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RESUMO 

O estágio foi realizado na fazenda Aquafort S.A., Camocim-Ce, instalada 

em uma área total de 907 ha de terreno continuo, situada nas localidades 

de Urtiga, Pau Branco, Croa Grande e Aratanhim, pertencentes aos 

municípios de Camocim e Granja, onde foi feito o acompanhamento do 

uso de probióticos no cultivo de camarão Litopenaeus vannamei, 

utilizando dois tipos de probióticos. O primeiro probiótico, Waste & Sludge 

Reduced (WSR), é aplicado na água que tem como função reduzir a 

carga de matéria orgânica e o lodo do substrato dos viveiros, enquanto o 

segundo, Lymnosyme, é adicionado na ração onde o probiótico vai, após 

a ingestão, se alojar no sistema intestinal onde compete com outras 

bactérias, que podem ser, inclusive, patogênicas ao camarão. A fazenda 

adota um sistema de produção semi-intensivo em uma área de produção 

de aproximadamente 220 ha, onde camarões são cultivados em 

densidades de estocagem de 10 a 11 camarões por m2. 
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Uso de probióticos no cultivo de Litopenaeus vannamei na fazenda 

Aquafort S.A., Camocim-Ce. 

Ivan Nosolini Cabral 

1- INTRODUÇÃO 

Os probióticos são colônias que habitam o trato intestinal, 

apresentando-se como os primeiros responsáveis pela defesa do animal contra 

os microorganismos potencialmente patogênicos. Esses microorganismos 

benéficos têm sido utilizados para melhorar o crescimento larval em 

Litopenaeus vannamei, obtendo-se resultados satisfatórios nesta fase de vida 

(GARRIGUES & AREVALO, 1995). 

A ocorrência de doenças infecciosas no cultivo do camarão reduziu a 

produção nos últimos anos. O aumento da produção nas áreas que se 

recuperaram das doenças não pôde compensar a diminuição na produção das 

áreas que estão sofrendo ainda com alguns focos da doença (WYBAN et al., 

1992). 

Desta forma, muitas medidas foram utilizadas para melhorar os 

níveis da produção tais como o uso rotineiro dos antibióticos. Entretanto, o uso 

excessivo e impróprio dos antibióticos resultou na presença de colônias 

resistentes de bactérias patogênicas no cultivo do camarão. O uso de bactérias 

probióticas, baseado no princípio da exclusão do competidor e o uso dos 

imunoestimulantes são dois dos métodos preventivos, considerados como os 

mais promissores desenvolvidos na luta contra as enfermidades que afetam a 

carcinicultura marinha durante os últimos anos (FULLER, 1992). 

Um dos desafios principais no desenvolvimento de microorganismos 

probióticos está na aplicação de métodos apropriados de seleção e de 

colonização. Os critérios de seleção para as bactérias probióticas devem 

avaliar os métodos de colonização, a habilidade de competição por espaço 

com microorganismos potencialmente patogênicos e o efeito imune-estimolante 

do crescimento no camarão (GOMEZ-GIL et ai., 2000). 
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De acordo com DIREKBUSARAKOM et al. (1997), a maioria dos 

investigadores isolou estas cepas probióticas da água de cultivo do camarão 

(Figura 3) ou do intestino de diferentes espécies de peneídeos (RENGPIPAT et 

al., 2000). GOMEZ-GIL et al. (1998) demonstraram a existência de uma 

diversidade grande de Vibrio nos hepatopâncreas de L. vannamei saudável. 

Entretanto, não houve nenhum relato do uso de nenhuma colônia de bactérias 

do hepatopãncreas como probiótico. 

