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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado no período de fevereiro de 2007 no 

laboratório de maturação da Aquacrusta Marinha Ltda., Acaraú-Ce, tendo 

compreendido o acompanhamento das atividades rotineiras necessárias a 

produção de naúplios de Litopenaeus vannamei. Todas as práticas diárias 

realizadas nos setores de Quarentena, Maturação e Reprodução, Desova e 

Eclosão foram enfocadas, desde a escolha de reprodutores, manipulação 

hormonal, observação macroscópica de fêmeas fertilizadas, desova e eclosão 

dos ovos até a contagem de naúplios para larvicultura e ou para a 

comercialização. A Maturação da Aquacrusta Marinha Ltda. cumpre todas as 

práticas de biossegurança no laboratório, desde processos de desinfecção e 

esterilização da água de captação, equipamentos e utensílios utilizados em 

todas as instalações até a aplicação de medidas profiláticas e manejo alimentar 

em reprodutores de L. vannamei. Conseqüentemente, isso torna este setor 

mais habito a produzir náuplios de excelente qualidade condições semelhantes 

às encontradas em outros laboratórios, garantindo a larvicultura náuplios de 

excelente qualidade. Por outro lado, a instabilidade da temperatura durante os 

períodos chuvosos (que segue nos meses de janeiro a abril) de apresenta-se 

como fator limitante, visto que durante esse período, ocorre mudanças de 

temperaturas que podem afetar a reprodução e o desenvolvimento dos 

reprodutores no laboratório e diminuir a taxa de eclosão, como conseqüência 

ocorre a diminuição de náuplios. 
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MATURAÇÃO DE Litopenaeus vannamei: O MODELO DE PRODUÇÃO DA 

AQUACRUSTA LTDA, ACARAÚ-CE. 

NATALIA DOS SANTOS ROCHA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A ACICIICULTURA 

Aqüicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos com 

habitat predominantemente aquático, em qualquer estágio de desenvolvimento, ou 

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

caracterizam essa atividade, descritos a seguir 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 dos 

recursos explorados pela pesca (RANA, 1997). 

Desta forma, a aqüicultura vem crescendo mais que todas as outras 

atividades relacionadas com a produção animal. Mundialmente, o setor tem crescido 

a uma taxa media composta de 9,2% ao ano desde 1970, comparado somente com 

1,4% para as capturas de pescado e 2,8% para a pecuária. Em 2002, o volume de 

produção alcançou cifras de 39,8 milhões de toneladas, representando um 

faturamento de U$ 53,8 bilhões (FAO, 2002; FAO, 2004) 

A contribuição da aqüicultura para o suprimento global de peixes, 

crustáceos e moluscos tem apresentado um crescimento continuo, tendo tido um 

aumento na participação mundial de pescado na ordem de 3,9% em 1970 para 

27,3% em 2000 (FAO, 2002). 

Entre os diversos setores da aqüicultura, a carcinicultura marinha vem 

apresentando enorme destaque no contexto mundial. Seu principal produto é o 

camarão marinho, o qual é considerado um produto de luxo na maioria dos 

mercados consumidores, sendo que a demanda por camarões marinhos é 

fortemente dependente do clima econômico dos países consumidores e, 



2 

conseqüentemente, o consumo de um determinado país pode variar fortemente de 

um ano para o outro. Atualmente os principais mercados consumidores são França, 

Espanha, Portugal, Holanda e Bélgica, sendo que os principais produtores estão 

localizados na Ásia e na América Latina (ABCC, 2006). 

Atualmente, a carcinicultura marinha brasileira, embora se situe na 7.a  

posição do ranking mundial dos produtores de camarão cultivado, já se destaca 

pelos altos índices de desempenho técnico, econômico e social, ocupando a 

liderança mundial em termos de produtividade (ABCC, 2002). 

A produção brasileira de camarões cultivados incrementou de 25.000 

toneladas em 2000 para 60.000 toneladas em 2002 (ROCHA et al., 2004). Em 2003, 

a produção de camarão cultivado atingiu um volume de 90.000 toneladas, tendo 

declinado para 76.000 toneladas em 2004, mesmo com uma expansão das áreas de 

cultivo de 14.800 ha em 2003 para 16.500 ha em 2004 (RODRIGUES, 2005). 

Esse declínio de produção deveu-se, principalmente, 1- a ocorrência de 

uma enfermidade causada pelo vírus da mionecrose infecciosa (IMNV), provocando 

danos à indústria desde 2003 (LIGHTNER et ai., 2004, POULOS et al., 2006; 

ANDRADE et al., 2007); 2- a ação "anti-dumping" movida pela aliança norte-

americana de pescadores (ABCC, 2004) e 3- a política cambial brasileira nos últimos 

anos. Como conseqüência desses problemas, o setor apresentou, nos últimos anos, 

perdas na ordem de U$ 440 milhões (MADRID, 2005), havendo uma forte retração 

nos investimentos. 

