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RESUMO 

A aquicultura é uma atividade que consiste na criação de organismos 

aquáticos sob condições controladas, que visa basicamente a obtenção de lucro e 

produção de alimentos. Neste contexto, a carcinicuitura marinha experimentou 

nestes últimos anos um espetacular crescimento na produção de camarões 

marinhos cultivados, com o desenvolvimento desta atividade nos países em 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar o 

desenvolvimento do camarão marinho Litopenaeus vannamei com diferentes 

dietas na fase de berçário em água oligohalina, testando-se 4 tratamentos (A, B, C 

e D) com 3 repetições, em um delineamento inteiramente casualizado. Foram 

utilizadas pós-larvas com peso e comprimento médio inicial de 0,011 g e 9,78 mm, 

respectivamente, cultivadas a urna densidade de 22 pi's/L por um período de 10 

dias. Durante o período de cultivo, os indivíduos foram alimentados de duas em 

duas horas, sendo as dietas ofertadas na proporção de 15% da biomassa total. Os 

parâmetros físico-químicos da água do cultivo foram medidos diariamente e os 

parâmetros biométricos observados no inicio e ao final do trabalho. A estatística 

utilizada foi Análise de Variância, teste de Tukey e o teste do Qui-quadrado, com 

nível de probabilidade de 5%. Os valores médios dos parâmetros físico-químicos 

da água apresentaram-se dentro das faixas de normalidade para o cultivo do 

camarão marinho na fase de berçário. Em relação às taxas de crescimento em 

peso e ao ganho em peso, verificou-se que o tratamento C não apresentou 

diferença estatística significativa para os tratamentos A e B (P > 0,05), mas, em 

relação ao tratamento O, diferiu estatisticamente (P < 0,05). Para os outros 

parâmetros biométricos, verificou-se que os tratamentos A, B e C foram iguais 

estatisticamente (P > 0,05), entretanto, os tratamentos B e C diferiram de D (P < 

0,05). Na taxa de conversão alimentar, o tratamento D diferiu de A, B e C (P < 

0,05). Para a taxa de sobrevivência verificou-se que os tratamentos foram iguais 

estatisticamente (P > 0,05). Portanto, as dietas dos tratamentos B e C são 

recomendadas como alimentos eficientes no desenvolvimento de pós-larvas do L. 

vannamei na fase de berçário em água oligohalina. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CAMARÃO BRANCO DO 

PACIFICO Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) COM DIFERENTES 

DIETAS NA FASE DE BERÇÁRIO EM ÁGUA OLIGOHALINA 

Francisco Hidalecio Ferreira Braga Neto 

1. INTRODUÇÃO 

A Aqüicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos com 

hábitat predominantemente aquático, em qualquer estágio de desenvolvimento, 

ou seja, ovos, larvas, pós-larvas, juvenis ou adultos. Existem três componentes 

que caracterizam essa atividade: (1) o organismo produzido é aquático, (2) 

existe um programa de manejo objetivando a produção e, (3) o organismo 

cultivado tem um proprietário, não sendo, dessa forma, um recurso coletivo 

como no caso de recursos explorados pela pesca (RANA, 1997). 

Durante as três últimas décadas, a aqüicultura tem se expandido, 

diversificado, intensificado e apresentado avanços tecnológicos. O 

desenvolvimento desta atividade de reconhecido potencial é capaz de 

incrementar a produção de alimentos, reduzir a pobreza e melhorar a 

subsistência rural. A Declaração de Bangkok enfatiza a necessidade do setor 

aquícola continuar a se desenvolver com potencial máximo, tendo uma 

contribuição líquida para a viabilização do alimento no mundo, da segurança  

alimentar doméstica, do crescimento econômico e do incremento dos padrões 

de vida de populações carentes (FAO, 2002). 

No comércio internacional, o mais importante produto da aqüicultura é o 

camarão marinho e essa atividade tem sido a fonte mais eficaz capaz de 

incrementar o comércio deste produto durante a última década, representando 

aproximadamente 26% da produção total, tendo-se produzido 1,1 milhão de 

toneladas em 2000 (FAO, 2002), representando um crescimento em tomo dos 

55% em comparação com as 710 mil toneladas produzidas no ano de 1995 

(WORLD SHRIMP FARMING, 1995). 
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Com uma taxa de crescimento anual média de 16% nas duas últimas 

décadas, o camarão cultivado acabou tornando-se um dos "commodity" de 

maior valor comercial para a aqüicultura mundial. No mundo, o camarão 

cultivado é considerado uma das maiores agroindústrias das áreas tropicais e 

sub-tropicais, sendo que para a sua produção de 1,1 milhão de toneladas 

(FAO, 2002) geraram-lhes negócios da ordem dos US$ 6,2 bilhões (TACON; 

FORSTER, 2001), 

No Brasil, o cultivo de camarão marinho apresentou um desenvolvimento 

extraordinário nos últimos anos, atingindo uma produção de 90.190 toneladas 

em 2003, com um incremento de 50% em relação a 2002 e o que é mais 

importante, apresentando produtividade média de 6.084 kg/ha/ano (FAO, 

2005). Tal crescimento ocorreu devido à intensificação do sistema de cultivo 

apoiado no aperfeiçoamento de tecnologias (e.g. preparação do viveiro, 

sistemas de berçários intensivos, manejo alimentar, controle dos parâmetros da 

água e incremento de novas dietas alimentares). 

No entanto, em 2004 a atividade se deparou com problemas que 

afetaram seu desempenho global (e.g. produtividade, produção e exportação), 

o que acabou gerando um declínio da produção (75.905 t) e na produtividade 

(4.573 Kg/ha/ano) nacional, representando 15,84% e 24,84%, respectivamente 

(RODRIGUES, 2005). 

Em seu aspecto atual, a carcinicultura brasileira está embasada no 

cultivo do Litopenaeus vannamei, também conhecido como camarão branco do 

Pacífico, que é uma espécie exótica ao litoral brasileiro. Sua distribuição natural 

vai desde as águas do Oceano Pacífico na província de Sonora, México, até o 

sul de Tumbes no Peru. O camarão branco foi introduzido no Brasil nos anos 

80, mas somente na última década seu cultivo se proliferou no país (NUNES, 

2001). 