O uso de probióticos na aqüicultura equatoriana é uma realidade que 

tem contribuído fortemente para a melhoria da qualidade do solo e da água dos 

viveiros de produção, o aumento das produtividades e a redução dos custos de 

produção. A aplicação de probióticos visa uma diminuição dos níveis de 

matéria orgãnica no solo e na água dos viveiros de produção, sendo o 

probiótico adicionado quando da preparação de um determinado viveiro e ao 

longo de um cultivo diretamente na água. Quando incorporado em dietas, o uso 

de probióticos tem como objetivos o aumento da digestibilidade das rações e 

uma adequada regulação da flora intestinal das tilápias cultivadas (COSTA, 

1997). Essa prática tem sido a grande responsável pela redução da ocorrência 

da mancha branca (WSSV) neste País. 

No período 2000-02, o Brasil se posicionou entre os 10 principais 

produtores mundiais em termos de crescimento anual da produção aqüícola, 

contudo, os quantitativos oriundos desta atividade podem ser considerados 

insipientes, pois representaram somente 0,62% da produção mundial (FAO, 

2004). Durante esse período, a produção total de camarão cultivado 

incrementou de 25.000 toneladas em 2000 para 60.000 toneladas em 2002 

(ROCHA et al., 2004). 

Entretanto, em 2003, foi observada a ocorrência de mortalidades em 

indivíduos juvenis e subadultos de L. vannamei mantidos em cativeiro em 

fazendas comerciais na Região Nordeste do Brasil. A produção de camarões 

cultivados teve uma redução de 90.000 toneladas em 2003 para 76.000 

toneladas em 2004 e 65.000 toneladas em 2005, mesmo com uma expansão 

das áreas de produção de 14.800 ha em 2003 para 16.500 ha em 2004 

(RODRIGUES, 2005). Como conseqüência, no período 2003-04, a produção 

aqüícola nacional apresentou-se praticamente estagnada com ligeira redução 
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(IBAMA, 2004; IBAMA, 2005) e o percentual da produção em relação à 

produção mundial foi inferior a 0,50%. 

A causa das mortalidades foi tipificada como de origem virai e 

denominada de mionecrose infecciosa (IMN) (LIGHTNER et al., 2004). De 

acordo com Lightner e co-autores, IMNV tem um diâmetro de 40 nm e material 

genômico constituído de ácido ribonucléico (RNA). Em L. vannamei, o músculo 

estriado representa o principal órgão atingido, apresentando necroses severas, 

com forte opacidade (Figura 1). 

No Brasil, o uso de probióticos tem sido utilizado como estratégia 

para minimizar o efeito do IMN em fazendas de camarão marinho localizadas 

na região Nordeste. 

Então o objetivo do estágio é o acompanhamento de forma 

detalhada, todas as atividades de uso de probióticos em cultivo de Litopenaeus 

vannamei na fazenda Aquafort S.A., Camocim-Ce. 

Figura 1 - L. vannamei, apresentando sintomas do vírus da mionecrose 

infecciosa (IMNV), com o sexto segmento abdominal e o telson necrosados. 



2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1-CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO 

O estágio foi realizado no período de 25 dias entre 05 de Agosto a 30 

de Agosto na fazenda Aquafort S.A. (Figura 1) que está instalada em uma área 

total de 907 ha de terrenos contínuos, situado nas localidades de Urtiga, Pau 

Branco, Croa Grande e Aratanhim, pertencentes aos municípios de Camocim e 

Granja compreendendo as seguintes áreas: 

• Viveiros de produção 190,57 ha 

• Viveiros berçários 19,58 ha 

• Canal de abastecimento 35,33 ha 

• Canais de drenagem 11,39 ha 

• Instalações 2,50 ha 

• Área reserva legal 44,40 ha 

• Área de uso alternativo 175,10 ha 

• Área de reserva salgada 80,30 ha 

• Área para ampliação de viveiros 274,33 ha 

O sistema de cultivo é semi-intensivo, com densidades de estocagem 

aproximadas de 10 a 11 camarões/m2  e viveiros com dimensões entre 12 a 15 

ha. 

As bactérias (Figura 2) usadas na Fazenda Aquafort S.A. são do tipo 

Waste & Sludge Reduced (WSR) utilizadas na água e Lymnosyme utilizada na 

ração (Figura 4) e têm sido utilizadas para diminuir os impactos negativos do 

vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) na produção de camarões marinhos. 