O L. vannamei é a principal espécie de camarão marinho cultivada no 

Brasil, representando praticamente 100% da produção oriunda da carcinicultura 

marinha, tendo sido introduzido a partir de meados da década de 1980, proveniente 

do México, El Salvador, Panamá, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Esta 

espécie encontra-se distribuída na costa do Pacífico, desde o Norte do Peru até o 

Golfo da Califórnia, sendo o principal peneídeo cultivado no hemisfério sul e 

contribuindo com 30% da produção de camarão cultivado no mundo (PÉREZ-

FARFANTE & KENSLEY, 1997). 
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1.2. LARVICULTURA DE Lítopenaeus vannamei NO BRASIL 

Por ser uma espécie exótica, a obtenção de pós-larvas de L. vannamei 

para os cultivos comerciais só é possível através de laboratórios especializados, 

denominados de larviculturas. Segundo o último censo da Associação Brasileira dos 

Criadores de Camarão (ABCC), o Brasil possui 36 larviculturas com capacidade de 

produção de 15,6 bilhões de pós-larvas, representando um negócio anual na ordem 

de R$ 80 milhões (RODRIGUES, 2005). No Estado do Ceará, são 4 larviculturas 

com capacidade de produção de 2,1 bilhões de pós-larvas, possuindo estruturas 

utilizadas para se obter desde a maturação e acasalamento de reprodutores até 

tanques em áreas abertas para a produção de pós-larvas. 

No Brasil, a obtenção de reprodutores de L. vannamei é baseada em 

critérios clássicos de seleção genética, sendo que a escolha individual de cada 

reprodutor é feita quando o camarão se encontra em idade reprodutiva, apresenta 

performance zootécnica acima da média em cultivos comerciais, um bom padrão de 

sanidade e não possui deformidades (BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY-NETO, 

2001). 

1.3. REPRODUÇÃO DOS CAMARÕES MARINHOS 

O ciclo biológico dos camarões marinhos é dividido em duas fases: a fase 

marinha, onde ocorre a reprodução e a fase estuarina, onde ocorre o seu 

desenvolvimento. A reprodução dos camarões marinhos acontece em mar aberto 

em zonas de grande profundidade, até 72 metros. A fecundação é do tipo externa, 

os ovos são liberados durante o período noturno, mecanismos desenvolvidos para 

minimizar a ação dos predadores (BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY-NETO, 

2001). 

O desenvolvimento dos camarões segue a regra de complexidade como 

quaisquer outros crustáceos, apresentando várias fases larvais, cada uma com sua 

peculiaridade em relação ao comportamento das larvas, suas necessidades 

nutricionais e ambientais características. 
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Os camarões marinhos apresentam um dimorfismo sexual marcante 

(diferenças morfológicas entre machos e fêmeas).O sistema reprodutor feminino é 

composto por dois ovários, divididos em lóbulos anteriores, médios e posteriores, 

que se estende praticamente ao longo de todo o abdômen da fêmea. O télico (órgão 

sexual feminino) apresenta diferença para as fêmeas de Peneídeos. Existem fêmeas 

em que o télico é composto por placas laterais, formando um receptáculo seminal 

onde o espermatóforo pode ser depositado pelo macho no momento da cópula, as 

fêmeas de L. subitilis apresentam esta característica no télico (possuem o télico 

fechado). A cópula dessas fêmeas ocorre logo após a ecdise da fêmea, isso garante 

que não ocorrerá perca do espermatóforo. As fêmeas de L. vannamei não 

apresentam placas laterais cobrindo o télico (possuem o télico aberto) e a cópula só 

ocorre quando não se apresentam no período de pós-muda o que torna muito 

comum a perca do espermatóforo, para evitar esta perca a cópula só é realizada 

algumas horas antes da ovulação. Nos machos a cópula só é realizada durante o 

período de intermuda. 

Como conseqüência, a escolha adequada de reprodutores de L. vannamei 

e a manutenção destes em condições favoráveis à reprodução são fatores 

essenciais para a produção em larga escala de náuplios de boa qualidade. Como 

resultado, náuplios de boa origem significa um critério extremamente importante para 

que um cultivo de pós-larvas apresente um bom índice de sobrevivência e com um 

bom grau de sanidade. Portanto, o conhecimento de todos os protocolos para a 

produção de pós-larvas é fundamental para a formação de Engenheiros de Pesca 

que desejam atuar na carcinicultura marinha. 