O cultivo do L. vannamei em águas de baixa salinidade é uma atividade 

recente no país, mas que já vem despertando o interesse de vários pequenos 

empreendedores. As extensas faixas de áreas salinizadas localizadas em 

regiões interiores e a boa adaptação, rusticidade e crescimento dessa espécie 

sob condições de baixa salinidade, sugerem boas perspectivas de expansão 

deste novo segmento (NUNES, 2001). 
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Segundo Peregrino et aI. (2002) apud Pereira Neto et aI. (2005), a 

utilização de tanques berçários intensivos é uma prática comum em grande 

parte das fazendas brasileiras, principalmente da Região Nordeste, pois além 

de possibilitar a produção de mais ciclos de cultivo num determinado período, 

apresentam ainda outras vantagens, como: facilidade de adaptação das pós-

larvas às condições físicas, químicas e biológicas do ambiente de cultivo e a 

manutenção e controle do estoque a ser utilizado, assegurando assim uma 

maior confiabilidade no povoamento dos viveiros de terminação com animais 

saudáveis. 

Os tanques berçários servem também como importante indicador no 

controle do fornecimento, monitoramento do alimento e nutrição das Pl's, 

resultando assim em elevados níveis de sobrevivência. A correta preparação 

dessas estruturas é de suma importância para que, durante os primeiros dias 

de cultivo, as pós-larvas não tenham problemas com a quantidade e qualidade 

de alimento natural. 

Durante a fase de cultivo nos berçários intensivos, que normalmente 

tem a duração de dez dias, as pós-larvas são mentidas na mesma água usada 

para o abastecimento dos viveiros de engorda e recebem alimentação a base 

de náuplios de Artemia salina, biomassa de Arte ia e ração comercial triturada 

ou micronizada, contendo entre 35% a 45% de proteína bruta, sendo ofertados 

em intervalo de duas horas. A vantagem da utilização dos berçários intensivos, 

como etapa intermediária no processo de engorda do camarão marinho, está 

relacionada com a melhoria das condições de recepção, adaptação e 

aclimatação das pós-larvas ao novo ambiente de cultivo (PEREIRA NETO et 

al., 2005). 

Assim sendo, é notório que uma das fases de cultivo do L. vannamei que 

merece um acompanhamento técnico mais apurado é a de berçário. É neste 

período, onde Pl's de camarão marinho, provenientes dos laboratórios de 

larvicultura serão estocadas em altas densidades nos tanques preparados para 

esse processo, passando nestes por um período de adaptação antes de serem 

estocados nos viveiros de engorda ou terminação (SEIFFERT et al., 2003). 

Sabe-se que durante o manuseio na fase de berçário, a alimentação é o 

fator de maior relevância para as pós-larvas, pois é através deste parâmetro 
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que ocorrerá a incorporação de nutrientes intrínsecos ao animal, podendo-se 

dessa maneira verificar o seu desenvolvimento. 

Desta forma, de acordo com o exposto, a pesquisa foi concentrada na 

fase de berçário do camarão marinho L. vannamei, com o intuito de verificar a 

eficiência de diferentes dietas no desenvolvimento dos indivíduos através dos 

incrementos em peso e comprimento, taxa de sobrevivência, conversão 

alimentar e curvas de crescimento_ 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Instalações 

O experimento foi realizado na Estação de Piscicultura Professor 

Raimundo Saraiva da Costa, vinculada ao Departamento de Engenharia de 

Pesca do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, 

durante o mês de dezembro de 2006. 

2.2 Aquisição dos indivíduos 

As pós-larvas de L. vannamef no estágio de PL12  foram adquiridas do 

laboratório de larvicultura de camarão marinho Aquacrusta Marinha Ltda, 

pertencente à fazenda de camarão Artemiza, localizada no município de 

Acaraú, Ceará, Brasil. 

O transporte foi realizado por via terrestre em sacos plásticos de 30 I. 

com  2/3 de oxigênio e 1/3 de água na salinidade de 10 %o. 

2.3 Avaliação da qualidade das pós-larvas 

Para a avaliação da qualidade das pós-larvas foi utilizada a metodologia 

descrita por Barbieri Júnior e Ostrensky Neto (2001). Esta metodologia 

consistiu em avaliar as pós-larvas de camarões pela análise visual e pelo teste 

de estresse. 

Na análise visual foram verificados os seguintes aspectos: pigmentação 

característica; sistema branquial completamente formado; apresentando 

brânquias íntegras; cromatóforos bem definidos (sem expansão); alimentos 

presentes no trato digestivo; hábito bentônico; ausência de organismos 

epibiontes aderidos à sua superfície; musculatura transparente (não opaca); o 

sexto segmento mais curto que o comprimento da carapaça e ausência ou 

baixa incidência de erosões externas, musculatura abdominal transparente e 

limpa, estando bem junto ao exoesqueleto, pois se apresentar espaço entre 

essa musculatura e o exoesqueleto poderá significar a ocorrência de alguma 

doença ou problemas nutricionais. 
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Para a realização do teste de estresse foram adotados os seguintes 

procedimentos: 

(1) pegou-se 100 pós-larvas dos lotes e em seguida foram colocados 

em um recipiente contendo 1 litro de água doce, com aeração suave; 

(2) após 30 minutos, os camarões retomaram para o recipiente com 

água apresentando salinidade original (10 %0) do lote coletado; 

(3) com o retorno a salinidade original, os camarões permaneceram 

por mais meia hora e em seguida foi realizada a contagem final dos 

sobreviventes. 

Ao final deste teste de estresse das pós-larvas, verificamos taxas de 

sobrevivência acima de 90%, podendo-se considerar que as pós-larvas 

utilizadas para este experimento são de boa qualidade. 

2.4 Processo de aclimatação 

Após a aquisição das pós-larvas do camarão marinho, os sacos 

plásticos foram colocados durante 30 minutos em urna caixa de fibra de 1000 L 

com água na salinidade de 10 %D, aeração constante, para equiparação das 

temperaturas da água Após esse período, os animais foram cuidadosamente 

liberados no tanque. Posteriormente, foi realizada a diminuição da salinidade 

em 1 % a cada 5 horas, durante 48 horas. 

A salinidade da água foi redimida gradualmente através da fórmula e 

procedimentos recomendados por Nunes (2001). 

F = 1 [ (Pnova — Pfinal) (Pnova — Pinicial) 

F = fração de água do tanque berçário a ser renovada e substituída por 

água doce; 

Pnova = salinidade (°I®) da água adicionada (água oligohalina); 

Pinicial = salinidade (Too) da água do tanque berçário e; 

Pfinal = salinidade (tY00) final desejada. 

A alimentação utilizada durante a aclimatação foi composta pela ração 

para camarão marinho com 40% de. Proteína Bruta - PB e o produto comercial 

StressPak da INVE Nutrição Animal Ltda. Estas dietas foram ofertadas a cada 

duas horas, na proporção de 15% da biomassa total dos indivíduos. 



