imediato em momentos
de crise e também serve para continuar decantando material em suspensão.
III – Muitas vezes os canais ramificados são construídos em concreto, de
forma a ocupar menos espaço e a velocidade de escoamento ser bastante
rápida.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

26 – Os canais escavados em terra precisam obrigatoriamente ter uma
velocidade de passagem da água mais ____________ porque se for superior a 20cm/s provavelmente carregará parte da terra dos taludes
junto, sendo que quanto ___________ a velocidade e ______________
o tamanho dos grãos, ___________ o efeito de erosão nas margens.
a) rápido / maior / menor / maior
b) devagar / menor / maior / maior
c) devagar / maior / menor / maior
d) rápido / menor / maior / menor
e) rápido / maior / menor / maior
27 – Se a velocidade de passagem da água for muito alta nos canais
de abastecimento, as consequências serão, EXCETO:
a) abastecimento dos tanques com uma água turva;
b) abastecimento de água com muito sólido em suspensão;
c) a corrosão dos taludes do canal de abastecimento;
d) a menor longevidade da estrutura;
e) ótima qualidade da água.
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28 - Assinale a alternativa CORRETA:
I - O talude deve ser feito com materiais firmes como argila ou areia. Não
deve ter pedras, raízes ou materiais lenhosos, pois estes apodrecem e causam problema na estrutura do talude.
II - A crista do talude, ou seja, a parte superior, por onde trafegam as pessoas
e automóveis nunca deve ser inferior a 3 metros.
III – A inclinação lateral do talude está indiretamente relacionada com o tipo
de material que será utilizado na construção dos viveiros.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

29 - Fazendas localizadas em locais de solo argiloso têm ________ infiltração de água e _________ movimentação de terra quando de sua
construção em relação àqueles empreendimentos localizados em solos ______________.
a) menor / menor volume de / arenosos
b) maior / menor volume de / orgânicos
c) menor / menor volume de / turfa
d) maior / menor volume de / arenosos
e) maior / maior volume de / argilo-arenosos
30 – Sobre a comporta de abastecimento, assinale a alternativa CORRETA:
a) A localização das comportas de abastecimento e escoamento é um detalhe desprezível.
b) É importante que a comporta de abastecimento tenha capacidade de
vazão suficiente para que possa encher todo o viveiro em 20-24 horas,
pois normalmente se tem pressa ao fazê-lo.
c) A comporta de abastecimento fica entre o canal de escoamento e o
viveiro
d) Possui três partes: um lado que fica virado para o canal de abastecimento, uma galeria que passa por dentro do talude, e uma parte que fica
para dentro do viveiro;
e) A comporta de abastecimento deve ter dois frisos: um para a colocação
de uma tela e outro para regular a entrada de água.
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31 – Sobre a comporta de drenagem, assinale a alternativa CORRETA:
I - Comporta de drenagem é utilizada para despescar os camarões, para
drenar uma quantidade de água do fundo e permitir entrada de água nova
e controlar o nível de água do viveiro.
II - Deve ser colocada no lugar mais profundo. Seu piso deve ficar abaixo do
nível do viveiro e desta forma garantir a despesca e que toda a água seja
escoada permitindo que o tanque seque por completo.
III - Normalmente é feita em concreto e deve permitir que o tanque seja esvaziado num intervalo de 6-8 horas e que possa suportar a despesca.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
II e III
I e III
Todas
Nenhuma.

32 - Sobre a comporta de drenagem, assinale a alternativa CORRETA:
I - A cabeça da comporta de drenagem possui 3 frisos. No sentido canal-viveiro de drenagem - o primeiro friso serve para a colocação de telas fixadas
em molduras para garantir que o camarão permaneça dentro do viveiro. O
segundo friso permite que a saída da água seja aquela do fundo. O terceiro
friso controla o nível, colocando-se ou retirando-se tábuas para permitir que
a água saia.
II - Na área de despesca a galeria termina em um corredor mais largo. Logo
após a galeria, deve haver outro sistema de frisos onde a rede de despesca
pode ser colocada. O corredor deve ter as laterais mais altas e uma área de
trabalho ao redor com pelo menos 2 metros de largura e escadas onde se
possa subir até a crista do talude.
III - As comportas deverão ser construídas nos locais de terra mais firme. Na
pior das hipóteses, construir com barro de boa qualidade é o suficiente para
manter a estabilidade da estrutura.
a)
b)
c)
d)
e)

I é incorreta
II é incorreta
III é incorreta
Todas são incorretas
Todas são corretas

