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RESUMO 

O relatório a seguir, apresenta a descrição do acompanhamento das etapas de 

policultivo, da tilápia do nilo Oreochromis niloticus e do camarão Litopenaeus 

vannamei em condições extensivas e semi-intensivas na água salgada e refere-se 

ao estágio realizado em agosto de 2006 na fazenda Aquarium, localizada no 

município de Mossoró — RN. No relatório do acompanhamento das etapas foram 

enfatizados apenas os processos ocorridos dentro da fazenda como: aclimatação 

e povoamento dos animais, preparação dos viveiros, manejo de água, 

arraçoamento, biometrias, despesca e acondicionamento dos animais para o 

transporte. Durante o estágio foi verificado também que esse tipo de policultivo 

mesmo que ainda em fase de experimentação é viável tecnicamente podendo ser 

uma alternativa de para a superação da crise que a carcinicultura marinha 

atravessa. É importante enfatizar também que foi observado, o bom desempenho 

da tilápia do nilo em ambiente de alta salinidade, registrando um ganho de peso 

satisfatório para esse tipo de policultivo. 
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ACOMPANHAMENTO DO POLICULTIVO DE Litopenaeus vannamei E 
Oreochromis niloticus, EM UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE MOSSSORO- 

RN. 

HERMANO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS 

1. INTRODUÇÃO 

A carcinicultura marinha tem se representado como uma alternativa para a 

crescente demanda mundial de alimentos. No Brasil esta atividade apresentou um 

rápido crescimento na última década, mas como qualquer atividade zootécnica, a 

carcinicultura começa a encontrar obstáculos (ABCC, 2005). 

Nunes (2005) salienta que o ano de 2005 foi de mudanças em todos os 

setores da cadeia produtiva da carcinicultura marinha, desencadeadas por novos 

desafios técnicos e econômicos. Muitas fazendas de engorda alteraram seu 

modelo de produção para lidar com a Mionecrose Infecciosa, popularmente 

conhecida como NIM, uma doença causada pelo vírus IMNV (Mionecrose 

Infecciosa Virai). 

Ainda conforme Nunes (op. cit.) O IMNV é o agente responsável pelas 

principais transformações ocorridas recentemente na indústria do camarão 

cultivado, interferindo principalmente nos custos de produção das fazendas, 

guiado pelo aumento descontrolado do Fator de Conversão Alimentar (FCA). Na 

carcinicultura, o FCA é um índice de alto impacto financeiro e sensível às 

mortalidades do camarão, que ocorrem durante o ciclo produtivo. Ao contrário de 

outras doenças virais do L. vannamei, o IMNV provavelmente associado a outros 

patógenos, age de forma letal exatamente na fase intermediária da engorda (7,0 - 

9,0 g), quando os animais já consumiram entre 40 - 60% de toda ração que seria 

empregada no ciclo produtivo. 

A Revista Panorama AQÜICULTURA (2006) relata que na contramão da 

crise que enfrenta a carcinicultura Nacional, os produtores de tilápia só têm 
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motivos para comemorar. O cenário internacional para a tilápia, no que diz 

respeito às exportações para os Estados Unidos é só entusiasmo. Nos últimos 

cinco anos as importações de tilápia pelos Estados Unidos têm crescido numa 

taxa média de 25% ao ano, o que levou a um novo recorde de importação de 

135.000 toneladas no ano de 2005. 

Ainda de acordo com a Revista Panorama AQÜICULTURA (2006), embora 

a tilápia inteira e congelada permaneça como principal forma de importação do 

produto pelos USA, essa não tem demonstrado nenhum crescimento nos últimos 

cinco anos, ao contrário dos filés congelados e frescos, que juntos representaram 

58%, ultrapassando pela primeira vez as importações do peixe inteiro congelado. 

O preço dos filés de tilápia frescos no mercado norte-americano está estabilizado 

na faixa de US$ 3,85/libra. Relacionando estes valores com peso vivo, chega-se a 

um cifra de US$ 3,00/kg, ainda bastante interessante, embora a tendência para os 

próximos dez anos é de que esse preço diminua. Os preços dos filés congelados 

são bem menores, se estabilizando em US$ 1,68/libras ao longo de 2005, ou seja, 

menos que a metade do preço do filé fresco. 

A Revista Aqüicultura & Pesca (2006) analisando dados divulgados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Processamento de Tilápia (AB-Tilápia), 

ressalta que os norte-americanos triplicaram o crescimento nos embarques 

brasileiros em dois anos: passando de 100 toneladas exportadas em 2002 (US$ 

654 mil), para 303 toneladas em 2004, o equivalente a US$ 2 milhões. Para o ano 

de 2006, o cenário é ainda mais otimista, havendo uma previsão de que a 

exportação de filés frescos para os Estados Unidos e Canadá devam render US$ 

15 milhões, com um volume de 2,1 mil toneladas. Este desempenho coloca o 

Brasil em quarto lugar entre os exportadores do produto aos Estados Unidos. 

No mercado interno, a tilápia vem conquistando dia-a-dia o paladar dos 

brasileiros, principalmente os consumidores das classes média e média-alta. Na 

Região Nordeste, em especial no Estado do Ceará, os restaurantes apresentam 

grande demanda por peixe vivo. Todo esse cenário aponta para uma década de 

consolidação da tilápia no gosto do consumidor brasileiro. 
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A crise da carcinicultura de um lado, e o ótimo desempenho da tilapicultura 

do outro, tem contribuído para a conversão dos monocultivos de camarão em 

sistemas integrados de produção, via policultivo do camarão com a tilápia. Essas 

mudanças exigiram criatividade dos aquicultores brasileiros, no sentido de 

adequar técnicas que compatibilizem os investimentos e viabilizem o setor da 

carcinicultura. 

MAIA (2005a) informou que a produção de tilápia em sistema integrado 

vem sendo vislumbrada como uma alternativa para a superação da crise da 

carcinicultura marinha, graças à possibilidade de exportação da tilápia para a 

Europa. Continuando, o mesmo autor apontou que a exportação da tilápia 

produzida nas fazendas de camarão marinho pode ser facilitada, pois tilápia 

cultivada em alta salinidade tem um sabor distinto daquele da tilápia de água 

doce, atraindo assim os consumidores europeus, que estão dispostos a pagar um 

preço diferenciado. 

Na produção integrada a tilápia vem sendo cultivada de forma intensiva e o 

camarão de forma extensiva, sendo os resultados considerados animadores. 