2.5 Delineamento experimental 

Este ensaio foi realizado em um delineamento experimental inteiramente 

casualizado, constituído por 4 tratamentos com 3 repetições (Tabela 1), 

conduzidos em caixas de fibra com capacidade para 1000 L (Figura 1). 

Tabela 1. Dietas utilizadas no desenvolvimento de pós-larvas do camarão 

marinho Litopenaeus vannamei na fase de berçário em água oligohalina. 

Tratamentos 
	

Dietas 
A 	Ração comercial para camarão marinho com 40% PB + 

(controle) 	biomassa de Artemia sp. Congelada 
B 	Biomassa de Artemia sp. congelada + Composto Comercial A 

(Stresspak e Epack — XL) 
C 	Composto Comercial B (Stresspak, Epack — XL e Frippak 

Flake) 
D 	Biomassa de Artemia sp. Congelada 

Figura 1. Vista geral do posicionamento das unidades de experimentação 

utilizadas no desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho 

Litopenaeus vannamei na fase de berçário em água oligohalina. 

Os animais apresentaram no início do trabalho, peso e comprimento 

médio total de 0,011 g e 9,78 mm, respectivamente. Para a alimentação das 

pós-larvas foram utilizadas 5 dietas, sendo representadas pela biomassa de 

Artemia sp. congelada, ração comercial com 40% PB e os produtos comerciais 
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Stresspak, Epack — XL e Frippak Rake da INVE Nutrição Animal LTDA (Tabela 

1). 

A ração para camarão utilizada no tratamento A apresentou os seguintes 

valores nutricionais, segundo as informações do fabricante (Tabela 2). 



Tabela 2. Níveis de garantia e enriquecimento da ração para camarão marinho 

utilizada no desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho 

Litopenaeus vannamei na fase de berçário em água oligohalina. 

Níveis de garantia por kg do produto* 
Proteína bruta (min.) 	 40,00% 
Umidade (max.) 	 12,50% 
Extrato etério 	 7,50% 
Matéria fibrosa (Max.) 	 4,50% 
Matéria mineral (Max.) 	 13,00% 
Cálcio (max.) 	 3,00% 
Fósforo 	 1,25% 

Enriquecimento por kg do produto 
Vitamina A 	 4.000,000 Ul 
Vitamina D3 	 2.000,000 Ul 
Vitamina E 	 150 mg 
Vitamina K 	 10 mg 
Vitamina C 	 150 mg 
Vitamina 131 (tiamina) 	 20 mg 
Vitamina B2 (riboflavina) 	 25 mg 
Vitamina B6 (piridoxina) 	 25 mg 
Vitamina B12 	 20 mg 
Pantotenato de cálcio 	 100 mg 
Inositol 	 100 mg 
Niacina 	 100 mg 
Antioxidante 	 125 mg 
Ferro 	 10 mg 
Ácido -Mico 	 10 mg 
Biotina 	 0,4 mg 
Cloreto de colina 	 260 mg 
Cobre 	 20 mg 
Manganês 	 20 mg 
Zinco 	 100 mg 
lodo 	 0,5 mg 
Cobalto 	 2 mg 
Magnésio 	 1,5 mg 
Selênio 	 0,2 mg 
Aditivo antifúngico fungistático 	 1.000,000 mg  

*OBS: contém na sua composição farinha solúvel de pescado, colesterol, oinositol e 

vitamina C fosfatada. 

Na alimentação do tratamento B, foi utilizado o composto comercial A 

constituído por dois produtos (Stresspak e Epack — XL), onde suas 

composições nutricionais estão representadas nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. 
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Tabela 3. Composição do Stresspak utilizado no desenvolvimento de pós-

larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei na fase de berçário em 

água oligohalina. 

Composição do Stresspak* 
Proteína 	 42% 
Lipídeo 	 9% 
Fosfolipídeo 	 2% 
PUFA n-3 	 2% 
Carotenóides 	 0,2% 
Fibra 	 2% 
Cinzas 	 12% 
Vitamina A 	 100.000 Ul/kg 
Vitamina B 	 2.250 mg/kg 
Vitamina C 	 10.000 mg/kg 
Vitamina D3 	 40.000 IE/kg 
Vitamina E 	 5.000 Ul/kg 
Colina 	 3.000 mg/kg 
Imunoestimulante 	 5,3% 

*OBS: contém na sua composição básica farinha de peixe, algas marinhas, flocos de 

soja, óleo de peixe, farinha de trigo, lectina de soja, levedura, minerais, vitaminas, 

antioxidantes e pigmentantes. 

Tabela 4. Composição do Epack — XL utilizado no desenvolvimento de pós-

larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei na fase de berçário em 

água oligohalina. 

Composição do Epack — XL* 
Proteína (min.) 	 48% 
Fibra Bruta 	 3% 

Umidade (max.) 	 10% 
Fibra Bruta 	 3% 
Material Mineral (min.) 	 7% 
Cálcio 	 1,5% 
Fósforo (min.) 	 2% 
Vitamina A 	 100.000 Ul/kg 
Vitamina C 	 10.500 Ul/kg 
Vitamina D3 	 26.000 Ul/kg 
Vitamina E 	 5.000 mg/kg  

*OBS: contém na sua composição básica farinha de peixe, farinha de mandioca, óleo 

de peixe, farinha de trigo, leveduras, suplemento mineral, suplemento vitamínico, 

antioxidantes e pigmentantes. 

No tratamento C, foi testada uma combinação de três produtos, sendo que 

dois destes fizeram parte do composto comercial A utilizado no tratamento B 



(Stresspak e Epack — XL) e o terceiro produto (Frippak Flake) foi adicionado na 

alimentação do composto comercial B, com sua composição nutricionai 

descrita na Tabela 5. 

Tabela 5. Composição do Frippak Flake utilizado no desenvolvimento de pós-

larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei na fase de berçário em 

água oligohalina_ 

Composição do Frippak Flake* 
Proteína 	 52% 
Umidade 	 8% 
Lipídeo 	 11,5% 
Lipídeo após hidrolisado 	 13% 
Fosfolipídeo 	 30 mg/g 
PUFA n-3 	 20 mg/g 

EPA (20:5n-3) 	 6 mg/g 

DHA (22:6n-3) 	 12 mg/g 

Fibra 	 2,5% 
Cinzas 	 11% 
Vitamina A 	 10.000 Ul/kg 
Vitamina C 	 4.000 ppm 
Vitamina D3 	 8.000 ppm 
Vitamina E 	 500 ppm 
Colina 	 4.000 ppm 
Inositol 	 2.000 ppm 
Colesterol 	 5 mg/g 

*OBS: contém na sua composição básica farinha de peixe, farinha de lula, germém de 

trigo, óleo de peixe, vegetais, leveduras, minerais, vitaminas e pigmentantes. 