2. MATURAÇÃO DO CAMARÃO MARINHO  Litopenaeus vannamei 

2.1. PREPARAÇÃO DE REPRODUTORES 

Os camarões selecionados pelo laboratório são adquiridos de diferentes 

fazendas comerciais próximas a Aquacrusta Marinha Ltda., sendo feita uma análise 

individual dos animais, os quais são transportados em caixas de transporte, 
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denominadas na rotina das fazendas como submarinos, não havendo uma 

preocupação inicial para a separação por sexo. 

Cada animal selecionado tem que apresentar seus apêndices (pleópodos 

e pereiópodos) completos, sem nenhum grau de deformidade, com ausência de 

necrose cuticular, devendo estar no período de intermuda, ou seja, com o 

exoesqueleto com um bom grau de rigidez, brânquias limpas, antenas inteiras e 

limpas, sem nenhuma evidência de estresse ou enfermidades. 

Os camarões s'ao adquiridos com o peso médio de 16 gramas e estocados 

em um viveiro de produção, durante aproximadamente 3 meses, até atingirem o 

peso de 30 g para os machos e 35 g para as fêmeas. Para que ocorra um ganho de 

peso satisfatório, os camarões são alimentados diariamente com ração comercial 

contendo 50% de proteína bruta (FIGURA 1), sendo, também, fornecida para a 

manutenção de reprodutores em condições laboratoriais, havendo, também, uma 

oferta de alimentação natural em abundância, visto que os animais permanecem em 

uma densidade de 1 reprodutor/m2. 

De acordo com OLIVEIRA (2006), na larvicultura Aquacrusta Marinha 

Ltda., a rotina de seleção de reprodutores é realizada de acordo com os critérios 

acima descritos, havendo preocupação em se formar pelo menos 4 famílias para 

cada ciclo reprodutivo, obtendo-se possíveis reprodutores produzidos em fazendas 

comerciais que adquirem pós-larvas (PLs) de diferentes laboratórios, evitando-se 

problemas com endocruzamento. 

Os reprodutores são despescados de forma convencional, como se verifica 

em viveiros comerciais. Posteriormente, os reprodutores são transferidos para o 

setor de quarentena, usando o mesmo sistema de transporte anteriormente descrito. 

Com  o intuito de se minimizar o estresse durante o transporte os períodos mais 

amenos do dia. 
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FIGURA 1 — Rótulo da ração comercial contendo 50% de proteína bruta, utilizada para a 

formação e manutenção de reprodutores de Litopenaeus vannatnei 

2.2. SETOR DE QUARENTENA DOS REPRODUTORES 

Os tanques de quarentena para recepção de reprodutores são preparados 

no dia anterior à estocagem (FIGURA 2). Essa preparação é feita, primeiramente, 

com a desinfecção dos tanques que é realizada com a limpeza do piso e das 

paredes internas, sistema de drenagem e sistema de suprimento de ar (mangueiras 

de ar e pedras porosas), fazendo-se uso de uma solução de hipoclorito de cálcio 

(HTH) 300 ppm, em um pH 4,0-5,0 durante 24 horas. Após esse período, os tanques 

e os materiais utilizados nos tanques são lavados com água corrente em 

abundância. Para que ocorra a neutralização dos resíduos de cloro é preparada uma 

solução de tiosssulfato de sódio 1 ppm e essa solução é aplicada nos tanques e nos 

materiais utilizados nos tanques. Em seguida, esse complexo de quarentena é 

novamente lavado com água corrente em abundância. Finalmente, todos os tanques 

são abastecidos com água do mar tratada com HTH 20 ppm por 30 minutos, 

fazendo-se uso de forte aeração para a eliminação do cloro residual. 

O setor de quarentena da Aquacrusta Marinha Ltda. é composto por 3 

tanques de quarentena. Neste setor ocorre a recepção dos camarões para 
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aclimatação as condições laboratoriais, a seleção de machos e fêmeas aptos à 

reprodução e a realização do processo de ablação nas fêmeas. 

Neste setor, é realizado o monitoramento da sanidade dos reprodutores, 

antes da recepção nos tanques para evitar contaminação cruzada no laboratório. 

Para isso, se procede a desinfecção prévia dos reprodutores com formalina (formol a 

37%) 30 ppm por 5 horas. Na estocagem dos animais, machos e fêmeas são 

identificados (FIGURA 3) e colocados em tanques de quarentena distintos. 