Assim, em 129 dias de cultivo, alevinos de tilápia estocados com peso inicial de 

1,0 g, podem chegar a 700 g (MAIA, 2005a). 

Diante do exposto com a realização do estágio o objetivo foi acompanhar o 

cultivo integrado de Litopenaeus vannamei e Oreochromis niloticus em uma 

fazenda em Mossoró/RN. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) 

Nativa de diversos países africanos, a tilápia-do-Nilo (ou tilápia nilótica) é a 

espécie de tilápia mais cultivada no mundo todo. Esta espécie se destaca das 

demais pelo crescimento mais rápido, reprodução mais tardia (permitindo alcançar 

maior tamanho antes da primeira reprodução) e alta prolificidade (possibilitando 

produção de grandes quantidades de alevinos) (KUBITZA, 2000). 

A tilápia-do-Nilo apresenta grande habilidade em filtrar partículas do 

plâncton. Assim, quando cultivada em viveiros com águas verdes, geralmente 

supera em crescimento e conversão alimentar, as demais espécies de tilápias. 

Com  relação à salinidade, o crescimento da tilápia-do-Nilo é maximizado em 

águas com 10 a 12 g de sal/litro. No entanto, esta espécie não é capaz de se 

reproduzir em água salgada. (KUBITZA, op. cit.). 

No manuseio e na despesca, a tilápia-do-Nilo não é uma das espécies mais 

agradáveis de se trabalhar. São peixes ariscos e difíceis de serem capturados, 

principalmente em viveiros de fundo muito irregular e quando são utilizadas redes 

mal dimensionadas (com pouca altura e linha de fundo inadequada). Algumas 

linhagens de tilápia-do-Nilo parecem mais dóceis. Por exemplo, na "tilápia 

tailandesa" ("chitralada"), com estratégia de coleta dos ovos da boca das fêmeas 

para incubação artificial, houve uma seleção não intencional favorecendo a 

manutenção de peixes mais dóceis no plantei. As fêmeas muito agitadas expeliam 

os ovos da boca e estes acabavam deixando de ser coletados e incubados. 

Assim, pouco a pouco, estes peixes nervosos ficavam cada vez menos numerosos 

no plantei, restando, em sua maioria, peixes mais tranqüilos (KUBITZA, op. cit.). 
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2.2 Litopenaeus vannamei 

O camarão branco (Litopenaeus vannamei) é uma espécie encontrada 

naturalmente desde a porção leste do Oceano Pacífico, na altura de Sonora, no 

México, até a altura de Thumbes, norte do Peru. É uma espécie marinha, com 

preferência por fundos de lama, que é encontrada desde a região do infralitoral, 

até profundidades de 72 metros e na natureza pode chegar a 23 cm. É a espécie 

comercial mais explorada no sul do México, Guatemala e El Salvador e a espécie 

mais cultivada no Hemisfério Ocidental. Devido a sua importância para a 

aqüicultura e a excelente qualidade de carne (destacando-se seu sabor 

característico, firmeza da carne e coloração), o L. vannamei se tornou uma 

espécie bem conhecida e aceita no mercado internacional. Em função disso, os 

cultivos dessa espécie vem despertando um interesse crescente por parte de 

investidores e produtores de grande parte da América do Sul, Central e até na 

China (OSTRENSKY, 2002). 

No Brasil, a introdução do L. vannamei foi fundamental para o 

desenvolvimento da carcinicultura. Além da boa aceitação no mercado, a espécie 

possui grande capacidade de adaptação as mais variadas condições de cultivo, 

apresentando altos rendimentos em elevadas densidades, em águas hiper ou 

oligohalinas. Além disso, suporta ambientes com uma elevada amplitude térmica 

(entre 9 e 34° C). 

Porém, por se tratar de uma espécie exótica, seu processo de adaptação, 

manejo e propagação demandaram uma série de desafios e conquistas 

importantes, tais como criação de bancos de reprodutores, para acabar com a 

dependência externa de matrizes; auto-suficiência na produção de pós-larvas; 

oferta de rações de boa qualidade; além da completa reformulação dos processos 

tecnológicos adotados até então (OSTRENSKY, 2002). 
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2.3 Policultivo de tilápia e camarão 

O policultivo consiste na criação simultânea de duas ou mais espécies 

aquáticas, com diferentes hábitos alimentares e distribuição espacial, em um 

mesmo ambiente com o objetivo de maximizar a produção (SANTOS, 2003). 

Este manejo representa uma eficiente ocupação do espaço físico e dos 

diferentes nichos alimentares dos viveiros. No aspecto sanidade, o policultivo 

entre espécies promove vantagens indiscutíveis: (1) na busca de alimentos ou na 

construção de ninhos, as tilápias reviram sedimentos do fundo do viveiro, 

melhorando dessa forma a oxidação do substrato e interrompendo o ciclo de 

patógenos e parasitas sobre o camarão; (2) as tilápias consomem pequenos 

crustáceos do viveiro, que são vetores potenciais; e (3) os camarões mortos ou 

debilitados no viveiro são consumidos pelas tilápias, reduzindo assim, o seu efeito 

como indutor de doenças (FITZSIMMONS, 2002). 

O policultivo de camarões pode ser realizado com algumas espécies de 

peixes, proporcionando aumento da produtividade e rentabilidade dos 

empreendimentos aquícolas, com um pequeno gasto adicional e com ganhos 

ambientais. O cultivo de tilápia nilótica apresenta características que favorecem o 

policultivo com camarões. Ambos exigem temperaturas similares para atingir alta 

produtividade, podem alcançar o tamanho de comercialização próximo de cinco 

meses, toleram águas de baixa qualidade e apresentam poucos problemas com 

doenças. As tilápias ocupam a coluna d'água, explorando pouco o fundo, 

enquanto que os camarões ocupam apenas o extrato bentônico dos viveiros. Além 

disso, no monocultivo de tilápias pode haver deposição significativa de detritos no 

fundo, que serão lançados no ambiente. As fezes das tilápias e os resíduos de 

ração que iriam se constituir em poluição ambiental no monocultivo, podem 

transformar-se em biomassa de alto valor econômico no policultivo (VALENTI, 

s.d.). 