2.6 Manutenção do experimento 

Os parâmetros físico-químicos da água foram monitorados e analisados 

diariamente para a verificação de seus índices no cultivo nos tanques 

berçários. Os parâmetros mensurados foram: temperatura, oxigênio dissolvido, 

pH, CO2  livre, alcalinidade total, dureza cálcica, amônia total, condutividade 

elétrica e transparência. 

Os parâmetros físico-químicos da água foram determinados no 

laboratório de Limnoiogia do Departamento de Engenharia de Pesca da UFC, 

utilizando os seguintes métodos: 



- Temperatura, através de um oximetro da marca YSI — 550A, com 

precisão de 0,1 °C; 

- Oxigênio dissolvido, com oximetro tipo YSI — 550A; 

- Transparência, com disco de Secchi de 20 cm de diâmetro; 

- pH, com potenciômetro portátil, da marca HANNA, mod. Checker 1; 

- CO2 livre, pelo método volumétrico (APHA, 1989); 

- Alcalinidade total em CaCO3, pelo método indicador alaranjado de 

metila (APHA, 1989); 

- Dureza em cálcio, pelo método volumétrico com o EDTA (APHA, 1989); 

- Amônia total pelo método colorimétrico de nessierização direta, 

segundo o APHA (1989); 

- Nitrito, pelo método colorimétrico (BOYD; TUCKER, 1992); 

- Condutividade elétrica, através do condutivímetro da marca 

HANDYLAS LF1. 

As trocas de água das unidades de cultivo foram realizadas de acordo 

com os valores dos parâmetros da qualidade de água analisados, sendo que 

quando se verificava taxas de oxigênio abaixo de 3 mg/L, trocava-se 

imediatamente 30 a 50% do volume total de água dos tanques de cultivo. 

Antes de iniciar o experimento, a água do cultivo foi fertilizada com 

nitrato de sódio (4,6 mg/L), superfostato triplo (0,66 mg/L) e sílica (1 mg/L). A 

fertilização foi realizada quando as caixas de cultivo estavam com 50% do seu 

volume total e passado dois dias da fertilização, os tanques foram completados 

até a capacidade máxima. Passado mais dois dias, observou-se a proliferação 

do plâncton (produtividade primária), dando-se dessa maneira ao início do 

povoamento dessas estruturas com as pós-larvas recém chegadas. A taxa de 

densidade de estocagem inicial foi de 22  Pl's/L. 

Após a estocagem, as pós-larvas foram alimentadas com as dietas da 

Tabela 1, obedecendo uma proporção de 15% da biomassa total. A 

alimentação foi ofertada a cada duas horas de acordo com as alimentações 

pré-estabelecidas pelo cronograma de arraçoamento. 

Antes da oferta de cada alimentação, as dietas foram pesadas e 

ofertadas aos camarões de modo que ao final da fase de berçário fosse 

possível calcular a taxa de conversão alimentar, pela seguinte formula: 



Conversão alimentar =  Ka de alimentos consumidos  

Biomassa finai — Biomassa inicial 

As biometrias dos camarões foram realizadas no início e ao final do 

experimento, cujo intuito foi verificar as taxas de crescimentos dos indivíduos. 

Para a realização da pesagem foi utilizado um Becker de 50 mi.. 

contendo água e pesado em urna balança digital com precisão de 0,001 g. Em 

seguida, a balança foi zerada (tarada) e colocado 1 g de pós-larvas. Após esse 

procedimento, a contagem foi realizada e verificou-se quantos camarões 

continham em 1 g da amostra. Com  a quantidade de camarões calculada foi 

estipulado o peso médio inicial dos indivíduos cultivados. 

O comprimento dos camarões foi medido utilizando-se um paquímetro 

de aço inoxidável com precisão de 0,05 mm. A medida foi tomada da ponta do 

rosto até o final do terso. 

Com os valores das biometrias realizadas no início e ao finai do cultivo 

foi possível obter a taxa de crescimento em peso (g) e comprimento total (mm), 

ganhos em peso (g) e comprimento total (mm), incrementos em peso (%) e 

comprimento total (%), incremento relativo diário da biomassa (%), biomassa 

total e o ganho em biomassa (g) dos indivíduos. 

Os camarões foram cultivados nos tanques berçários por 10 dias e ao 

término desse período foram despescados e, colocados em um balde de 20 L 

com aeração forte, de modo à assegurar a homogeneidade das pós-larvas no 

balde (Figura 2). Este procedimento de despesca foi realizado para todos os 

tratamentos seguindo as ordens das repetições. 
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Figura 2. Procedimento utilizado na homogeneização das pós-larvas do 

camarão marinho Litopenaeus vannamei, submetidas a diferentes dietas 

na fase de berçário em água oligohalina. 

Para este processo foi utilizado um Becker de 50mL para a amostragem 

das pós-larvas, sendo este procedimento repetido cinco vezes para cada caixa 

despescada e, em seguida foi realizada a contagem dos camarões em cada 

amostra (Figura 3). 

Figura 3. Processo de retirada das pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

14 



115 

De posse desses dados, realizou-se uma regra de três simples para 

calcular o número de camarões presentes ao final do cultivo em cada tanque 

berçário, porém, dois valores das amostragens foram ignorados (o maior e o 

menor valor), visando diminuir o erro amostrai. 

Com a realização dos cálculos dos números de indivíduos contidos em 

cada repetição dos tratamentos, foi possível obter as taxas de sobrevivência 

através da seguinte fórmula: 

Sobrevivência (%) = N° de indivíduos despescados x 100 

N° de indivíduos estocados 

2.7 Análise dos dados 

Utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA), com aplicações do teste de 

Tukey e do teste do Qui-quadrado (x2), para a avaliação dos dados de 

crescimento em peso (g) e comprimento total (mm), ganhos em peso (g) e 

comprimento total (mm), incrementos em peso (%) e comprimento total (%), 

biomassa total e ganho de biomassa (g), taxa de conversão alimentar e taxa de 

sobrevivência (%), com o nível de significáncia de a. = 0,05 (MENDES, 1999; 

AYRES et al., 2005). 
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3, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Variáveis físicas e químicas da água 

Condições inadequadas de qualidade da água prejudicam o 

crescimento, a reprodução, a saúde, a sobrevivência e até mesmo a qualidade 

dos camarões. Diversas variáveis e processos físicos, químicos e biológicos 

interagem entre si e determinam a qualidade da água em viveiros e nos 

tanques de cultivo. 

