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RELATÓRIO DO ESTÁGIO SOBRE CULTIVO SEMI-INTENSIVO 

DE CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei, NA FAZENDA 

SEAFARM, ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE, ARACATI, CEARA. 

DIOGO DE CARVALHO GALVA() 

1. INTRODUÇÃO 

A aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, incluindo peixes, 

moluscos, crustáceos, anfíbios e plantas aquáticas e tem uma origem tão 

antiga quanto a agricultura. Os povos egípcios cultivavam tilápias 2000 anos 

antes de Cristo, os chineses cultivavam Carpas 450 anos antes de Cristo; os 

povos gregos e romanos na antiguidade utilizavam-se da atividade aqüicola na 

qual cultivavam ostras e engordavam peixes em lagos (CNIO, 1998). 

Atualmente, a aquicultura produz cerca de 25% de todo o pescado 

consumido diretamente pelo Homem. Contudo, somente nas últimas décadas a 

aquicultura vem crescendo num ritmo nunca antes registrado (NAYLOR et  al.,  

2000). 

A atividade aqUicola de maior êxito e crescimento nos últimos anos é o 

cultivo de camarão, também chamada de carcinicultura. Segundo Paquotte et  

al  (1998), devido a alta demanda por camarões no Japão, EUA e Europa, a 

carcinicultura tem aumentado bastante nos últimos dez anos em áreas 

tropicais, especialmente no Sudeste Asiático e América Latina. De acordo com 

Nunes (2001), o cultivo de camarões marinhos está estabelecido em mais de 

50  ¡Daises  em todo o mundo. 

No inicio da década de 70, a produção mundial de camarões oriunda da 

pesca extrativista era 120 vezes maior que a produção de camarões 

proveniente de cultivos. Enquanto a produção pesqueira passava de 1.000.000 

t/ano, a produção da carcinicultura mal chegava As 9.000 t/ano. 

Mas, o que se observou a partir da década de 80 foi que, apesar da 

produção pesqueira Ter aumentado continuamente, desde então, a 

carcinicultura proporcionou taxas de crescimento ainda maiores. Tanto que, em 

1989, a producão de camarões cultivados já respondia por 24,1% da produção 
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mundial de camarões. Em 2003, foram produzidas mais de 1.600.000 

toneladas de camarão cultivados e a tendência é que esse numero continue 

aumentando (BARBIERI; OSTRENSKY, 2002). 

A produção de camarão oriunda da pesca extrativa tem se mantido em 

torno de 2,2 milhões nos últimos cinco anos, contudo tem mostrado uma 

tendência ao declínio. Espera-se que esse declínio estacione em 1,8 milhões 

de toneladas em 2005. Nesse ano, espera-se uma produção mundial de 

camarão da ordem de 3,7 milhões de toneladas com a carcinicultura 

representando 54% deste total  (SHRIMP NEWS,  2001). 

A tabela 01 abaixo, de acordo com Censo ABCC 2003, demonstra as 

cifras dos principais produtores de camarão no cenário mundial; serve como 

uma espécie de introdução visual do artigo. Os comentários informativos e 

analíticos que seguem o quadro contêm a essência do que se pretende 

transmitir ao setor: uma visão mundial do camarão cultivado. 

A China e a Tailândia vem se destacando como os maiores produtores 

mundiais. No ocidente, o Brasil passou liderar em 2003. 

Tabela 01 
CIFRAS DOS PRINCIPAIS PRODUTORES DE CAMARÃO NO CENÁRIO MUNDIAL 

PRINCIPAIS 
PAÍSES 

PRODUTORES 

2002 2003 
PRODUÇÃO  
(T) 

AREA  EM 
PRODUÇÃO 

(HA) 

PRODUT. 
(KG/HA/AN 

0) 

PRODUÇÃO  
(T) 

AREA  EM 
PRODUÇÃO 

(HA) 

PRODUT. 
(KG/HA/AN 
0) 

China 337.000 243.600 1.383 370.000 257.000 1.440 
Tailândia 250.000 64.000 3.906 280.000 64.000 4.375 

Vietnã 195.000 480.000 406 220.000 500.000 440  
Indonesia  164.000 200.000 820 . 168.000 200.000 840  

India  145.000 186.000 780 160.000 195.000 821 
Brasil 60.128 11.016 5.458 90.190 14.824 6.084 

Equador 64.875 125.000 519 81.000 130.900 619  
Bangladesh  63.164 144.202 438 60.000 145.000 414 

México 28.250 26.000 1.087 38.000 27.500 1.382 
Malásia 20.000 20.500 976 21.000 20.900 1.005 

Outros 127.829 141.782 902 141.810 146.466 968 

1.455.246 1.642.100 886 1.630.000 1.701.590 958 
Fonte: ABCC, (2003) 

A produtividade média de 6.084 kg/ha/ano, situa o Brasil na liderança 

mundial em produtividade (ABCC, 2003). 

No Brasil as tentativas de cultivo de determinadas espécies aqüicolas 

possuem algumas décadas. Nesse contexto o cultivo de camarão marinho no 

Brasil começou em meados de 1970 com a introdução da espécie não - 

endêmica Penaeus japonicus na região Nordeste (BUENO, 1990). No inicio da 
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operação, as fazendas operavam com viveiros que ultrapassavam 15 ha de 

área, usavam baixas densidades de estocagem (1 a 3 camarões por m2 ) e 

pouco ou nenhum complemento alimentar. Devido à inexperiência inicial, os 

problemas se avolumaram gerando produções irregulares e produtividade que 

dificilmente alcançavam 0,2 t./ha/ciclo (Nunes, 2001). Contudo, ainda segundo 

o mesmo autor, nos anos 80 os cultivadores de camarão experimentaram as 

espécies nativas exclusivamente porém, a falta de tecnologia apropriada de 

cultivo aliada A inexistência de rações balanceadas, ocasionou a inviabilidade 

comercial dessa atividade no Brasil. 