VALENTI (op. cit.) relata que estudos experimentais, seguidos de validação 

da metodologia em nível de produção comercial, têm demonstrado a viabilidade 

técnica e econômica do policultivo da tilápia do Nilo com camarão de água doce. 
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Neste modelo de exploração os viveiros são povoados com PL ou juvenis de 

camarões em densidades de 2 a 4 indivíduos/m2. A seguir, são estocados com 

juvenis de Oreochromis niloticus revertidos para machos, em densidades de 1 a 2 

indivíduos/m2. A ração é fornecida apenas para as tilápias, sendo que os 

camarões se alimentam das fezes dos peixes e os resíduos de ração. Ao final de 5 

a 6 meses realiza-se a despesca total das duas espécies e obtém-se uma 

produção de tilápias equivalente ao que seria obtido no monocultivo, realizado em 

condições semelhantes, e uma produção adicional de 400 a 800 kg de camarões 

com peso médio de 20 a 35g. 

De acordo com FITZSIMMONS (2002) embora tilápias e peneídeos 

dificilmente possam ser encontrados juntos na natureza, em viveiros, eles podem 

ser cultivados juntos, pois, baseados nos seus respectivos nichos ecológicos, o 

camarão tende a ficar no substrato enquanto a tilápia permanece na coluna de 

água, próxima a superfície. Além desses fatores, os camarões e as tilápias 

suportam grandes variações de salinidade, mudanças bruscas na qualidade da 

água e são bastante tolerantes a aglomeração. Para o autor, desde, que os níveis 

de oxigênio dissolvido e outros fatores da qualidade da água sejam mantidos, 

camarões e tilápias podem ser cultivados em sistemas com pouca troca de água. 

Corroborando com as premissas de FITZSIMMONS, MAIA (2005b) discuti 

alguns aspectos relacionados ao uso da tilápia no policultivo com o camarão entre 

os quais destaca: a necessidade de recursos financeiros e de linhas de crédito, e 

de abertura de mercado, tanto nacional como internacional; a diversificação 

saudável dos produtos ofertados; redução dos custos do camarão e o aumento da 

capacidade de pagamento nos investimentos, itens dificilmente alcançados na 

situação atual em que se encontra a carcinicultura, com a prática do monocultivo. 

Também de acordo com MAIA (op. cit.) a necessidade dessa integração, 

surgiu em outros países, em função das grandes perdas causadas pelo vírus 

WSSV (vírus da mancha branca) na Tailândia, Vietnã, Filipinas, México e Estados 

Unidos. No Nordeste brasileiro, pelo menos até o momento, não é o vírus da 

mancha branca que aponta para a necessidade do policultivo, já que, apesar de 

estar presente, até o momento não foram encontrados camarões com sintomas da 
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doença. Entretanto, os prejuízos causados pelo vírus IMNV, são motivo mais do 

que suficiente, para por em prática as estratégias do policultivo. 

As experiências com o policultivo de L. vannamei com o Oreochromis 

nioticus, em condições controladas ou de fazendas, são recentes no Brasil, mas 

só no Estado do Rio Grande e Ceará já existe cerca de 10 hectares de viveiros 

produzindo no sistema integrando, havendo possibilidade de expansão para 

outras fazendas (MAIA, 2005b). 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1 Período e local de realização do estágio 

O estágio foi realizado durante 21 dias, nos meses de agosto e setembro 

de 2006 na fazenda Aquarium Aqüicultura do Brasil, localizada na zona rural 

Várzea da Ema S/N, município de Mosssoró/RN, às margens do rio Mossoró e 

distante 280 km de Natal. 

A fazenda Aquarium conta com 47 viveiros de engorda com áreas que 

variam de 2,6 a 13,0 ha, e 6 viveiros berçários com área de 0,28 ha, totalizando 

194 ha de área produtiva. A fazenda é dividida em cinco células, cada uma com 

área média de 38,3 ha, possuindo cada uma delas, um canal de adução (Figura 1) 

provido de duas bombas flutuantes de 40 CV totalizando uma capacidade de 

bombeamento de 280 CV e mais uma bomba de 15 CV destinada aos berçários 

(Figura 2). 

Figura 1. Foto aérea da fazenda 
	

Figura 2. Bombas dos berçários. 

Aquarium. 

A fazenda funciona com sistema de recirculação total de água, onde, devido 

à atividade salineira na região, o rio que abastece a fazenda apresenta em 

determinadas épocas do ano uma salinidade superior a 100 ppt, o que 

impossibilita a captação de suas águas para utilização na aquicultura. De outro 
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modo, a não renovação de água da fazenda no período do verão faz com que a 

salinidade aumente devido à evaporação e infiltração e leva ao uso de água de 10 

poços artesianos de baixa salinidade (Figura 3). O tratamento da água da fazenda 

é feito na bacia de sedimentação onde a água fica retida por certo período até que 

todo o material em suspensão se sedimente no fundo da bacia. 

Figura 3. Bombeamento de água de Figura 4. Berçários e escritório ao 

um dos poços. 	 fundo. 

A fazenda ainda possui uma estrutura de armazenamento de ração, um 

laboratório de análises de químicas e biológicas, refeitório, alojamentos e uma 

sede administrativa, além de uma planta de processamento ainda em fase de 

construção. 

3.2 Preparação dos viveiros e monitoramento da qualidade da água 

Foi verificado durante o estágio que como no ambiente de cultivo vários 

fatores estão envolvidos, entre eles fatores biológicos (bactérias, plâncton e 

densidade de estocagem); químicos (gases dissolvidos, pH, formas nitrogenadas) 

e físicos (luz, temperatura e solo dos viveiros) e como estes interferem 

diretamente na produtividade, antes do inicio do cultivo a fazenda adota os 

procedimento de preparo dos viveiros conforme descrito a seguir. 
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3.2.1 Secagem, desinfecção e calagem do solo 

Na fazenda onde foi realizado o estágio no final de cada ciclo de cultivo o 

viveiro despescado é exposto ao sol e ao ar com o objetivo de eliminar as áreas 

úmidas visando à completa secagem do solo (Figura 5), como também a redução 

de futuros possíveis predadores e competidores. A secagem dura entre 7 e 10 

dias dependendo, das condições de sol vento e solo do viveiro. 

Para a desinfecção dos viveiros é utilizado hipoclorito de cálcio a 75% na 

proporção de 20 a 30 ppm em todas as poças e nas áreas úmidas dos viveiros. 

Esta prática é realizada antes da calagem em virtude da redução da eficiência do 

cloro em pH elevado. 

Na fazenda aquarium no final de cada cultivo, ainda com todo o viveiro 

úmido, é coletado solo em 10 pontos da vala e do platô do viveiro e 

homogeneizado para posterior análise de pH na própria fazenda com o auxilio de 

um pHmetro digital. A correção do pH (calagem) é feita com calcário dolomítico 

de acordo com recomendações apresentadas na Tabela 1. 