33 – Sobre a construção de viveiros, assinale a opção INCORRETA.
a) Um dos fatores mais decisivos para o sucesso do cultivo é a inclinação e
nivelamento do fundo dos viveiros em direção à comporta de despesca,
suficiente para a drenagem total de água e do camarão.
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b) Os fundos de areia fina são os mais desejáveis sob o ponto de vista produtivo, enquanto que os argilosos apresentam maior produtividade nos
primeiros ciclos, mas acumula matéria orgânica e têm muita dificuldade
em secar totalmente.
c) Viveiros de gamboa são aqueles que foram construídos colocando terra
nas laterais para construção dos taludes dos viveiros.
d) Para evitar problemas de erosão de taludes devido ao efeito das ondas,
pode-se fazer o enrocamento dos taludes.
e) No entanto, sempre que for construir um viveiro deve-se posicionar o
maior comprimento alinhado com o vento predominante na região de
implantação da melhor forma possível.
34 - Assinale a alternativa CORRETA:
I - A carcinicultura tem-se mostrado um grande agente do desenvolvimento
local, sendo que a implantação da carcinicultura em uma região leva ao desenvolvimento regional através do aumento significativo da renda per capita
e da maior distribuição de renda, através dos empregos diretos e indiretos gerados pela atividade. A quantidade de empregos diretos gerados, de
acordo com levantamento realizado pela ABCC, é muito superior àquele de
outras atividades agrárias de importância semelhantes.
II - A presença frequente de fatores estressantes, como falta de oxigênio,
água de má qualidade, temperaturas extremas levam a uma maior susceptibilidade dos camarões em ficar doentes, mas não afetam as taxas de crescimento.
III - Naturalmente os camarões estão habituados às condições naturais de
seu habitat – os estuários. Os viveiros de engorda são muito semelhantes a
estes ambientes, não tem o porquê de se preocupar com as oscilações naturais de parâmetros ao longo do dia e do ano.
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III
Todas
Nenhuma

35 – Assinale a resposta CORRETA:
a) A análise da água através de kits é suficiente para controlar as concentrações de substâncias contidas na água, dentro e fora do cultivo.
b) A amônia é uma substância volátil, ou seja, a altas concentrações tende
a evaporar. Por esta razão não é algo que pode trazer algum tipo de preocupação ao técnico, pois quando chega a concentrações que eventual-
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mente seriam danosas, já há a evaporação, voltando a níveis aceitáveis
deste composto.
c) Alcalinidade é a concentração de íons fosfatos dissolvidos. Tem fundamental importância no endurecimento da casca quando da ecdise.
d) A alcalinidade depende do solo devido à água de percolação e torna-se
mais importante quanto menor a salinidade. A água salgada normalmente apresenta valores em torno de 120 mg/l.
e) O ácido húmico ajuda a manter os níveis de alcalinidade, bem como a
calagem.
36 – Assinale a resposta CORRETA:
I - A espécie L. vannamei, cultivada no Brasil, tem como faixa ótima de temperatura entre 26° e 32°. Por ser heterotermo, os níveis de crescimento do
camarão estão diretamente ligados à temperatura da água.
II – Os camarões normalmente absorvem oxigênio dissolvido diretamente da
água, embora muitas vezes também vão à superfície para respirar ar atmosférico.
III - Quando a concentração de oxigênio dissolvido é muito baixa, a quantidade que é absorvida não é suficiente para realizar todas as funções. Parte
do metabolismo animal torna-se então anaeróbio, resulta em toxinas que
danificam os tecidos.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

37 - Há duas formas de incorporação de oxigênio na água: através da
fotossíntese e da difusão. Sobre o tema, assinale a resposta CORRETA:
a) Na fotossíntese, o oxigênio é resultado da fotossíntese realizada pelos
organismos clorofilados. Como o fitoplâncton só a realiza enquanto há
claridade, durante o dia as concentrações de oxigênio são praticamente
iguais ao longo de toda coluna d’água.
b) A absorção através dos mecanismos de difusão que acontecem na superfície ar-água ocorre quando a superfície de água absorve o oxigênio
que está em contato, aumentando a sua concentração.
c) Os mecanismos de “produção e incorporação” de oxigênio dissolvido
acontecem na camada superior do viveiro, causando uma estratificação.
Através da difusão e da convecção o oxigênio dissolvido alcança camadas de água mais profundas.
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d) No sentido de homogeneizar as concentrações de oxigênio ao longo de
todo o viveiro, apenas os mecanismos de convecção criados pelos aeradores têm eficiência significativa.
e) O consumo de oxigênio é realizado pelos camarões, pelas reações de
decomposição da matéria orgânica durante o dia todo e principalmente
pelas microalgas. Assim sendo, o seu consumo acontece ao longo de
toda a coluna d’água, mas principalmente no fundo, tornando-o o local
mais crítico.
38 – Assinale a resposta CORRETA:
I - Sempre que necessitar medir o oxigênio, deverá ser feito o mais próximo
possível do fundo.
II – No sistema semi-intensivo os animais ingerem alimento artificial e natural, sendo que este último não apresenta importância na engorda.
III – Se o alimento artificial ficar dentro da água por muito tempo sofrerá
lixiviação de parte dos nutrientes e se desfaz, aumentando a quantidade de
poluentes da água.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