4 
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Figura 2 — Fazenda Aquafort S.A., na margem direita do Rio Coreaú, cuja 

coordenada geográfica do ponto de captação de águas é latitude 02°59'13"S e 

longitude 40°47'45'W (Fotografia acima). Imagens obtidas através do softwere 

Google Earth. 

Figura 3 — Fotografia de uma cepa de bactéria probiótica visualizada por 

microscopia ótica (à direita — visão ampliada). 
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Figura 4 — Bactérias probióticas utilizadas na Fazenda Aquafort S.A. 

2.2- PREPARAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA 

2.2.1- DESCRIÇÃO GERAL DE WSR 

WSR é uma formulação microbiana usada para o controle de 

acúmulo de dejetos orgânicos e lodo em viveiros de produção e outras 

aplicações aqüícolas, possuindo vários benefícios. Dentre estes benefícios, a 

redução de até 80% da matéria orgânica depositada no substrato do viveiro, 

permitindo um controle sobre doenças causadas pelas bactérias patogênicas, 

aumentando a mineralização de nutrientes e acelerando a decomposição 

bacteriana de dejetos orgânicos no solo, reduzindo os níveis de nitritos, nitratos 

e nitrogênio, melhorando, conseqüentemente, a qualidade da água. WSR é 

utilizado em sistemas fechados com dificuldade de troca rotineira de água 

(Keeton Industries Corp, USA). 

WSR é composto por microorganismos dos tipos aeróbico e 

anaeróbico facultativos, selecionados no meio natural e adaptados para um 

desempenho ótimo nas atividades aqüicolas. Os microorganismos que 

compõem a WSR são capazes de produzir altas concentrações enzimáticas 

que permitem o melhoramento nas taxas de digestão dos dejetos. 
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2.2.2- DESCRIÇÃO GERAL DE LYMNOSYME 

É um probiótico de origem natural formulados com microorganismos 

que produzem efeitos benéficos na qualidade da água e resultados positivos 

em cultivos comerciais. Os microorganismos patogênicos de Lymnosyme se 

alojam no trato intestinal de camarões marinhos, permitindo o controle das 

doenças causadas por bactérias patogênicas, e atuando na competitividade do 

meio infectado por Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Vibrio sp. e alguns tipos 

de bactérias gram-negativas infecciosas. É adquirido da companhia Keeton 

Industries, USA. 

Lymnosyme é uma fórmula biológica constituída por bactérias, 

enzimas e micronutrientes. A formulação foi baseada em um amplo estudo 

quanto ao metabolismo bacteriano e princípios bioquímicos, tendo eficiência 

comprovada na exclusão por competitividade de microorganismos patogênicos 

no trato intestinal de camarões marinhos. 

3- INOCULAÇÃO DOS PROBIÓTICOS NOS MEIOS DE CULTURA 

3.1- PROBIÓTICO PARA ÁGUA 

Para preparação das cepas de WSR, faz-se uso do seguinte 

protocolo: 

• Bactéria 	0,111 kg; 

• Melaço 	7,2 kg; 

• Água 	240 L. 

Os componentes são misturados, ficando sob aeração contínua 

durante 24 h e após esse tempo estará pronta para uma repicagem, sendo que 

essa operação é realizada uma vez por semana, havendo incorporação de 

nutrientes a cada 3 dias. 
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Após as 24 h, faz-se uma nova adição de componentes (Figura 5) 

para incrementar a multiplicação da cepa probiótica, seguindo a formulação 

descrita abaixo: 

• Melaço 30 kg; 

• Ração 1,2 kg; 

• Uréia 2,4 kg; 

• Água 800 L. 

Figura 5 — Componentes utilizados na primeira repicagem. 

Após mais 24 h em intensa aeração, faz-se uma nova adição de 

nutrientes para a promoção do desenvolvimento dos probióticos, de acordo 

com o descrito abaixo: 

• Melaço 45 kg; 

• Ração 2,8 kg; 

• Ureia 5,2 kg; 

• Água 	4.000 L. 