Na fazenda não é adotado o procedimento de aração em função da sua 

proximidade com o rio e a existência de lençóis freáticos perto da superfície, que 

contribui para a acumulo de lama nos viveiros e dificulta o processo de aração. 

Tabela 1. Dosagens aproximadas (Kg/ha) de produtos empregados na calagem 

do solo. 

pH Calcário 

calcifico 

Calcário 

dolomítico 

Cal 

hidratada 

Cal 

virgem 

6,6 — 7,5 500 450 370 280 

6,1 — 6,5 1.000 920 740 560 

5,6 — 6,0 2.000 1.840 1.480 1.120 

5,1 — 5,5 3.000 2.750 2.220 1.680 

< 5,0 4.000 3.670 2.960 2.240 

Fonte: Nunes (2002). 
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KUBITZA (2000) relata que as tilápias apresentam baixa sobrevivência 

quando mantidas em águas com pH abaixo de 4,0. Em águas de pH 2 a tilápia do 

nilo não sobrevive por mais do que 12 horas. Em um mês a pH 4, 40% dos peixes 

morrem. O pH da água no cultivo de tilápias deve ser mantido entre 6 a 8.5.abaixo 

de 4.5 e acima de 10.5 a mortalidade é significativa 

Figura 5. Viveiro passando pelo Figura 6. Viveiro sendo desinfectado e 

processo de secagem. 	 calado. 

Comentando sobre o procedimento de desinfecção natural, VINATEA 

(2004) relata que a luz solar, o calor e o oxigênio do ar promoverão a reciclagem 

(oxidação) da matéria orgânica que ficou acumulada durante o período em que o 

solo ficou inundado. 

HERNANDEZ (2000) afirma que o cloro elimina organismos indesejáveis, 

tanto vertebrados (peixes), quanto invertebrados (crustáceos) presentes na água, 

assim como possíveis patógenos, incluindo partículas virais. 
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3.2.2 Vedação das comportas e manejo de telas 

A vedação das comportas de drenagem e abastecimento é realizada após 

a secagem do viveiro. Para facilitar essa vedação são colocadas esponjas entre 

as tábuas de fixação das telas e as ranhuras das comportas. As telas devem ser 

checadas quanto à ausência de falhas ou entupimento das malhas e sua 

manutenção deve ser periódica (Figura 7) 

Esse procedimento deve ser realizado com cuidado de maneira que não 

permita a entrada de ovos e larvas de indivíduos competidores e predadores. 

Deve--se também avaliar o grau de desgaste das tabuas para que estas não 

venham a comprometer futuramente o cultivo. 

O manejo das telas (Figura 8) é feito de acordo com o estágio do cultivo. No 

estagio inicial I (povoamento), são colocadas telas com malha de 1000 e 500 pm. 

No estagio inicial II quando o camarão atinge aproximadamente 3,0g são 

colocadas duas telas com malha de 1000 pm. No estágio final, quando os peixes e 

camarões já estão em fase de engorda avançada são colocadas duas telas de 

com malha de 5000 pm. 

Figura 7. Limpeza das telas 
	

Figura 8. Comporta com telas no detalhe. 
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3.2.3 Abastecimento, fertilização e renovação de água dos viveiros 

Foi verificado no presente estágio que o viveiro é parcialmente abastecido 

(Figura 9), com cerca de 30 cm de lâmina d'água, na noite seguinte á desinfecção 

do viveiro, pois isso garante o tempo necessário para a completa eliminação de 

organismos indesejáveis. Após o abastecimento, amostras de água são coletadas 

e analisadas na própria fazenda e na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

de Mossoró. Feito isto e, se necessário, é feita a fertilização com 15 kg/ha de uréia 

(Figura 10). Não tem sido necessário utilizar fósforo, pois a água da fazenda 

apresenta níveis adequados deste elemento. Também não tem sido utilizado 

nitrato de sódio, pois a sílica é local. 

A renovação de água é feita baseando-se na transparência da água, 

conforme apresentado na tabela 2. 

Figura 9. Abastecimento do viveiro. 	Figura 10. Fertilização do viveiro 

Em sistemas de cultivo extensivos, a fertilização é muito importante, pois 

disponibiliza aos animais alimento natural, principalmente os camarões que neste 

policutivo é a espécie secundária e alimenta-se apenas de alimento natural e 

dejetos. 
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Tabela 2. Recomendações de manejo de renovação da água baseadas na 

transparência. 

Transparência 
	

Manejo Recomendado 
da água 

Maior que 60 cm 	Água muito clara. Muito pobre em fitoplâncton. Pode 

haver problema de colonização de macrófitas 

aquáticas (plantas em geral), o que deve ser evitado. 

Pode haver dificuldade de crescimento do camarão em 

função da intensidade e do tipo de luz que chega até o 

fundo. 

Entre 45 e 60 cm 	O fitoplâncton está se tornando escasso. É 

recomendável fertilizá-lo. 

Entre 35 e 45 cm 	Se a turbidez for provocada pelo fitoplâncton e não por 

sedimentos em suspensão, nada de especial precisa 

ser feito. O viveiro está em condições ideiais. 

Entre 20 e 30 cm 	Quantidade elevada de fitoplâncton. É necessário 

controlar as fertilizações e realizar o monitoramento 

constante do viveiro. 

Menor que 20 cm 	Se a turbidez for causada pelo fitoplâncton, então essa 

baixa transparência indica que ele está em excesso. 

Nesse caso, há risco iminente de falta de oxigênio. 

Pode se necessário realizar aeração, principalmente à 

noite, e aumentar as taxas de renovação da água. Se a 

causa da turbidez for a quantidade de sedimento em 

suspensão (aplicar cal para tentar precipitar o mesmo), 

então certamente há pouco fitoplâncton no viveiro. 

Fonte: Ostrensky (2001) 
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3.2.4. Aquisição e transporte das pós-larvas e alevinos 

Na Fazenda Aquarium as pós-larvas (PLs) de camarão são adquiridos nos 

estágios 10 a 15 (PL10 a PL15), correspondendo aos estádios pós-larvais dos 

camarões de 10 e 15 dias, respectivamente) e as de tilápia na fase de alevino com 

0.5 a 1,0 g ou juvenil com 30 a 35 g de peso. Ambos são adquiridos em 

laboratórios localizados nos Estados, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco. 

A escolha dos alevinos e PLs é um dos fatores de maior importância no 

sucesso de um cultivo. O produtor deverá adquirir animais geneticamente 

adequados em laboratórios que garantam qualidade sanitária e potencial de 

desempenho. 