Estas interações são particularmente tensas no cultivo de camarões 

em viveiros, onde os níveis de alimentação, as práticas de adubação e o 

metabolismo do plâncton exercem influência singular na dinâmica da qualidade 

da água. 

Dessa forma, as informações sobre a qualidade da água deste 

experimento, enfocou especificamente os seguintes parâmetros: temperatura, 

oxigênio dissolvido, pH, dióxido de carbono livre, alcalinidade total, dureza em 

cálcio, amônia, nitrito, condutívidade elétrica e transparência da água dos 

tanques berçários, utilizados na verificação de diferentes dietas no 

desenvolvimento de pós-larvas do L vannamei em água oligohalina (0,5 %o), 

são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6. Valores médios dos parâmetros da qualidade da água observados 

durante o período de desenvolvimento de pós-larvas do camarão 

marinho Litopenaeus vannamei na fase de berçário em água oligohalina. 

Trat. Temp. OD pH CO2 Alcal. Dureza Amônia Nitrito C.E Transp. 
(°C) (mgf') Livre Total (mg/i) (mg/I) (gS/cm) (cm) 

A 30,3 4,6 7,4 10,7 29,9 68,9 0,491 0,550 890,8 30 
B 30,3 5,1 7,3 14,5 30,0 86,9 0,550 0,748 890,8 28 
C 30,4 5,1 7,2 12,2 27,0 69,1 0,556 0,798 854,1 28 
D 30,1 6,8 7,5 6,8 26,1 71,8 0,449 0,638 884,3 30 

3.1.1 Temperatura 

Os camarões são animais pecilotérmicos ou animais de sangue frio. Na 

realidade, a temperatura corporal dos camarões varia de acordo com as 

oscilações na temperatura no ambiente aquático_ Do ponto de vista energético, 
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a pecilotermia confere aos camarões uma vantagem no que refere-se em 

gastos de energia, já que ao invés desta energia ser gasta para a manutenção 

da temperatura corpórea do animal, ela será utilizada para o crescimento do 

animal, melhorando assim a sua eficiência alimentar. 

Aa temperaturas da água dos tanques experimentais variaram de 27,0 

°C a 34,6 °C. Os valores mais baixos foram observados para os tratamentos A 

e B (27,0 °C) e o mais elevado no tratamento C (33,9 °C). Porém, para Boyd 

(2000) as espécies cultivadas em águas tropicais crescem melhor em 

temperaturas variando de 25°C a 32°C.  

Os processos metabólicos e fisiológicos dos camarões marinhos 

(osmoregulação, muda, respiração, reprodução, alimentação e outros) estão 

intimamente ligados à temperatura da água. A temperatura ótima é definida 

como a faixa em que os camarões se alimentam normalmente, não 

apresentando nenhum sinal ou comportamento irregular ou estresse térmico. É 

nesta faixa onde ocorre o crescimento ótimo dos animais (NUNES, 2002). 

3.1.2 Oxigénio Dissolvido 

Durante o presente trabalho, os níveis de oxigênio dissolvido 

apresentaram as seguintes variações: 1,4 a 7,9 mg/L para o tratamento A, 1,8 

a 10,1 mg/L para o tratamento 13, 1,0 a 12,5 mg/L para o tratamento C e 3,7 a 

13,8 mg/L para o tratamento D. 

O oxigênio dissolvido é a variável mais crítica no que se refere à 

qualidade da água utilizada na aquicultura. De maneira geral, a dinâmica do 

oxigênio nas condições ambientais do cultivo. A solubilidade do oxigênio na 

água é afetada pela temperatura, pressão atmosférica, salinidade, quantidade 

de matéria orgânica, como também pelas taxas fotossintéticas. Pode-se relatar 

também, que a solubilidade do oxigênio diminui tanto com o aumento na 

temperatura como com o aumento na salinidade (HERNANDEZ; NUNES, 

2000). 

O oxigênio é essencial à vida dos organismos aquáticos e baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido na água podem causar atraso no 

crescimento, redução na eficiência alimentar, aumento na incidência de 
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doenças e na mortalidade dos peixes e camarões, resultando sensível redução 

na produtividade da aqüicultura (KUBITZA, 1998). 

A maioria dos camarões podem tolerar concentrações de oxigênio 

dissolvido tão baixas quanto 2 mg/L por longos períodos, mas baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido são estressantes a estes animais, os 

quais deixam de se alimentar ou os fazem deficientemente e são mais 

susceptíveis às doenças, quando estressados. 

As concentrações de oxigênio dissolvido devem ser mantidas o mais 

próximo da saturação. Quando essas baixam para 4 — 5 mg/L à noite e se 

elevam para 12 — 18 mg/L na água de- superfície, durante o dia, podem causar 

problemas aos camarões cultivados. Segundo Boyd (1997), quando as 

concentrações de oxigênio dissolvido à noite caem abaixo de 3 - 4 mg/L, pode-

se esperar impactos negativos no crescimento e sobrevivência dos organismos 

aquáticos em cultivo_ 

3.1.3 pH e CO2  livre 

Durante o cultivo das pós-larvas, o pH da água dos tanques berçários 

manteve-se estável durante o período. A variação deste parâmetro foi de 6,6 El 

8,2 no tratamento A, 6,6 a 8,1 no tratamento 6, 6,6 a 7,9 no tratamento C e de 

6,8 a 8,5 para o tratamento D. 

Durante a fase estuarina do ciclo de vida dos camarões peneídeos, 

muitas espécies experimentam níveis de pH menores que o da água do mar 

(pH de 8,2). Em virtude de causas externas, tal como chuvas, o ambiente 

natural pode experimentar diminuição na alcalinidade e salinidade da água 

(ARANA, 1997). 

Ecossistemas aquáticos com elevados valores de pH são encontrados, 

geralmente, em regiões com balanço hídrico negativo (onde a precipitação é 

menor do que a evaporação). Em regiões em que os ecossistemas aquáticos 

continentais são, em diferentes graus de intensidade, influenciados pelo mar, 

por exemplo, recebem grandes contribuições de carbonatos e bicarbonatos, e 

em regiões calcárias (regiões ricas em cálcio) (ESTEVES, 1998). 
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Nas comunidades aquáticas, o pH atua diretamente nos processos de 

permeabilidade da membrana celular, interferindo, portanto, no transporte 

jônico intra e extracelular e entre os organismos e o meio. 