O procedimento de repicagem é realizado fazendo-se uso de 

tanques de 500 L, 1.000 L e 4.000 L (Figura 6). 
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Figura 6 — Bateria de 4 tanques com 4.000 L de probióticos para aplicação no 

canal de abastecimento. 

Nos tanques de 4.000 L, a elevação do volume da cultura ocorre de 

forma gradual (800 L —> 4.000 L), sendo que após mais 24 h, a cultura de 

probióticos é lançada no canal de abastecimento (Figura 7) e, a partir daí, por 

gravidade nos viveiros comerciais. Em cada etapa de multiplicação, é feito um 

teste laboratorial para que se avalie o crescimento da bactéria em produção. 

3.2-PROBIÓTICO NA RAÇÃO 

A preparação inicial da cepa de Lymnosyme ocorrem em tanques de 

500 L (Figura 8), sendo feita de acordo com a formulação abaixo: 

• Bactéria 0,028 kg; 

• Melaço 2,4 kg; 

• Água 80 L. 
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Figura 7 — Lançamento do probiótico WSR no canal de abastecimento. 

Figura 8 — Preparação inicial da cepa Lymnosyme para uso em rações. 

A primeira ativação (Figura 9) é feita 24 h após o preparo inicial da 

cepa, adotando-se o seguinte procedimento para a multiplicação da cultura de 

Lymnosyme: 

• Cepa 20 L; 

• Melaço 30 kg; 

• Ração 1,2 kg; 

• Hidrolisado 4 L; 

• Uréia 2,4 kg; 

• Água 1.000 L. 
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Após mais 24 h, a cultura de probióticas está pronta para ser 

incorporada nas rações, sendo colocada em tanques plásticos de 50 L e levada 

para bases de apoio próximas aos viveiros, onde é feita a mistura entre a 

cultura probiótica e a ração para camarões marinhos. 

Figura 9 — Multiplicação da cepa de Lymnosyme para incorporação nas rações 

comerciais. 

A aplicação deste probiótico é feita na base de 4 L de bactéria por 40 

kg de ração, sendo que o volume produzido atende uma demanda de 3 dias. A 

cada intervalo de ativação da cepa de Lymnosyme se faz um teste para 

verificar o crescimento bacteriano. 

4- PREPARAÇÃO DO AGAR PARA TESTE DO PROBIÓTICO 

INCORPORADO NA RAÇÃO 

O monitoramento das colônias probióticas incorporadas na ração é 

feito fazendo-se uso da técnica de inoculação de bactérias em placa de Agar 

TCBS (meio seletivo específico para vibrioses), que permite a observação de 

quais tipos de colônias estão mais ou menos abundantes na ração. TCBS é um 

meio de especifico para o crescimento de bactérias do gênero Vibrio sp., onde 

também pode crescer outros tipos de bactérias como Pseudomonas sp., 

Aeromonas sp. e, inclusive, coliformes que são indicativos de contaminação 

por uma má preparação do meio (BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY- 
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JÚNIOR, 2001). Na preparação do Ágar TCBS usa-se uma série de reagentes 

(Figura 10), usados tanto para avaliação de bactérias do trato intestinal como 

presentes na água. Nas avaliações, colônias de colorações amarela e verde 

são avaliadas (Figura 11), sendo que o ideal é a predominância de colônias 

amarelas (mais de 90%). 

Figura 10 — Reagentes utilizados na preparação do Ágar TCBS. 

Figura 11 — Resultado de uma avaliação em placa de Ágar TCBS, mostrando 

predominância de colônias de coloração amarela. 
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4.1- PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO DO ÁGAR E INOCULAÇÃO DAS 

AMOSTRAS NAS PLACAS DE PETRI: 

• Pesar em uma superfície estéril 6,0 g de Ágar TCBS, sendo feita 

uma diluição em 150 ml de água destilada; 

• A solução é aquecida até entrar em estado de ebulição (Figura 

12). 

Figura 12 — Preparação do Ágar TCBS. 