Para o transporte, as PLs normalmente são acondicionadas em sacos 

plásticas contendo 1/3 de água e 2/3 de oxigênio, em um volume médio de 15 

litros de água podendo chegar a uma densidade de até 1000 PLs/L, ou seja, uma 

média de 15.000 PLs em cada recipiente. Os sacos são acondicionados em caixas 

de isopor, para evitar aumento de temperatura da água de transporte. O transporte 

também pode ser feito em caixas de transporte de 1,500 L, podendo transportar 

até 2 milhões de pós-larvas em cada caixa (NUNES, 2004). 

No transporte das PLs em caixas de isopor por períodos superiores á 12 

horas deve-se colocar 2 a 3 kg de gelo em sacos plásticos e acondicioná-los 

juntos aos sacos que estão dentro das caixas de isopor (OSTRENSKY, 2002). 

O transporte das PLs exige cuidados para reduzir o estresse e canibalismo. 

Assim, deve ser ofertado náuplios de Artêmia sp. como alimento no intuito de 

evitar o canibalismo. É ideal que as PLs sejam embaladas e transportadas com 

parâmetros hidrológicos o mais próximo possível ao da água da fazenda, de tal 

forma que reduza o tempo de aclimatação (OSTRENSKY, 2002). 
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Figura 11. Caminhão equipado com oxigênio e tanques tipo 

"transfish" utilizado no transporte de pós-larvas e camarões. 

Na fazenda Aquarium o transporte dos alevinos é feito em sacos plásticos 

de 60 L ou em caixas de transporte de 1.000 litros, ambos com nível de oxigênio 

moderado. O excesso de oxigênio pode prejudicar os peixes provocando a 

formação de bolhas de ar na sua corrente sanguínea (KUBITZA, 1999). 

Cuidados especiais devem ser adotados no transporte dos peixes, para 

evitar problemas com mortalidade. Isso porque se o peixe estiver alimentado, com 

a captura fica estressado, defecando seguidas vezes, poluindo assim a água do 

transporte. Como a densidade é grande nos tanques de transporte, a água 

contaminada com fezes e urina, pode causar mortalidade durante a viagem. 

3.2.5. Aclimatação e povoamento das pós-larvas e alevinos 

Foi observado durante o estágio, que após chegarem à fazenda as PLs de 

camarão são mantidas nos sacos plásticos ainda lacrados e estes são colocados 

em contato com a água do viveiro até que a temperatura se estabilize, depois a 

água do saco é misturada lentamente com a água do viveiro em que as PLS serão 
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estocadas, até que os parâmetros físicos químicos da água de transporte fiquem 

próximos da água do viveiro (Tabela 3 ). 

Quando o transporte das PLs é feito em caixas, a aclimatação e feita com 

elas ainda dentro das caixas de transporte. Nesse caso a água do viveiro é 

lentamente misturada com a água de transporte, substituindo a água do transfish 

em 15 a 20% e posteriormente colocando água do viveiro. 

Quando as PLs chegam a fazenda, preferencialmente pela manhã ou no 

final da tarde, deve-se pegar quatro dos sacos, escolhidos aleatoriamente, e 

verificar a temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e o pH da água, dessa 

forma já se pode calcular os valores médios que deverão servir de base para a 

aclimatação (OSTRENSKY, 2002). 

A aclimatação á salinidade deve ser feita misturando a água do viveiro de 

forma gradual, de acordo com a metodologia aplicada na fazenda (ver tabela 2). 

Com o processo de aclimatação concluído as PLs já podem ser estocadas nos 

viveiros. 

Figura 12. Alevinos de tilápia no saco Figura 13. Berçários utilizados na 

de transporte. 	 aclimatação das tilápias. 

Para o transporte das PLs de camarão é adotado o mesmo procedimento 

utilizados para as tilápias. Já a aclimatação das tilápia à salinidade é feita nos 

viveiros berçários (raceways), onde estas são estocadas por 20 a 25 dias, até 

conseguirem se adaptar á salinidade dos viveiros de engorda. 
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A transferência das tilápias é feita usando caixas tipo "transfish", com água 

de salinidade próxima a do viveiro de engorda. 

Tabela 3. Tabela de aclimatação dos alevinos de tilápia 

Aclimatação 
	

Variáveis 
Tilápia 
	

Oxigênio Temperatura pH Salinidade 
(mg/L 	(°C) 
	

(ppt) 
Amplitude 	3,0 — 9,0 	25 - 31 

	
6,8 — 8,0 	0-15 

Tempo de Aclimatação 	 2,0°C/ hora 
	

0,5 /hora 	Consultar 
tabela 4 

Fonte: Fazenda Aquarium 

Tabela 4. Tempo de aclimatação dos alevinos de tilápia à salinidade 

Salinidade (ppt) 
	

0,3 
	

3 — 5 
	

5 —10 	10 - 15 
Tempo de aclimatação 

	
1 hora 
	

1 hora 	1 hora 
	

1 hora 
Fonte: Fazenda Aquarium 

Tabela 5. Aclimatação do Litopenaeus vannamei 

Aclimatação 	 Variáveis 
Camarão 
	

Oxigênio Temperatura pH 
	

Salinidade 
(mg/L) 	(° C) 

	
(ppt) 

Amplitude 	Saturado 	25 — 31 	6,8 — 8,0 
	

0-45 
Tempo de Aclimatação 	 2,0 / hora 	0,5 hora 

	
1 ppt / hora 

Fonte: Fazenda Aquarium 

Depois de concluído o procedimento de aclimatação é feito o povoamento 

(Figura 14) em densidades que variam de acordo com o sistema de cultivo de 

cada viveiro. Em viveiros extensivos sem aeração a densidade é de 3 

camarões/m2  e de 1 a 1,5 peixes/m2. Nos viveiros semi-intensivos com aeração, a 

densidade é de 5 a 6 camarões/m2  e de 2 a 2,5 peixes/m2. 

Nos viveiros de engorda primeiro é feito à estocagem dos camarões e cerca 

de 20 dias depois é que os peixes são estocados. Esse período de tempo funciona 
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para adaptação dos camarões ao seu novo habitat, e evita predação dos mesmos 

pelas tilápias. Depois do inicio da alimentação artificial a chance de acontecer 

predação é mínima. 