No laboratórid alguns variáveis físico-químicos e ambientais são 

monitorados antes da recepção dos reprodutores, como salinidade, temperatura, pH, 

fotoperíodo e o oxigênio dissolvido a ser estabelecido neste setor. A salinidade é 

conservada entre 33-35 ppt, evitando-se variações drásticas, minimizando o estresse 

dos animais, a temperatura é mantida entre 28-30 °C, o pH é mantido entre 8,0-8,5 o 

fotoperíodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro, de modo que a intensidade de 

luz esteja em uma faixa de 30 a 250 lux. O oxigênio dissolvido é sempre mantido 

acima de 4,0 mg/L, com o uso de aeração moderada e de trocas diárias de água que 

variam entre 200-300%, sendo realizada em um período de 20 horas. Todos esses 

parâmetros estão de acordo com o descrito em BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY-

NETO (2001). 

Nos tanques de quarentena podem ser estocados até 700 animais, 

permanecendo numa densidade de 100 reprodutores/m3. O tempo de permanência 

dos reprodutores neste setor é de 30 dias, sendo que este período serve para a 

aclimatação dos reprodutores, ganho de peso até atingir a maturidade sexual, 

avaliação do padrão de sanidade, etc. Após uma semana, ocorre o processo 

cirúrgico da ablação das fêmeas. Em seguida, os animais são novamente 

desinfetados com solução de formalina (formol a 37%) 30 ppm por 5 horas. Todos os 

animais mortos ou com algum padrão de enfermidade que se encontram nos 

tanques são retirados, incinerados e depositados em local adequado. 
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FIGURA 2 — Setor de Quarentena, composto por 3 tanques retangulares, com dimensões 

de 11,00 x 3,00 x 1,55 m, lâmina de água de 0,5 m, totalizando 30,0 m3  para 

uma densidade de estocagem de 700 reprodutores/tanque. 

Todos os efluentes gerados neste setor antes de retornarem ao meio 

ambiente, são tratados com HTH 20 ppm por 30 minutos, e, posteriormente, é feita 

uma inativação do cloro residual com tiossulfato de sódio 1 ppm e forte aeração, de 

acordo com o sugerido em MAF (2001). 

FIGURA 3 — Detalhe da região de apêndices torácicos de uma fêmea (à esquerda) e um 

macho (à direita). Em fêmeas, o télico (órgão sexual feminino) fica localizado 

na base do quinto par de pereiópodos. Em machos, o petasma (órgão sexual 

masculino) fica localizado na base do primeiro par de pleópodos. 
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2.2.1. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO 

As fêmeas, antes da transferência para os tanques de maturação, durante 

o processo de intermuda, são submetidas ao processo de ablação de um único 

pedúnculo ocular, após análise prévia dos pedúnculos oculares. A ablação do 

pedúnculo ocular é realizada para facilitar a maturação ovariana em condições 

laboratoriais, através da mudança no equilíbrio hormonal com a redução do 

hormônio responsável pela inibição das gônadas, fazendo-se uso da técnica de 

I

extirpação do pedúnculo ocular, descrita em BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY-

NETO (2001). Para o processo de ablação ser realizado (FIGURA 4), faz-se a 

desinfecção prévia de todo o material cirúrgico (lâminas de aço inoxidável) em uma 

solução contendo iodo a 10%. 

A ablação inicia-se com a retirada das fêmeas dos tanques de quarentena, 

I individualmente, para um corte do pedúnculo ocular esquerdo ou o que apresentar 

algum defeito. Após esse procedimento, algumas gotas de solução de iodo a 10% 

são aplicadas sobre o pedúnculo que foi extirpado para se evitar o desenvolvimento 

de infecções. Durante esse processo, toda a água do tanque é renovada para se 

eliminar a possibilidade de contaminação por bactérias ou fungos na região onde se 

fez o procedimento cirúrgico. Após o procedimento de ablação, as fêmeas demoram 

em media 15 dias para iniciarem o processo de maturação. Posteriormente, as 

fêmeas abladas (FIGURA 5) e os machos são transferidos para o setor de 

maturação. 
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FIGURA 4 — Detalhe do procedimento de retirada do pedúnculo ocular por extirpação em 

uma fêmea de Litopenaeus vannamei. 

FIGURA 5 — Detalhe de uma fêmea com o pedúnculo ocular extirpado. 
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2.3. SETOR DE MATURAÇÃO 

Os tanques da maturação são preparados no dia anterior à recepção dos 

reprodutores. Inicialmente, faz-se a limpeza do piso e das paredes internas dos 

tanques, sistema de drenagem e sistema de suprimento de ar (mangueiras de ar e 

pedras porosas) com cloro em uma concentração de 50-100 mL para cada 20 L de 

água doce. Em seguida, lava-se cada um dos tanques com água corrente em 

excesso para a eliminação do cloro residual. 