As comunidades aquáticas podem interferir nos valores de pH da água, 

de diferentes maneiras. Por exemplo, através da assimilação do CO2, pois 

durante o processo fotossintético as algas podem elevar o pH do meio. Este 

fato é especialmente freqüente em águas com baixa capacidade de 

neutralização dos ácidos (baixa alcalinidade). Por outro lado, os ambientes 

aquáticos com alta alcalinidade apresentam baixa variação de pH (7 a 8), 

mesmo ocorrendo altas taxas fotossintéticas. Nestes ecossistemas, o consumo 

de CO2  é imediatamente compensado pela dissociação do bicarbonato de 

cálcio. Assim, as variações de pH são reduzidas (ESTEVES, 1998). 

O CO2  livre apresentou uma variação entre os tratamentos na faixa de 

6,83 a 14,5 700. Sendo que a literatura recomenda uma faixa inferior a 20 °/00. 

3.t4 Alcalinidade e Dureza 

Neste ensaio, a alcalinidade total apresentou variação entre os 

tratamentos de 27,00 a 29,89 de CaCO3  mg/L e a dureza total de 68,89 a 86,89 

de CaCO3  mg/L na água do cultivo. 

Segundo Boyd (2000), tanto a alcalinidade quanto a dureza são 

derivadas, primariamente, da dissolução do calcário na água, pois suas 

concentrações são, em grande parte, determinadas pelas características dos 

solos. Entretanto, duas variáveis merecem destaque por apresentarem 

características diferentes: (1) a concentração total de bases na água, 

destacando-se como as mais importantes o bicarbonato e o carbonato, além do 

hidróxido, amônia, fosfato etc. e, (2) a alcalinidade total afeta também, a 

produtividade natural da água nos cultivos aquáticos. 

A dureza, como a alcalinidade, tem forte incidência na produtividade da 

água, ou seja, na produção de alimentos naturais para o camarão. Seus limites 

são os mesmos da alcalinidade (50 a 150 mg/L em seu equivalente em 

CaCO3). Para se entender melhor a importância dessas variáveis, basta 

lembrar que os camarões sobrevivem, crescem e geram lucro sempre que na 

água dos viveiros existem alimentos naturais, constituídos por microorganismos 
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(fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos), complementados com ração artificial. 

A alcalinidade total e a dureza total são duas variáveis da qualidade da água 

consideradas essenciais para a produção do camarão L. vannamei em água 

doce (BOYD, 2000). 

Nunes (2001) citou que os níveis mínimos aceitáveis da alcalinidade e 

dureza no cultivo de crustáceos de água doce são de 20 mg/L e 50 mg/L, 

respectivamente_ 

3.1.5 Compostos Nitrogenados 

No presente trabalho, os valores para a amônia total variaram de 0,449 a 

0,556 mg/L e os valores para o nitrito de 0,550 a 0,798 mg/L. 

A presença de amônia em uma água utilizada na aqüicultura é o 

resultado do metabolismo dos organismos cultivados, como também da 

decomposição de matéria orgânica, através das bactérias. Na água, a amônia 

(composto nitrogenado) aparece em duas formas, a amônia não ionizada (NH3) 

e o íon amônio (NH4), sendo a primeira altamente tóxica para camarões. O 

equilíbrio destes dois compostos depende da temperatura e do pH da água. 

Na medida em que o pH aumenta, a concentração de amônia não 

ionizada se eleva. Da mesma forma, com um aumento da temperatura da 

água, a concentração de amônia não ionizada aumentará, mas seu efeito sobre 

os camarões será menor, quando comparado com o que ocorre com o 

aumento do pH. O aumento de urna unidade deste provoca um incremento de 

cerca de 10 vezes na concentração de amônia não ionizada (HERNANDEZ; 

NUNES, 2000). 

Com pós-larvas de Penaeus monodon, Chen e Chin, 1988 

demonstraram que a amônia não ionizada e o nitrito, quando juntos, são mais 

tóxicos a concentrações menores que quando separados. O efeito combinado 

destes dois compostos foi antagônico para 48 e 72 horas, mas de característica 

sinérgica após 96 horas de exposição. 

Estes pesquisadores determinaram que a concentração aceitável de 

amônia não ionizada e nitrito para as pós-larvas do P. monodon foram de 0,02 

mg/L e 0,57 mg/L, respectivamente, para o nível de 1:1 (amônia não ionizada : 

nitrito); já para os níveis de 5:1, as concentrações aceitáveis foram de 0,04 
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mg/L para amônia não ionizada e 0,20 mg/L para o nitrito. Níveis maiores que 

os recomendados, têm efeito crônico sobre os camarões, que se manifesta 

basicamente em detrimento do crescimento. Níveis de até 10 vezes, o 

recomendado causa 50% de mortalidade_ 

3.1.6 Transparência da Água 

Neste experimento, em virtude da pouca profundidade da coluna d'água 

utilizada nos tanques berçários e das taxas de renovação da água que 

ocorreram de 30 a 50% a cada dois dias, a transparência variou de 28 a 30 cm. 

A transparência (capacidade de penetração de luz) da água pode ser 

usada como um indicativo da densidade planctônica e da possibilidade de 

ocorrência de níveis críticos de oxigênio dissolvido, durante o período noturno. 

Sob condições de transparência maiores que 40 cm, medida com o disco de 

Secchi ou com a imersão de qualquer objeto na coluna d'água, é muito rara a 

ocorrência de níveis de oxigênio dissolvido abaixo de 2 mg/L, em viveiros 

estáticos e com biomassa de peixes ao redor de 4.500 Kg/ha. Águas com 

transparência maior que 60 cm permitem a penetração de grande quantidade 

de luz em maior profundidade, favorecendo o crescimento de plantas aquáticas 

submersas e algas filamentosas (KUBITZA, 1998). 

3.2 Parâmetros biométricos 

Os dados analisados dos parâmetros biométricos estão representados 

na Tabela 7 com seus respectivos valores. E suas descrições detalhadas com 

as respectivas análises estatísticas estarão apresentadas em sub-tópicos no 

corpo do texto. 
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Tabela 7. Valores médios dos índices de desenvolvimento de pós-larvas do 

camarão marinho Lítopenaeus vannamei submetidas a diferentes dietas 

na fase de berçário em água oligohalina. 