Figura 14. Estocagem dos alevinos de tilápia nos berçários 

3.2.6 Manejo de engorda (fase final) 

3.2.6.1 Controle da qualidade de água 

Durante o estágio foi verificado que condições inadequadas de qualidade de 

água podem resultar em baixo crescimento dos animais, debilidade sanitária, 

mortalidade e até mesmo baixa qualidade dos peixes e camarões. Desse modo a 

maneira de monitorar e corrigir a qualidade da água é fator decisivo no sucesso da 

produção. O acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água inicia—se 

antes do povoamento como vimos na fase inicial do cultivo e estende-se ate o final 

do cultivo, incluindo: Análises físicas (temperatura e transparência), químicas 
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(oxigênio dissolvido, pH, salinidade, alcalinidade, dureza, fosfato, nitrato, nitrito, 

amônia e sulfatos) e biológicas (fitoplâncton, zoopâncton, bactérias e clorofila a). 

Estas interações são particularmente intensas no cultivo de peixes e 

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. (KUBITZA, 2003). 

A concentração de oxigênio na água exerce grande influência sobre a 

atividade, o consumo de alimento, o crescimento e a conversão alimentar dos 

peixes e camarões. No cultivo de peixes e camarões as concentrações de 

oxigênio dissolvido devem ser mantidas acima de 60% de saturação ou, de uma 

maneira geral acima de 4 mg/L. O oxigênio e a temperatura devem ser 

monitorados diariamente em cada um dos viveiros de produção. As concentrações 

máximas e mínimas de oxigênio geralmente ocorrem ao final da tarde e ao 

amanhecer respectivamente (KUBITZA, 2003). 

Na fazenda Aquarium quando o oxigênio dissolvido atinge níveis próximos 

àqueles considerados prejudiciais ao bom andamento do cultivo, é realizado o 

manejo de circulação de água nos viveiros com sistema extensivo e nos viveiros 

com sistema intensivo faz-se uso de aeradores para misturar ou desestratificar a 

água dos mesmos. A freqüência das medições destes parâmetros é de 3 vezes ao 

dia sendo duas pela manhã e uma a noite. 

O pH é uma medida da concentração de íons de hidrogênio na água, 

indicando se esta e básica ou acida. O controle do pH é importante, pois afeta o 

nível de toxidade da amônia e do sulfato de hidrogênio. A concentração de amônia 

não-ionizada (tóxica) aumenta com o incremento da temperatura e o pH da água. 

O pH da água dos viveiros pode ser medido preferencialmente ao final da tarde 

quando tende a alcançar valores máximos em função da atividade fotossintética 

do fitoplâncton. (HERNANDEZ, 2000). 

Para BOYD (1997) a melhor faixa de pH para viveiros de aqüicultura é de 

7,0 - 8,5. A medição de pH em uma fazenda deve ser realizada duas vezes por 

dia, uma no período da manhã e outra no final da tarde. Na fazenda aquarium a 

medição do pH é feita apenas no final da tarde. 
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A salinidade neste tipo de policultivo é parâmetro de suma importância já 

que se está trabalhando com uma espécie de peixe originada da água doce, e 

altas variações de salinidade podem causar de perda de apetite e ocasionar 

doenças podendo comprometer a produção. A determinação da salinidade foi feita 

com o uso de um refratõmetro, se os parâmetros estivessem maiores que 25 ppt, 

é feito bombeamento de água dos poços para o canal para misturar as águas e 

realizada uma renovação imediata da água desse viveiro, pois os valores ótimos 

de salinidade da fazenda devem ficar entre 10 e 25 ppt. 

Alguns peixes e camarões podem se adaptar a diferentes condições de 

salinidade. Para a tilápia do nilo há uma otimização no crescimento a uma 

salinidade ao redor de 10 a 12ppt comparado com o crescimento em água doce. O 

Litopeaneus vannamei se desenvolve melhor a salinidades entre 15 e 25ppt. No 

entanto esta espécie de camarão pode ser cultivada em salinidades menores. 

(KUBITZA, 2003). As medições deste parâmetro eram feitas 3 vezes ao dia sendo 

duas pela manhã e uma a noite. 

Transparência da água ou capacidade de penetração da luz na água pode 

ser medida com o auxilio do disco de "secchi". Essa medição proporciona um 

indicativo do plâncton presente na água.. Na Fazenda Aquarium, devido a sua 

grande extensão (47 viveiros de engorda e 6 viveiros berçários), a medição da 

transparência é feita semanalmente. Para manter os níveis de produtividade 

primaria nos viveiros, depois de iniciado o cultivo, são realizadas fertilizações 

periódicas. 

É fundamental que cada técnico conheça como os viveiros respondem ás 

fertilizações e estabeleça o seu próprio programa de fertilização e isso só pode ser 

feito na base da "tentativa e erro". Por isso as quantidades a serem aplicadas, vão 

sempre depender dos resultados que forem obtidos na propriedade 

(OSTRENSKY, 2002). 

As fertilizações realizadas na fazenda aconteciam semanalmente com a 

aplicação de 6 a 8 kg de uréia/ha, de acordo com as medições de transparência e 

o bom senso do técnico. 
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3.2.6.2 Biometria 

Na fazenda Aquarium as biometrias eram realizadas semanalmente, o 

técnico realizava de 4 a 6 lanços em regiões diferentes do viveiro, os animais 

capturados eram contados e pesados, a partir desses dados obtinha-se o peso 

médio dos animais. 

As biometrias são analises periódicas, que devem ser realizadas nos peixes 

e camarões, em todos os viveiros da fazenda, para uma avaliação geral do cultivo. 

Quando os peixes e camarões já podem ser capturados as biometrias devem 

começar. Através das biometrias, é possível saber como está o andamento geral 

dos cultivos, se os animais estão crescendo dentro dos limites esperados, se há 

problemas de manejo no cultivo se os animais apresentam alguma enfermidade e 

se o arraçoamento está sendo ou não bem feito. 

No caso do cultivo de tilápias em água salgada, a biometria é fator de grande 

importância, pois é a partir dos dados, de peso e do numero de indivíduos 

capturados por lanço, que o produtor saberá se a salinidade está ou não afetando 

os animais. Além disso, é possível observar se há a ocorrência de enfermidades 

resultantes da alta salinidade. 

As sobrevivências médias no final do cultivo são de 60 a 80% em media para 

os camarões e de 55 a 75% em média para os peixes. 