Para neutralizar resíduos de cloro no tanque, usa-se 500 g de tiossulfato 

de sódio para cada 20 L de água e após esse procedimento, lava-se, novamente, 

todo o tanque com água corrente em excesso. 

Terminado todo o processo de limpeza, os tanques são abastecidos com 

água do mar, mantendo-se uma salinidade de 33-35 ppt, temperatura de 28-30°C, 

pH de 8,0-8,5 e um fotoperíodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. O oxigênio 

dissolvido é mantido acima de 4,0 mg/L com o uso de forte aeração e troca de água 

diária de 250 a 300%.Para manter a temperatura da água em intervalos aceitáveis 

durante o período chuvoso (que segue nos meses de janeiro a abril) o laboratório 

possui aquecedores de água nas suas instalações. 

No setor de maturação, a seleção dos reprodutores é uma das principais 

preocupações. O setor dispõe de 16 tanques de reprodução e acasalamento 

(FIGURA 6), onde as famílias são estocadas de forma a se minimizar problemas de 

cruzamento entre parentes próximos, o que resultaria em consangüinidade. Além 

disso, neste setor é feita uma separação por idade, através da formação de 4 blocos 

com 4 tanques, sendo 2 tanques de reprodutores mais jovens e 2 tanques de 

reprodutores com idade mais avançada. Nestes tanques, os reprodutores são 

mantidos numa taxa sexual de 1:1, sendo 100 casais, representando uma densidade 

de 10 casais/m3. 

Neste setor, os reprodutores são utilizados por no máximo 3 a 4 meses, 

sendo necessária a renovação do plantei após esse período. Assim, se garante uma 

bOa taxa de cópula diária, que para reprodutores domesticados deverá girar entre 

10-15%, urna boa taxa de desova por fêmea, variando entre 100.000 e 140.000 ovos 
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para fêmeas com 30-35 g e entre 150.000 e 200.000 ovos para fêmeas com 40-45 g 

(FAO, 2003), e um bom padrão de sanidade, evitando ao máximo a transmissão 

vertical de enfermidades comuns em alguns laboratórios, como o IHHN (necrose 

hematopoiética e hipodérmica infecciosa). 

FIGURA 6 — Setor de Maturação, composto por 16 tanques circulares, com diâmetro de 

5,00 m e altura de 1,00 mm, lâmina de água de 0,5 m, totalizando 10,0 m3  

para uma densidade de estocagem de 10 casais/m3. 

2.3.1. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS REPRODUTORES 

O fornecimento de alimentos aos reprodutores envolve uma dieta 

composta por diferentes origens, destacando-se a dieta comercial, apresentada na 

forma de "pellets" (FIGURA 7) e de alimentos úmidos, destacando-se a biomassa de 

artêmia (FIGURA 8), lulas e outros mariscos, garantindo aos reprodutores uma dieta 

rica em proteínas, lipídeos (em especial, os ácidos graxos polisanturados), vitaminas 

e sais minerais. 

A dieta utilizada no setor de maturação é um fator importante que confere 

aos reprodutores um bom desenvolvimento gonadal, taxas consideráveis de 

acasalamento e de eclosão acima da média e, conseqüentemente, náuplios com 

considerável porcentagem de aproveitamento. 
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Tanto no setor de quarentena como no de maturação, os reprodutores 

recebem alimentos frescos ou congelados e ração comercial, sendo que a 

quantidade de alimento ofertada em relação ao peso corpóreo pode variar entre 7-

15% da biomassa total dos animais, valores semelhantes aos citados por BARBIERI-

JÚNIOR & OSTRENSKY-NETO (2001). De acordo com o consumo de cada tanque, 

ajustes diários poderão ser feitos no sentido de se evitar desperdício de alimento e 

poluição da água. O programa alimentar encontra-se descrito nas TABELAS 1 e 2. 

FIGURA 7 — Apresentação na forma de "pelletes" da ração comercial Breeds Shrimp, da 

INVE do Brasil Ltda. 

Todos os alimentos frescos são armazenados em congeladores, 

separados por porções referentes a cada horário. 

O intervalo entre as ofertas de alimentos é menor no período da manhã 

devido ao maior gasto de energia dos reprodutores neste período, em virtude da 

realização da corte pelos machos, resultando no acasalamento entre casais. Neste 

momento, ocorre, também, a liberação de ferormônios (hormônios femininos 

responsáveis pela atração de machos sexualmente maduros). 
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2.3.2. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE FÊMEAS COM ESPERMATÓFORO 

Diariamente é realizado o processo de identificação de fêmeas que 

apresentam o espermatóforo, ovários desenvolvidos, através da observação do 

exoesqueleto translúcido e a analise do ventre das fêmeas que foram copuladas 

através de observação macroscópica. 