Parâmetros 
Tratamentos* 

A B C 
Densidade de Estocagem 22 PL/litro 22 Plilitro 22 PL/litro 	22 PL/Litro 
Comprimento médio inicial (mm) 9,78 9,78 9,78 9,78 
Comprimento médio final (mm) 18,35 18,77 20,49 14,35 
Ganho em comprimento (mm) 8,57 8,99 10,71 4,57 
Peso médio inicial (g) 0,011 0,011 0,011 0,011 
Peso médio finai (g) 0,024 0,026 0,032 0,017 
Ganho de peso (g) 0,013 0,015 0,021 0,006 
Biomassa inicial (g) 242 242 242 242 
Biomassa final (g) 374,352 517,660 633,037 305,932 
Ganho de biomassa (g) 132,352 275,660 400,752 63,932 
Conversão alimentar 2,890 1,293 1,008 6,387 
Sobrevivência (%) 70 9 90,5 91,3 81,8 

3.2.1 Crescimento em peso (g) e em comprimento total (mm) 

De acordo com as análises das taxas de crescimento em peso das pós-

larvas do camarão marinho L. vannamei, foi constatada diferença estatística 

entre as médias ao final do cultivo (P < 0,05) (Figura 4). 

Observou-se que as pós-larvas apresentaram taxas de crescimento em 

peso superior para o tratamento C, seguido pelos tratamentos B, A e D, 

respectivamente. Porém, estatisticamente os tratamentos A, B e C foram iguais 

(P > 0,05), bem como os tratamentos A, B e D (P > 0,05), respectivamente. 

Entretanto, o tratamento D diferiu estatisticamente entre o tratamento A (P < 

0,05). 

Podemos convir que o composto B do tratamento C proporcionou um 

melhor crescimento em peso nas pl's de L vannamei na fase de berçário, 

devido ao seu balanceamento de nutrientes essenciais, além, do 

enriquecimento do produto com outros compostos de relevante importância 

para a nutrição de crustáceos. 

O composto A do tratamento B, também mostrou ser eficiente, porém, 

seus resultados apresentaram-se próximos aos encontrados para o tratamento 

A. No que concerne ao tratamento D, este foi o que apresentou a menor taxa 
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de crescimento em peso dos camarões marinhos, contudo, devemos levar em 

consideração que os indivíduos desse tratamento foram alimentados 

exclusivamente com biomassa de Artemia sp. congelada, influenciando 

significativamente nos resultados finais. 
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Figura 4. Crescimento em peso (g) observado ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannameí, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

Verificou-se que as taxas de crescimento em comprimento total (Figura 

5), após a realização do teste de Tukey, foram iguais para os tratamentos A, B 

e C (P > 0,05), para os tratamentos A e B (P > 0,05) e para os tratamentos A e 

D (P > 0,05). Entretanto, O tratamento D diferiu estatisticamente dos 

tratamentos B e C (P < 0,05). 
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Figura 5. Crescimento em comprimento total (mm) observado ao final do 

período de desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho 

Litopenaeus vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de 

berçário em água oligohalina. 

Santos et ai. (2000) obtiveram peso médio final de pós-larvas do L. 

vannamei variando de 0,014 a 0,021g, quando cultivadas por quinze dias em 

berçários intensivos, alimentadas com dieta constituída de 50% de biomassa 

de Artemia e 50% de ração comercial, tendo a salinidade oscilada entre 23 a 

40 %o. 

Observamos que a maior taxa de crescimento em peso encontrada por 

Santos et al. (2000), está abaixo do resultado encontrado para os tratamentos 

B e C e próximo do tratamento A. E a menor taxa está bem abaixo do 

observado para este ensaio. Porém, esses cultives em berçários apresentaram 

diferenças em sua realização, como o tempo de cultivo, salinidade da água e a 

qualidade dos produtos utilizados na alimentação dos camarões_ 

Portanto, esse trabalho apresentou resultados bastante significantes 

para projeções a níveis comerciais, diminuindo dessa maneira o tempo de 

cultivo nessa fase, além, de fornecer para o povoamento dos viveiros de 

engorda indivíduos maiores e com menor tempo de permanência nos 

berçários. 

3.1.2 Ganho em peso (g) e em comprimento total (mm) 

No final do cultivo foram realizados os cálculos do ganho em peso dos 

indivíduos e, verificou-se uma diferenciação rias taxas de crescimento entre os 

tratamentos testados (Figura 6). Após a realização dos testes estatísticos, 

observamos que existiu diferença estatística significativa entre os tratamentos 

(P < 0,05). 

Observou-se que os indivíduos do tratamento C apresentaram uma 

vantagem significativa no ganho em peso em relação aos tratamentos B, A e C 

em ordem de significância. No entanto, apenas os tratamentos A, B e C e os 

tratamentos A, B e D foram iguais estatisticamente (P > 0,05). Porém, o ganho 
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em peso dos indivíduos pertencentes ao tratamento D apresentou valores 

inferiores ao tratamento A, diferindo estatisticamente (P < 0,05). 
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Figura 6. Ganho em peso (g) observado ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

Para o ganho em comprimento total, observou-se também existir 

diferença estatística significativa entre os tratamentos (P < 0,05). Porém, estes 

não seguiram a mesma tendência encontrada para os valores do ganho em 

peso. Ao avaliarmos os valores brutos, constatamos que os indivíduos do 

tratamento C apresentaram os melhores ganhos em comprimento total 

seguidos pelos tratamentos B, A e D, respectivamente (Figura 7). Entretanto, 

os tratamentos A, B e C foram iguais estatisticamente (P > 0,05), enquanto 

que, os tratamentos A e B e A e D não diferiram entre si (P > 0,05). No entanto, 

verificou-se que o tratamento D diferiu estatisticamente dos tratamentos A e B 

(P < 0,05). 
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Figura 7. Ganho em comprimento total (mm) observado ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

3.1.3 Incrementos em peso e comprimento total (%) 

De acordo com os dados do peso inicial e final, foram calculados os 

incrementos em peso dos tratamentos. Em relação a esses incrementos, 

constatamos que as pós-larvas do tratamento C apresentaram os melhores 

índices, seguidos pelos tratamentos B, A e D, respectivamente (Figura 8). 

A ANOVA e o teste de Tukey mostraram que os incrementos em peso 

diferiram significativamente entre si (P < 0,05). No entanto, verificou-se que os 

tratamentos A, B e C foram iguais estatisticamente (P > 0,05), sendo que 

também, os tratamentos A e B e A e C, não apresentaram diferença estatística 

significativa (P > 0,05), porém, o tratamento D diferiu dos tratamentos B e C (P 

< 0,05). 