Figura 15. Biometria (Lanço de tarrafa) Figura 16. Pesagem dos camarões 

durante a biometria. 
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3.2.6.3 Alimentação 

Na fazenda Aquarium, a fase de engorda do Litopenaeus vannamei e tilápia 

dura em média de 210 a 240 dias, dependendo das condições físico-químicas da 

água, manejo alimentar, genética dos animais, presença de alimento natural e 

densidade de estocagem. Nesta fase as tilápias são alimentadas até atingirem o 

peso médio de 800g quando estarão aptas para a comercialização. Os camarões 

como vivem em um nível trófico diferente dos peixes, se beneficiam das alimentam 

de sobras de ração, do alimento natural e dos dejetos dos peixes, podendo atingir 

neste mesmo período peso médio de 25g. 

O alimento natural conforme pode ser visto na tabela 6, representam uma 

importante parcela de nutrientes disponíveis aos organismos cultivados, de forma 

que neste tipo de cultivo a implementação de praticas para incrementar a 

produtividade natural são tão importantes quanto o uso de uma ração 

nutricionalmente completa e bem balanceada. 

Tabela 6. Composição em matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo 

(EE), matéria mineral (MM), extravio não nitrogenado (ENN) e energia 

bruta de alguns organismos do alimento natural consumidos por 

tilápias. 

Composição da matéria seca 
Alimento MS PB EE MM ENN Energia bruta 
natural (%) (%) (%) (%) (%) (kcal/kg) 

Fitoplâncton 14 a 22 18 a 31 4 a 10 27 a 47 21 a 52 2200 a 3700 

Rotíferos 11 64 20 6 10 4.866 

Cladóceros 10 57 19 8 16 4.800 

Copépodos 10 52 26 7 15 5.445 

Chironomídeos 19 59 5 6 30 5.034 

Fonte: Kubitza (2000) 
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Em ambientes naturais os peixes equilibram sua dieta, escolhendo 

alimentos que melhor suprem suas exigências nutricionais e preferências 

alimentares. Algumas espécies de tilápias, em particular a tilápia-do-nilo, 

aproveitam de forma eficiente o fito e o zooplâncton. Em viveiros com baixa 

renovação de água, cerca de 50 a 70 % do crescimento de tilápias foi atribuído ao 

consumo de alimentos naturais, mesmo com o fornecimento de ração 

suplementar. O plâncton, em geral, é rico em energia e em proteína de alta 

qualidade, e serve como fonte importante de minerai e vitaminas no cultivo de 

tilápia em viveiros. (KUBITZA, 2000). 

Na Fazenda Aquarium a ração é ofertada quatro vezes ao dia (tratos) (duas 

pela manhã, entre 07h:00mim e 12h0Omin. e duas a tarde, entre 14h0Omin e 

16h0Omin) e a quantidade é estimada com base no peso médio dos peixes e 

biomassa estocada. A taxa de arraçoamento acompanha as recomendações do 

fabricante de ração conforme especificado na tabela 7. 

Em fazendas que possuem grandes viveiros a forma de administração de 

rações deve ser programada a partir de um plano de arraçoamento para que se 

evite o desperdício (sobras). Na Aquarium no início da manhã os sacos de ração 

eram dispostos ao longo da crista do viveiro (Fig. 17) e o arraçoador distribuía a 

ração por voleio (lanço) (Fig. 18), de modo que ao final do dia, depois de varias 

caminhadas, esses sacos deveriam estar vazios. 

Figura 17. Distribuição dos sacos de 
	

Figura 18. Arraçoamento (voleio). 
ração ao longo do viveiro 
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A vantagem do uso de método de voleio é a distribuição mais homogênea 

do alimento sobre a área de cultivo, permitindo um maior acesso dos peixes ao 

alimento. 

Tabela 7. Planejamento de consumo de ração para a produção de 1000 tilápias 
em tanques-rede. 

IDADE 
semana 

PESO 
grama 

PB 
% Apres. 

kg/ 
dia 

% 
dia acum. acum/tipo 

FCA Alim 
dia 

sob 
% 

1 0,3 45 FAR 0,060 20,00 0,7 0,42 1 8 0,99 
2 1,0 45 FAR 0,180 18,00 2,7 1,68 1 8 0,98 
3 3,0 45 FAR 0,270 9,00 5,7 3,57 1 7 0,97 
4 6,0 45 TRIT 0,420 7,00 10,7 2,94 1 7 0,96 
5 11,0 45 TRIT 0,550 5,00 16,7 6,79 1 6 0,95 
6 17,0 36 2,6 m 0,850 5,00 26,3 5,95 1,2 6 0,94 
7 25,0 36 2,6mm 1,000 4,00 38,3 12,95 1,2 5 0,93 

8 35,0 36 2,6mm 1,400 4,00 56,3 22,75 1,2 5 0,92 

9 50,0 36 2,6mm 1,875 3,75 80,3 35,875 1,2 4 0,91 
10 70,0 32 4 mm 2,450 3,50 112,8 17,15 1,3 4 0,90 

11 95,0 32 4 mm 3,085 3,25 151,8 38,745 1,3 4 0,89 
12 125,0 32 4 mm 3,750 3,00 203,8 64,995 1,3 4 0,88 

13 165,0 32 4 mm 4,530 2,75 262,3 96,705 1,3 3 0,87 
14 210,0 32 4 mm 5,250 2,50 327,3 133,455 1,3 3 0,86 
15 260,0 32 4 mm 5,850 2,25 404,3 174,405 1,4 3 0,85 

16 315,0 32 6 mm 6,300 2,00 488,3 44,1 1,4 3 0,84 
17 375,0 32 6 mm 6,570 1,75 579,3 90,09 1,4 2 0,83 

18 440,0 32 6 mm 6,580 1,50 676,8 136,15 1,5 2 0,82 

19 505,0 28 6 mm 6,300 1,25 774,3 44,1 1,5 2 0,81 

20 570,0 28 6 mm 5,700 1,00 878,3 84 1,6 2 0,80 

21 635,0 28 6 mm 6,350 1,00 982,3 128,45 1,6 2 0,79 

22 700,0 28 6 mm 7,000 1,00 1092,8 177,45 1,7 2 0,78 

23 765,0 28 6 mm 7,650 1,00 1203,4 231 1,7 2 0,77 

24 830,0 28 6 mm 8,300 1,00 1320,3 289,1 1,8 2 0,76 

25 895,0 28 6 mm 8,950 1,00 1437,3 351,75 1,8 2 0,75 

26 960,0 28 6 mm 9,600 1,00 1554.3 418,95 1,8 2 0,74 

27 1025,0 28 6 mm 10,200 1,00 1671,3 490,35 1,8 2 0,73 

28 1090,0 28 6 mm 10,900 1,00 1794,8 566,65 1,9 2 0,72 

29 1155,0 28 6 mm 11,500 1,00 1918,3 647,15 1,9 2 0,71 

30 1220,0 28 6 mm 12,200 1,00 2041,8 732,55 1,9 2 0,70 

Fonte: Rações Socil 
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3.2.6.4 Despesca 

O momento adequado para se realizar a despesca é um pouco 

imprevisível. Em alguns casos é mais vantajoso prolongar a engorda, para se 

alcançar preços mais atrativos no mercado, mesmo que isso acarrete custos 

operacionais mais elevados e uma menor rotatividade dos cultivos (NUNES, 

2004). 