• Após a primeira fervura, a solução permanece por 30 minutos na 

temperatura ambiente, havendo uma nova fervura para garantir 

que o Ágar TCBS se dissolva completamente; 

• Ao atingir a temperatura de 45-50 °C, a solução Ágar TCBS é 

aplicada em placas de Petri na base de 15 mL por placa; 

• Essa aplicação é feita em uma câmara de fluxo laminar (Figura 

13), evitando-se a contaminação das placas recém-preparadas; 

• Finalmente, as placas são deixadas em repouso por 30 minutos 

aproximadamente, garantindo a solidificação do Ágar TCBS e, 

após, esse período, as placas estão prontas para serem utilizadas 

(Figura 14). 
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Figura 13 — Placas de Petri na câmara de fluxo laminar. 

Figura 14 — Placas de petri com Ágar TCBS solidificando. 

Antes do procedimento de inoculação, todas as vidrarias são 

esterilizadas, evitando-se qualquer tipo de contaminação. Em seguida, adota-

se o seguinte procedimento: 

• Após a realização da coleta dos camarões nos viveiros, as 

amostras devidamente identificadas são encaminhadas ao 

Laboratório de Microbiologia da fazenda, retirando-se 

aleatoriamente um camarão de cada amostra, retirando-se, com 

uma toalha, o excesso de água do exemplar; 
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• Com uma pinça, é feita uma abertura lateral no cefalotórax do 

camarão, obtendo-se acesso ao hepatopâncreas e, em seguida, 

com uma alça de platina de lpm retira-se uma amostra; 

• Com cuidado para não romper o Ágar da placa Petri, espalha-se 

com movimentos circulares a amostra que foi retirada do 

hepatopâncreas do camarão; 

• Fecha-se a placa de Petri com fita de parafina, garantindo um 

ambiente hermeticamente fechado; 

• As placas de Petri são colocadas em estufa bacteriológica, com a 

temperatura variando entre 28 e 35 °C, e após, um período 

aproximado de 12 a 15 h, observa-se o crescimento e 

desenvolvimento bacteriano e, em seguida, faz-se a contagem 

das Unidades Formadoras de Colônia (UFC), como exemplificado 

na Tabela 1. 

Tabela 1 — Contagem de UFC de amostras de camarões retirados dos viveiros 

8, 9 16, 17 e 18, no período de 30/07/07 a 31/07/07. 

Camarão V8 V9 V16 V17 V18 

Cor A V A V A V A V A V 

1 O O 3 O O O 25 10 18 O 

2 1 O 89 O 1 O 52 O O O 

Fonte: Laboratório de Microbiologia da fazenda Aquafort S.A. A letra A 

representa a cor das bactérias que compõem o probiótico utilizado, o V 

representa as colônias não presentes no probiotico. 

4.2- PREPARAÇÃO DO ÁGAR PARA CONTAGEM DA CEPA WSR 

ENCONTRADA NO MEIO DE CULTIVO 

O protocolo de preparação de placas de Petri com Ágar para 

avaliação das cepas WSR segue a seguinte rotina: 

• O ágar utilizado para o teste do probiotico WSR é obtido a partir 

do Tryptic Soy Agar (TSA) e da água de peptona; 

• Pesa-se o ágar, misturando-o com água destilada até que o ágar 

esteja completamente dissolvido. 
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• Para garantir uma completa dissolução do ágar, de 2 a 3 fervuras 

são realizadas; 

• Para a Água de Peptona também se realiza o mesmo 

procedimento; 

• Após a fervura, ambas as soluções são autoclavadas durante 15 

a 20 minutos; 

Figura 15 — Procedimento de autoclave das soluções de água de peptona e 

Ág a r (TSA). 