B c D A 

Tratamentos 
(p < 0,05; F407  = 7,0435; DMS = 86,018) 

200 - 

150 1 118,18abc 
-r 

o 

250 - 

100 

50 - 

187,88a 

139,39ab 

51,51c 

27 

Figura 8. Incremento em peso (%) observado ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em 

água oligohalina. 

Os dados sobre os incrementos em comprimento total e do 

incremento relativo diário da biomassa (Figuras 9 e 10) apresentaram diferença 

estatística entre os tratamentos testados (P < 0,05). Portanto, esses 

incrementos foram iguais estatisticamente para os tratamentos A, B e C (P > 

0,05). Verificou-se também que os tratamentos A e B e A e C não diferiram 

estatisticamente entre si (P > 0,05). Porém, os tratamentos B e C diferiram do 

tratamento D (P < 0,05), respectivamente. 
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Figura 9. Incremento em comprimento total (%) observado ao final do período 

de desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em 

água oligohalina. 
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Figura 10. Incremento relativo diário da biomassa (%) observado ao final do 

período de desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho 

Litopenaeus vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de 

berçário em água oligohalina. 

3.1.4 Biomassa 

A biomassa final variou de 305,932 a 633,037 g entre os tratamentos. 

Após a realização da estatística, verificamos que a biomassa total e o ganho de 

biomassa diferiram estatisticamente entre si (P < 0,05) (Figuras 11 e 12). 

Portanto, verificou-se que o tratamento C apresentou os melhores incrementos, 

tanto em biomassa final, como em ganho de biomassa em relação aos 

tratamentos A e D. No que concerne aos tratamentos B e C, A e B e A e D, 

esses foram iguais estatisticamente (P > 0,05). 

No entanto, verificou-se que os tratamentos B e C diferiram 

estatisticamente do tratamento D (P < 0,05). Constatou-se ainda, que o ganho 

médio em peso e a taxa de sobrevivência dos camarões são os principais 

fatores que influenciam na taxa de biomassa. 
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Figura 11. Biomassa final (g) observada ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

Figura 12. Ganho em biomassa (g) observado ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

3.1.6 Taxa de conversão alimentar 

A taxa de conversão alimentar apresentou diferença estatística 

significativa (P < 0,05). No entanto, os tratamentos A, B e C e os tratamentos A 

e B foram iguais estatisticamente entre si (P > 0,05). Enquanto, o tratamento D 

diferiu significativamente dos tratamentos A, B e C (P < 0,05) (Figura 13). 
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Figura 13. Taxa de conversão alimentar observada ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

Santos et al. (2000) obtiveram taxas de conversão alimentar para pós-

larvas de L. vannamei variando de 11,61 a 12,19 em 15 dias de cultivo e 13,95 

a 14,84 para 25 dias. Nesses dois tratamentos foram utilizadas dietas à base 

de 50% de biomassa de Artemia e 50% de ração comercial farelada. 

Rocha et al. (1998) obtiveram taxa de conversão alimentar variando de 

2,76 a 3,42, para camarões alimentados com ração comercial farelada e uma 

ração formulada, respectivamente. 

Observamos que os camarões dos tratamentos A, B, C e D 

apresentaram taxas de conversão alimentar abaixo das citadas por Santos et 

al. (2000). Porém, os indivíduos dos tratamentos A e D, apresentaram 

conversão alimentar próximo e acima do encontrado por Rocha et al. (1998), 

enquanto que, os camarões dos tratamentos B e C, obtiveram taxas de 

conversão alimentar bem abaixo dos dois autores citados. 

3.1.7 Sobrevivência 
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Não foi observada diferença estatística significativa para a sobrevivência 

nos tratamentos testados (Figura 14). 



a 
120 

100 

	

tz 	80 - 
o 

	

,a) 	60 
> 

	

(I) 	40 -
1-2 o 
(/) 20 

a 

a 

o 

1 

A B 	C 

31 

a 

1 

D 

1 

(p > 0,05; X27,82  = 5,683) 	Tratamentos 

Figura 14. Taxa de sobrevivência observada ao final do período de 

desenvolvimento de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, submetidas a diferentes dietas na fase de berçário em água 

oligohalina. 

Mendes e Pedreschi (1998) obtiveram sobrevivência de 90% na 

aclimatação de juvenis de L. vannamei à água doce, com choque direto da 

salinidade de 23,5 para 1,43 %o. 

Andrade et al. (1999) observaram sobrevivência variando de 89 a 99% 

na criação de pós-larvas do L. vannamei, com duração de 12 e 18 dias, 

respectivamente, em processo gradual de aclimatação a salinidade de O %o. 

Rocha et al. (1998) conseguiram sobrevivência entre 88,01 a 91,00% no 

cultivo intensivo de pós-larvas do L. vannamei, com duração de 10 dias e 

utilizando berçários, sendo os camarões alimentados com ração comercial e 

ração formulada, respectivamente. 

Os valores observados para a sobrevivência das pós-larvas do L. 

vannamei neste experimento para os tratamentos B e C, foram iguais aos 

encontrados por Mendes e Pedreschi (1998), Andrade et al. (1999) e Rocha et 

al. (1998). Porém, os tratamentos A e D apresentaram valores abaixo dos 

relatados pelos mesmos autores. 
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4. CONCLUSÕES 

Os parâmetros físico-químicos da água de cultivo apresentaram-se 

dentro das faixas ideais para o cultivo de camarão na fase de berçário; 

A combinação dos produtos utilizados nos tratamentos B e C, 

apresentaram-se como dietas adequadas para o desenvolvimento de pós-

larvas do L. vannamei na fase de berçário, diminuindo assim o tempo de 

permanência nessas unidades, além de proporcionarem elevadas taxas de 

crescimento e ganho em peso e comprimento, quando comparadas aos 

sistemas convencionais; 

A biomassa de Artemia sp. congelada não é recomendada na 

alimentação de pós-larvas do camarão marinho na fase de berçário como única 

dieta, pois apresentou taxas de crescimento e ganho em peso e comprimento 

inferiores, em relação aos produtos comerciais testados, mesmo tendo 

apresentado bons níveis na taxa de sobrevivência; 

As taxas de sobrevivência apresentaram-se iguais estatisticamente entre 

os tratamentos, porém, a taxa de conversão alimentar apresentou valores mais 

elevados no tratamento D, diferindo de A, 6 e C (P < 0,05); 

É de suma importância a utilização de dietas completas para pi's de 

camarão marinho na fase de berçário em águas oligohalinas, principalmente 

quando se deseja assegurar o sucesso do cultivo na fase de terminação. 
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