39 – Assinale a alternativa CORRETA:
I - O fitoplâncton, diferente das outras plantas, respira continuamente. Quando na presença de claridade, realiza fotossíntese produzindo mais oxigênio
do que consome com a respiração. Esta diferença é liberada para a água. No
entanto, a noite há apenas a respiração, ou seja, o consumo do oxigênio.
II - A claridade e a intensidade luminosa determinam a quantidade de oxigênio a ser produzida.
III – Uma sequência de dias nublados tem a sua concentração de oxigênio
descendente, enquanto que nos dias de sol forte a concentração é ascendente.
a)
b)
c)
d)
e)
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I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.
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40 – A produção de oxigênio através da fotossíntese, tomando em
consideração um dia de sol forte, alcança seu ponto máximo entre
_______________, sendo que se torna aproximadamente nula quando
_________________________.
a) Entre 12 e 14 horas / um pouco antes do pôr do sol
b) Entre 10 e 12 horas / no momento que se torna escuro
c) Entre 12 e 14 horas / no momento que se torna escuro
d) Ao pôr do sol / quando o dia começa a clarear
e) Ao pôr do sol / entre 10 e 12 horas
41 – As maiores e menores concentrações de oxigênio ao longo do
dia, considerando um dia de sol, normalmente são:
a) no final da madrugada e no final da tarde;
b) entre as 12 e 14 horas e no final da tarde;
c) entre as 12 e 14 horas e no final da madrugada;
d) no final da tarde e no final da madrugada;
e) no final da madrugada e entre as 12 e 14 horas.
42 – Oxímetro é o aparelho usado para medir as concentrações de
oxigênio dissolvido na água. Sobre ele, pode-se afirmar que:
a) Deve ser utilizado apenas em caso extremo
b) É de fácil manuseio, não sendo necessário ler manuais ou folhetos instrutivos.
c) É um equipamento que requer alguns cuidados de manutenção e de
manuseio, sendo fundamental seguir as instruções para que as leituras
sejam confiáveis.
d) É um equipamento raramente encontrado em fazendas de cultivo de
camarão, podendo, às vezes, ser comprado em consórcio com várias
unidades de produção.
e) Nenhuma das alternativas acima.
43 – Assinale a resposta CORRETA:
I - Existem vários tipos e sistemas de aeração, mas o mais utilizado para a
aquicultura e especialmente para a carcinicultura é o paddle wheel ou de pá
devido às maiores eficiências. Têm a vantagem de criar um fluxo e fazer a
água circular dentro do viveiro tanto no sentido vertical quanto horizontal,
homogeneizando as camadas que se formam com a estratificação da coluna
d’água e as áreas contempladas e não contempladas com o aumento de OD
devido à presença de aeradores.
II – Deve-se ter atenção ao posicionar os aeradores de tal forma que a água
circule, dando continuidade ao fluxo de água gerado pelo outro. Devido ao
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fluxo gerado é importante que, quando perto dos taludes, a água esteja voltada para outro lado que não o talude mais próximo, pois o fluxo pode vir a
causar erosão, especialmente se não houver enrocamento.
III – Quando os níveis de oxigênio são baixos que já começa a haver alguma
mortalidade e os animais começam a vir para a superfície em busca de oxigênio, uma das poucas coisas a serem feitas é ligar os aeradores e tirar água
do fundo.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

44 - Assinale a resposta CORRETA:
I – Se, mesmo após a fertilização a água estiver muito transparente e as microalgas não conseguirem desenvolver, normalmente é por falta de tempo.
Deve-se então esperar o seu desenvolvimento.
II - O ideal é que a transparência esteja entre 25-40 cm. Uma transparência
menor sempre significa excesso de microalgas (e todos os problemas decorrentes), e o contrário indica falta de alimento natural.
III – Um ambiente eutrofizado é aquele onde há concentrações muito altas
de nitrogênio e calcáreo.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão corretas
Nenhuma está correta.