FIGURA 8 — Biomassa de artêmia utilizada na alimentação dos reprodutores de 

Litopenaeus vannamei. 
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TABELA 1 — Programa alimentar utilizado para reprodutores de Litopenaeus 

vannamei nos setores de quarentena e maturação da Aquacrusta 

Marinha Ltda. 

Horário de arraçoamento 	 Alimento 

09:00 

10:00 

12:00 

15:00 

20:00 

01:00 

05:00 

Marisco (sururu) 

Ração 

Lula 

Sardinha 

Biomassa de artêmia 

Ração 

Lula + artêmia 

TABELA 2 — Taxa de arraçoamento de reprodutores de acordo com o tipo de 

alimento, tendo como base uma oferta de 16% do peso corpóreo. 

Alimento Taxa de arraçoamento (%) 

  

Marisco (sururu) 	 1,0 

Ração 	 1,0 

-5- Lula 	 4,0 

Sardinha 	 3,0 

Biomassa de artêmia 	 3,0 

Ração 	 1,0 

Lula + artêmia 	 3,0 

Total 16,0 

  

Após a identificação das fêmeas copuladas, estas devem ser transferidas 

- para o setor de desova, sendo que diariamente são retiradas de 120-150 fêmeas 

contendo espermatóforo (FIGURA 9). Para realização desse procedimento, às 14 

F horas, desliga-se o sistema de aeração e a renovação d'água, facilitando o 

acasalamento e a decantação de material em suspensão, tornando mais eficiente o 

processo de visualização das fêmeas que copularam durante o período de 17h00 as 

19h00. 
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FIGURA 9 — Fêmea de Litopenaeus vannameí impregnada com espermatóforo. 

Para a retirada destas fêmeas, são necessários 3 técnicos para os 16 

tanques presente no setor. Todos os técnicos possuem lanternas, uma rede tipo 

puçá e uma vara de bambu (FIGURA 10). A vara de bambu é utilizada para tocar 

levemente a fêmea, no exoesqueleto, de modo que ela se mova lateralmente e 

possa ser observada em relação à presença de espermatóforo na região do télico. 

Após essa observação, a fêmea é capturada com o puçá e com o auxílio da lanterna 

comprova-se a fixação do espermatóforo no télico da fêmea. 

Após a captura, faz-se a transferência das fêmeas para o setor de desova 

e anota-se o número do tanque em uma prancheta plástica no qual a fêmea foi 

encontrada. Após a checagem, o suprimento de ar e a renovação da água são re-

estabelecidos. 
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FIGURA 10 — Técnico procedendo à coleta de fêmeas de Litopenaeus vannamei 

impregnada com espermatóforo. 

2.4. SETOR DE DESOVA 

Cuidadosamente, as fêmeas fertilizadas são transferidas manualmente do 

setor de maturação para o setor de desova (FIGURA 11) com o abdômen flexionado 

para permanecer imóvel, evitando qualquer tipo de estresse e um possível aborto. 

No setor de desova, existem 4 tanques circulares os quais são conectados 

a 2 caixas coletoras de ovos, onde são estocados no máximo 45 fêmeas para cada 

tanque, dependendo da época do ano observa-se uma taxa de cópula entre 15-19% 

ao dia e uma produção media por fêmea é de 150.000 de ovos, estando de acordo 

com as informações citadas anteriormente em FAO (2003). 
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FIGURA 11 — Detalhe do Setor de Desova, composto por 4 tanques circulares, com 

diâmetro de 5,00 m e altura de 1,00 m, lâmina de água de 0,25 m, totalizando 

5,0 m3  para uma densidade de estocagem de 45 fêmeas/tanque, e duas 

caixas centrais de coleta de ovos de 300 L. 

Os valores referentes à taxa de fertilização não são rotineiramente 

monitorados, mas por extrapolação são semelhantes aos descritos na FAO (2003), 

caso se considere uma taxa de eclosão de náuplios de aproximadamente 90%. 

Como conseqüência, a produção diária do laboratório varia entre 18.000.000 a 

20.000.000 náuplios. 

As fêmeas permanecem por um período de 5 horas no setor de desova. 

Durante esse período, as fêmeas não são alimentadas, não se faz a renovação da 

água nos tanques e a intensidade de luz da sala não ultrapassa 30 lux, evitando-se o 

máximo de ruídos durante este período. As 22h00, as fêmeas que já realizaram a 

desova retornam imediatamente para os tanques da maturação, sem passar por 

qualquer tratamento profilático, sendo devolvidas para um determinado tanque, sem 

preocupação com a procedência original. 