• Em seguida, com a câmara de fluxo laminar esterelizada, as 

soluções de ágar e a água de peptona ficam em repouso até 

atingir uma temperatura de 45 ou 50 °C; 

• Em 30 tubos de eppendorf de 1,0 mL previamente esterilizados na 

câmara de fluxo laminar, amostras da cepa original, da primeira e 

segunda repicagem são diluídas para a realização dos ensaios 

(Figuras 16 e 17); 
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Figura 16 — Preparação dos tubos de eppendorf de 1,0 mL para contagem de 

colônias de probióticos. 

• Após a preparação dos tubos de ensaio, as amostras foram 

diluídas de 10-1  a 10-"; 

Figura 17 — Tubos eppendorf de 1,0 mL em repouso durante a reação. 

• Em seguida com uma pipeta graduada de 0,1mL se faz a diluição 

das amostras; 

• As três ultimas diluições de cada uma das amostras, são 

aplicadas em placas de Petri contendo ágar com movimentos 

circulares cuidadosos para não romper o ágar; 

• Placas de Petri sem amostras são usadas como controle; 
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• As placas de Petri são isoladas com fita de parafina para impedir 

contato com o meio externo, evitando-se contaminações; 

• As amostras são colocadas em estufa microbiológica (Figura 18) 

e, após, aproximadamente 12 a 15 horas, faz-se a contagem e a 

observação do crescimento das colônias de bactérias formadas, 

como exemplificado na Tabela 2. 

Figura 18 — Placas de Petri com as amostras em estufa microbiológica. 

Tabela 2 — Contagem de UFC de amostras da cepa WSR, da primeira e 

segunda repicagem (solução lançada no canal de abastecimento), no dia 

01/08/07. 

Amostras/Diluição 10-8  10-9  10-I° 

Cepa WSR 218 78 51 

Primeira repicagem 176 63 46 

Segunda repicagem 148 57 43 

Fonte: Laboratório de Microbiologia da fazenda Aquafort S.A. 

Um dos fatores mais importantes na produção comercial de 

camarões peneídeos é a habilidade de se controlar os organismos 

patogênicos, particularmente as bactérias introduzidas pela água. O uso de 

probióticos tem como princípio promover o crescimento de bactérias benéficas 

ou, pelo menos, não patogênicas, para que elas colonizem os viveiros de 

cultivo, não deixando espaço disponível para o crescimento de bactérias 

prejudiciais aos camarões. Partindo dessa premissa, a fazenda de camarões 
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marinho Aquafort S.A. tem feito uso de probióticos objetivando minimizar as 

perdas de produção causadas pelo vírus da mionecrose infecciosa. 

A adoção desta metodologia tem proporcionado o aumento das taxas 

de sobrevivência que, em 2007, deverão ser superiores a 85% muito acima dos 

valores observados no ano de 2006, quando atingiram somente uma média de 

65%. 
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5 — CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização do presente estágio, pode-se concluir que o uso de 

probióticos tanto aplicado na água como incorporado nas rações tem produzido 

melhores taxas de sobrevivência nos cultivos realizados no ano de 2007, 

quando comparados aos realizados no ano de 2006. Contudo a Empresa 

Aquafort S.A. não tem adotado protocolos para a comprovação da eficiência 

dos probióticos no que diz respeito à redução de matéria orgânica. 

Quando incorporado em dietas, o uso de probióticos tem como 

objetivos o aumento da digestibilidade das rações e uma adequada regulação 

da flora intestinal, mas da mesma forma, a Empresa não tem também adotado 

de práticas para o monitoramento destes resultados. Por outro lado, tem sido 

verificado melhores resultados de conversão alimentar no ano de 2007 quando 

comparados aos valores de 2006. 

Como desvantagem, o uso de probióticos multiplicados na fazenda 

implica em aumento das instalações e incremento do número de funcionários, o 

que pode significar aumento dos custos de produção. Como alternativa, a 

Empresa INVE Aquaculture Health tem desenvolvido um produto denominado 

de Sanolife, um probiótico a base de Bacillus subtilis, B. licheniformis e B. 

pumilus os quais podem sem incorporados nas rações diretamente nas fábricas 

de ração, sendo resistentes aos processos de aquecimento e pressão em 

eventos de peletização e extrusão. 
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