45 – Assinale a resposta CORRETA:
I – A alimentação dos peneídeos é em parte natural (microalgas do tipo diatomáceas) e em parte artificial (ração).
II – O alimento natural e o artificial possuem sempre uma importância muito
grande, sendo quase 70% natural e 30% artificial.
III - O alimento natural diminui os custos do cultivo, recicla a matéria orgânica do meio, é rico em nutrientes balanceados e fica disponível no tanque 24
horas por dia sem com isso perder suas qualidades nutricionais.
a) I e II estão erradas
b) II e III estão erradas
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c) I e III estão erradas
d) Todas estão erradas
e) Nenhuma está errada.
46 – Assinale a alternativa CORRETA:
a) Quando da fertilização da água, faz-se uso de fertilizantes. Normalmente é adicionado 40 kg de ureia (nitrogênio) e 8 kg de superfosfato triplo
granulado (STF) por hectare.
b) A quantidade total deve ser aplicada em 3 vezes. O fósforo pode ser
jogado diretamente no viveiro enquanto que a ureia deve ser dissolvido
previamente
c) A fertilização pode ser feita em qualquer tempo, sendo que o quanto
antes for feito, o viveiro poderá ser povoado.
d) A preferência é que o transporte de pós-larvas seja feito de madrugada,
pois neste horário a temperatura é mais fresca. Isto implica que a fazenda tenha sua estrutura montada, pronta para realizar os procedimentos
de aclimatação das pós-larvas durante a manhã.
e) Durante a aclimatação de pós-larvas deve-se ter especial atenção às mudanças de pH, salinidade e temperatura. O maior problema do pH alto é
que a amônia torna-se extremamente agressiva.
47 – Considerando um viveiro entre ciclos, assinale a alternativa correta que mostra a sequência de palavras que preenche a figura e representa a preparação do solo que deve ser feita antes do povoamento.

Calcarear

Povoamento
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a)
b)
c)
d)
e)

Secar / medir pH / calcarear / rotativar / encher / fertilizar / povoar
Secar / medir pH / / rotativar / encher / fertilizar
Secar / rotativar / /medir pH / encher / povoar
Secar / calcarear / rotativar /medir pH / encher / povoar
Não existe sequência correta, tudo depende da situação.

48 - Preencha as lacunas. Durante todo o processo de aclimatação
é fundamental que além do monitoramento do pH e temperatura,
a ______________________________ seja observada, não permitindo
nunca que fique inferior a ____ mg/L. Se houver necessidade, os botijões de ____ puro podem reforçar o suprimento.
a) concentração de oxigênio dissolvido / 5 / O2
b) concentração de oxigênio dissolvido / 5 / ar
c) concentração de gás carbônico / 5 / O2
d) concentração de oxigênio dissolvido / 5 / CO2
e) concentração de gás carbônico / 5 / CO2
49 – Assinale a alternativa CORRETA:
a) A temperatura é de extrema importância para o desenvolvimento animal. O ideal é manter na faixa de 26-32°C. Quanto maior a temperatura,
também maior o consumo. Mas nem sempre isto quer dizer maior crescimento. As temperaturas muito altas, acima de 32°C, o camarão cresce
pouco embora o consumo seja alto.
b) A qualidade da ração é de grande importância num cultivo sendo fundamental para o crescimento dos animais. A ração ideal è aquela que
proporciona uma conversão alimentar de 1,1-1,3:1, possui todos os requerimentos nutricionais do camarão, tem que ter atratividade para que
o camarão se interesse, tem que afundar (é um animal bentônico) e deve
durar de 3 a 4 horas imersa na água.
c) A ração deve ser estocada em local fresco, longe do calor, sendo que os
silos são sempre uma boa opção, especialmente para grandes propriedades.
d) Os camarões têm hábitos diurnos, então a melhor alimentação deverá
ser pela manhã. O arraçoamento é feito usando-se o sistema de bandejas.
e) A biomassa média é obtida através das biometrias periódicas, onde é
feita uma pesagem de um certo número de indivíduos ao longo de pelo
menos 5 pontos diferentes do viveiro, e a média de peso.
50 – Assinale a alternativa CORRETA:
a) Durante a transferência de berçários para os viveiros de engorda, os animais são normalmente transferidos em seco, evitando assim que eles
ressequem.
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b) O processo de transferência se dá baixando o nível dos viveiros e posteriormente despescando com uma tela compatível com o tamanho dos
animais. São colocados em balaios e então levados para outros tanques
com água.
c) Antes do procedimento de transferência deve ser feita biometria para
determinar se os animais estão em muda e o tamanho médio dos mesmos, de forma a poder determinar a quantidade de juvenis a serem colocada em cada uma.
d) O sucesso da transferência está principalmente na agilidade, logística e
cuidados no manuseio, o qual é alcançado através de cuidados ao longo
de todo o processo.
e) Todas as alternativas estão corretas.

Atividade extra
Observe as fotos abaixo e escreva ao lado o nome do equipamento e a sua
utilidade.
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