A coleta de ovos inicia-se diariamente as 23h00, através da abertura do 

registro de drenagem dos tanques, de forma gradual para que os ovos desçam 

lentamente para os coletores, evitando acúmulo de ovos no piso tanques. No setor 

de desova, existem dois coletores de ovos (FIGURA 12), sendo utilizado um coletor 
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I
provido de aeração para cada dois tanques. Os ovos são drenados para a parte 

central do coletor que possui uma malha de 100 gITI que serve para retenção dos 
1 I ovos e retirada do excesso de água. Em seguida, procede-se a lavagem dos ovos, 

com água corrente em abundância, sendo, então, transferidos para o setor de 

eclosão com o auxilio de recipientes de 18L. 

FIGURA 12 — Detalhe de um coletor de ovos com capacidade de 300 L. 

2.5. SETOR DE ECLOSÃO: 

No setor de eclosão (FIGURA 13), os ovos são estocados em tanques de 

cilindro-cônico de fibra de vidro denominados de carboys de 2.000L, em uma 

densidade de até 3.000 ovos/L, sendo que densidades de até 4.000 ovos/L podem 

ser utilizadas (FAO, 2003). Após todos os ovos serem transferidos para os carboys, 

uma solução de TREFLAN 0,5 ppm é adicionada para se evitar a contaminação 

ocasionada por fungos e, após 30 segundos, a renovação de água dos carboys é 

iniciada (FAO 2003). Rotineiramente, os ovos são monitorados através de 

microscopia óptica, no sentido de verificar o desenvolvimento embrionário (FIGURA 
14). 
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IGURA 13 — Setor de Eclosão, composto por 4 carboys de 2.000 L. 

Neste setor, os parâmetros físico-químicos da água são mantidos, com 

'variações mínimas, de temperatura entre 28-30°C, salinidade entre 30-35 ppt e o pH 

-odre 8,0-8,5. O oxigênio dissolvido (0D) é sempre acima de 4,0 mg/L, através de 

eração moderada. 

A eclosão ocorre em um período de 12-15 horas após a desova. Nesse 

homento, uma amostra em um Becker de 600 mL é retirada para observação 

Macroscópica dos náuplios, analisando-se sua atividade locomotora, fototaxia 

ibsitiva e a sua morfologia externa. 

Nos carboys, em torno das 14 horas, observa-se à concentração de 

áuplios próximos ao foco de luz (FIGURA 15). Fazendo uso das mãos, o técnico do 

40tor promove um movimento circular na água, durante um momento de reduzida 

Viração, verificando a capacidade locomotora dos náuplios, que no caso tem como 

tincipal característica à natação intermitente. A coleta é realizada quando o técnico 

serva uma boa capacidade locomotora e uma boa atração à luz artificial. 
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<FIGURA 14 — Fotografia de ovos de Litopenaeus vannamei, obtida por microscopia óptica, 

após cerca de 12 horas de desenvolvimento embrionário. 

A coleta consiste na retirada parcial do cardume de náuplios concentrado 

;próximo à luz. Essa retirada é realizada com o auxilio de recipientes plásticos e 

diminuição do volume inicial da água do carboy. Após a retirada dos náuplios, o 

.volume de água do carboy é re-estabelecido e todo o processo é repetido, 

idescartando-se os náuplios que não são atraídos facilmente pelo foco de luz. Os 

Pnáuplios são conduzidos para lavadores (FIGURA 16), onde permanecem durante 12 

.:.horas com renovação contínua de água e aeração intensa. 

A lavagem dos náuplios é feita para reduzir a infecção de bactérias, fungos e 

;protozoários. O procedimento de desinfecção e lavagem é realizado de acordo com a 

;:recomendação de BROCK & MAIN (1994): 



FIGURA 15 — Detalhe de um cardume de náuplios recém-eclodidos em um carboy de 

2.000 L. 

Coleta dos náuplios com uma tela com abertura de malha de 50-100 ilm; 

Lavagem com água corrente por 3 minutos; 

Imersão durante 30 segundos em uma solução de formalina de 30 ppm; 

Imersão durante 30 segundos em uma solução de iodo de 50 ppm; 

Lavagem com água corrente por 3 minutos; 

Transporte para os tanques de larvicultura 

22 
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FIGURA 16 — Detalhe de um lavador de náuplios com capacidade de 300 L. 

Os carboys de eclosão são desinfectados usando o mesmo protocolo 

citado no Item 2.2. A rotina de tratamento de água é semelhante à descrita no Item 

2.2., fazendo-se a inclusão de EDTA 10 ppm para a retenção de metais pesados. 