As avaliações para a confirmação da despesca começaram a ser 

realizadas no momento em que as tilápias atingiram 700g. As biometrias eram 

realizadas para confirmar a homogeneidade dos indivíduos tanto camarões quanto 

peixes, pois eles são despescados conjuntamente. 

Os procedimentos utilizados na fazenda para inicio da despesca são a 

verificação das condições de limpeza e funcionamento de todo o material a ser 

usado (monoblocos, rede "bag-net", balança, gelo, etc.), acesso, estrutura de 

apoio, insumos e transporte e a despesca só é iniciada depois da chegada do 

caminhão de gelo á fazenda. 

Na despesca realizada durante o período de estágio foi visto que os 

animais são capturados com o uso de redes "bag-net" posicionada na saída da 

comporta de drenagem. A comporta é aberta para que os animais saiam junto com 

a correnteza. Os camarões são capturados primeiro, pois a corrente da água é 

forte e impossibilita sua natação em sentido contrario. 

Os camarões despescados são colocados em monoblocos e estes, por sua 

vez, colocados em um tanque de 1000 L, preenchidos com 40% de água, gelo e 

25 kg de metabissulfito de sódio (Figura 19). O gelo é usado para sacrificar os 

camarões por hipotermia e o metabissulfito para conservar a qualidade do mesmo 

e neste tanque os camarões acondicionados nos monoblocos permanecem no 

tanque por cerca de 15 min. 

Na despesca as tilápias só começam a entrar na rede (bag-net) quando 

cerca de 80% dos camarões já foram despescados. Isto ocorre porque as tilápias 

são melhores nadadoras e conseguem nadar contra a corrente sendo capturadas 

por último. Os camarões que saem junto com as tilápias são separados 



28 

manualmente, depositados em monoblocos, seguindo para o tanque com 

metabissulfito de sódio. 

A despesca dos peixes é realizada com a mesma rede usada na despesca 

dos camarões e os peixes ficam retidos na rede (Figura 20), depois são colocados 

em monoblocos e encaminhados para a pesagem e classsificação por tamanho, 

posteriormente são enviadas ainda vivas para um local improvisado de 

processamento. 

Figura 19. Imersão dos camarões no Figura 20. Peixes retidos na rede de 
metabissulfito de sódio 	 despesca. 

Durante a despesca um técnico da empresa que está comprando a 

produção avalia e quantifica os animais despescados. Para os camarões, a cada 

1000 kg, é tomada uma amostra e esta é submetida a determinações biométricas 

de peso e tamanho avaliando também a qualidade do camarão e a 

homogeneidade da amostra (Fig. 22). No caso das tilápias é avaliado o tamanho 

dos peixes, sendo estes classificados nos tamanhos: pequeno (300 a 500g), 

médio (500 a 700g) e grande, (> 700g), e o preço estabelecido em função do 

tamanho destes. 
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Figura 21. Biometria de despesca. Figura 22. Avaliação dos camarões. 

Após a captura e o pré-processamento, os camarões são acondicionados 

em basquetas com gelo em escama (Figura 23), dispondo geralmente duas 

camadas de gelo entre os animais, ou de acordo com as exigências do 

comprador. 

Terminada a captura, os camarões devidamente acondicionados em 

caminhão baú isotérmico seguem para o beneficiamento (Figura 24). 

Figura 23. Camarões acondicinados Figura 24. Transporte de camarão em 
em basquetas com gelo para transporte caminhão baú até a planta de 
até a planta de processamento. 	processamento. 
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Os tilápias são acondicionados em tanques de tamanhos variados com uma 

camada de gelo na superfície ou até mesmo nos monoblocos e seguem para a 

evisceração (Figura 25). Após a evisceração as tilápias são acondicionadas em 

caixas de isopor, dispondo uma camada de gelo no fundo, e uma camada de gelo 

na superfície, de modo que o peixe fique entre as duas camadas de gelo, sendo 

as camadas de 2 kg de gelo para 1,0 kg de tilápia. O comprador dos peixes se 

encarrega de fornecer o gelo (Figura 26). 

Figura 25. Tilápias evisceradas e Figura 26. Descarregamento de gelo 
prontas para serem acondicionadas em para acondicionamento das tilápias 
gelo para o transporte. 	 durante o transporte para a cidade de 

Fortaleza-CE. 

No final de cada despesca sempre restam peixes e camarões nas poças 

que acumulam água no fundo do viveiro, estes são então retirados com tarrafa e 

são geralmente destinados a comercialização no mercado local. 

Em termos de rendimento é esperado em um policutlivo como este (Figura 

27), uma produção de até 10.000 kg de peixe/ha/ciclo e de 1500 a 2000 kg de 

camarão/ha/ciclo. Esta produção, considerada bastante animadora, esta na 

dependência da realização de práticas corretas de manejo e da ausência de 

enfermidades e mortalidades. 
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Figura 27. Oreochromis niloticus e Litopenaeus vannamei provenientes da 

fazenda aquarium. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As práticas de manejo do policultivo tilápia-camarão na Fazenda Aquarium , 

estão ainda em fase de consolidação, mas já refletem um grau de profissionalismo 

que em breve, poderá ser comparado a monocultura do camarão Litopenaues 

vannamei. A diversificação do monocultivo de ambas a espécies também 

demonstra viabilidade técnica, para a superação das dificuldades ora enfrentadas 

pela carcinicultura. 

A tilápia, embora ainda não tenha alcançado o mesmo marketing do 

camarão, consolida-se como uma atividade plenamente viável, com expectativas 

de se tornar uma das principais atividades do agronegócio, cujos números das 

exportações para o mercado externo, por si só, dão à mostra dessa expectativa. 

Surgindo como alternativa para o enfrentamento da crise que a 

carcinicultura atravessa, o policultivo tilápia-camarão pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da aqüicultura. 

A realização do estágio prático na Fazenda Aquarium Aqüicultura do Brasil 

Ltda, em Mossoró (RN), foi de fundamental importância para a complementação 

da formação acadêmica. 
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