Após a lavagem, se faz a contagem dos náuplios, empregando o método 

È volumétrico, tomando um número variável de amostras, em um mínimo de quatro. 
3,  

I' Posteriormente, os náuplios são transportados para o setor de larvicultura em 

i„ embalagens plásticas contendo 1/3 de água (15 L) e 2/3 de oxigênio puro, em uma 

densidade de 25.000 a 30.000 náuplios/L (FIGURA 17). 

2.6. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

A taxa de renovação de água nos tanques de quarentena e maturação do 

setor de reprodução é de 200 a 300% dia, ocorrendo num período de 20 horas. A 

r alta taxa de renovação deve-se a necessidade de manter a água com um bom 

padrão de qualidade, precisando haver uma ausência de sólidos suspensos, de 

microorganismos patogênicos e de matéria orgânica. Os tanques de maturação 

devem apresentar uma boa visibilidade, facilitando a observação de fêmeas que 

apresentem o espermatóforo. 
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FIGURA 17 — Detalhe da preparação de uma embalagem plástica contendo 1/3 de água 

(15 L) e 2/3 de oxigênio puro, em uma densidade de 25.000 a 30.000 

náuplios/L. 

Da mesma forma. deve-se manter um bom padrão de qualidade de água 

para os setores de desova e eclosão, sendo que especificamente para o setor de 

eclosão, se deve eliminar os metais pesados da água com a aplicação de EDTA. 

Todos os parâmetros físico-químicos são controlados rigorosamente em todo o 

laboratório. 

2.7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO 

A água do Laboratório de Reprodução da Aquacrusta Marinha Ltda é 

captada do canal principal por eletrobombas instaladas que fornece água para os 

diversos setores da fazenda (FIGURA 18). Este canal percorre toda a extensão da 

fazenda e possui uma água com salinidade anual média de 40 ppt. 
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FIGURA 18 — Setor de captação de água — Composto por duas eletrobombas de 1,5 HP 

instaladas no canal de abastecimento dos viveiros comerciais. 

Após a captação, a água é armazenada em 6 reservatórios presentes no 

Laboratório de Reprodução, sendo que cada um dos reservatórios abastece 

individualmente um determinado setor. Três reservatórios são utilizados 

especificamente para os setores de quarentena e maturação, dois reservatórios são 

utilizados para os setores de desova e eclosão e ainda existe um reservatório para 

armazenar água doce com o objetivo de regular a salinidade da água. Todos os 

reservatórios têm uma capacidade volumétrica de 100 m3. 

2.8. OUTRAS ESTRUTURAS UTILIZADAS 

Toda a água captada é devidamente filtrada por diversos tipos de filtros, de 

natureza física (FIGURA 19), antes de ser direcionada para os diversos setores do 

laboratório. Todos os setores são supridos por aeração permanente proveniente de 

compressores radiais de 7,5 HP (FIGURA 20). Adicionalmente, todos os setores 

dispõem de aquecedores, utilizados para manter a temperatura dos tanques nos 

valores desejados, mantendo cada animal sempre com um nível satisfatório de 

atividade metabólica. 
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FIGURA 19 — Sistema de filtragem de água, através de filtros de cartuchos com porosidade 

de 5 IAM. 

FIGURA 20 — Cubículo de aeração — Detalhe de três compressores radiais de 7,5 HP 

utilizados no suprimento de ar do Laboratório de Reprodução. 
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3. Ç0±IWrgíç---A ÕES FINAIS 

Após a realização do estágio, onde atividades de rotina foram exercidas no 

Laboratório de Reprodução da Aquacrusta Marinha Ltda., as seguintes conclusões 

podem ser apresentadas: 

1- O Setor de Quarentena foi dimensionado de forma exata, para aclimatação 

dos animais e posteriormente formação de bons reprodutores para a obtenção 

de uma alta taxa de eclosão, desta forma atendendo perfeitamente o Setor de 

Larvicultura, havendo, inclusive excedente de náuplios que são 

comercializados com outras larviculturas; 

2- A sobrevivência dos náuplios observada no Setor de eclosão é considerada 

satisfatória, semelhantes às encontradas em outros laboratórios; 

3- A dieta alimentar, incluindo alimentos congelados e secos atendem a 

necessidade do Laboratório de Reprodução, não havendo problemas com 

desnutrição de náuplios e reprodutores; 

4- Devido a distancia existente entre o Laboratório de Reprodução e a 

Larvicultura, os náuplios apresentam deformidades, que é observada durante 

sua visualização microscópica no recebimento da larvicultura. 

5- Existe uma grande preocupação no controle de temperatura da água presente 

nos tanques de quarentena e maturação do laboratório, para não 

apresentarem quedas de temperatura, durante os períodos chuvosos. 
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