Por fim, a espécie Litopenaeus vannamei obteve resultados satisfatórios 

e optou-se, no começo de 1993, pelo cultivo dessa espécie exótica com 

capacidade de adaptação As mais variadas condições locais de cultivo, o que a 

elevou A condição de principal espécie da carcinicultura brasileira (Maia, 1995). 

Trata-se de uma espécie exótica natural do Oceano Pacifico, facilmente 

capturado nas águas do Equador, escolhida principalmente devido a sua fácil 

adaptação ao clima e As condições da água de cultivo. 

Nos últimos anos, a carcinicultura brasileira tem passado por uma fase de 

expansão e melhoria de técnicas de cultivo, inclusive com grandes 

investimentos por parte da iniciativa privada. 0 desenvolvimento do cultivo de 

camarão L. vannamei, com resultados animadores para algumas empresas, 

tem despertado e encorajado os criadores a ampliarem seus investimentos. 

Esse fato gerou entusiasmo e interesse por parte de alguns investidores que 

iniciaram a abertura de novas empresas de cultivo de camarões (ABCC, 2003). 

Segundo a mesma revista o estado do Rio Grande do Norte liderou o  

ranking  brasileiro com 37.473 toneladas e uma produtividade média de 6.937 

kg/ha/ano, superior em cerca de 14% A média nacional (6.084 kg/ha/ano), 

seguido pelos estados do Ceará e Bahia (Tabela 02). No mesmo levantamento 

foram computadas 905 fazendas, perfazendo um total de 14.823 ha em todo o 

Brasil. 



Tabela 02 - Produção da Carcinicultura Brasileira Por Estado em 2003 

Estado 
N° de  

fazendas 
Area  Produção Produtividade 

(kg/ha/ano) 
N° % ha %  Ton  % 

RN 362 40,0 5.402 36,4 37.473 41.5 6.937 
CE 185 20,4 3.376 22,8 25.915 28,7 7.676 
BA 42 4,6 1.737 11,7 8.211 9,1 4.728 
PE 79 8,7 1.131 7,6 5.831 6,5 5.156 
PB 66 7,3 591 4,0 3.323 3,7 5.623 
PI 16 1,8 688 4,6 3.309 3,7 4.812 
SC 62 6,9 865 5,8 3.251 3,6 3.758 
SE 54 6,0 398 2,7 957 1,1 2.401 
MA 19 2,1 306 2,1 703 0,8 2.293 
PR 1 0,1 49 0,3 390 0,4 7.959 
ES 10 1,1 103 0,7 370 0,4 3.592 
PA 6 0,7 159 1,1 324 0,4 2.038 
AL 2 0,2 15 0,1 130 0,1 8.667 
RS 1 0,1 4 0,0 3 0,0 842 

Total 905 100 14.824 100 90.190 100 6,084 
Fonte: Censo ABCC (2003) 

A partir do meio da década de 90, as fazendas de camarão marinho do 

estado do Ceará vêm dando preferência ao cultivo da espécie exótica 

Litopenaeus vannamei, em virtude desta apresentar um desenvolvimento 

bastante satisfatório em relação ás outras espécies já cultivadas. 

Em 2003, o Estado do Ceará respondeu por 185 fazendas, ocupando 

uma área total de 3.376 ha, o que representa 22,8 % do total da área cultivada 

no Brasil com níveis de produtividade de 7.676 kg/ha/ano (Censo ABCC 2003). 

Segundo estudos realizados por Martins (1996) existem 6.405 ha de área 

de interesse para a carcinicultura, nos estuário, no Estado do Ceará. A análise 

da expansão territorial da carcinicultura cearense mostra que o setor vem 

apresentando crescimento. 

4  
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Segundo os mesmos dados censo 2003 identificou-se 42 centros de 

processamento que trabalham com o camarão marinho, distribuídos em dez 

Estados da Federação, cuja capacidade total instalada para beneficiamento e 

congelamento é de 21.620 toneladas. 

Houve um expressivo incremento das exportações brasileiras de 

camarões cultivados, cuja evolução destaca o desempenho alcançado em 

2003 com 58.455 toneladas exportadas e captação de divisas da ordem de  

US$  226,0 milhões (ABCC, 2003). 

Portanto, atualmente, o segmento da aquicultura que mais vêm se 

destacando no cenário cearense é a carcinicultura marinha. Esta atividade tem 

resultado numa significativa melhoria sócio-econômica da população litorânea. 

Porém apresenta questões de cunho legal e ambiental que devem ser 

trabalhadas e melhoradas. Apesar disso, de modo geral a carcinicultura é 

reconhecida como uma das atividades mais lucrativas e interessantes no setor 

agropecuário do Estado do Ceará. 

No entanto, a rápida expansão do setor tem gerado grande concentração 

de fazendas de produção em alguns estuários. A questão da distribuição 

geográfica das unidades de cultivo implantadas e em implantação, somada â 

intensificação dos cultivos, tem levado o setor a preocupar-se com a 

capacidade de suporte dos estuários, no que diz respeito â qualidade da água 

e a assistência técnica para os pequenos produtores. Por outro lado, a ameaça 

constante de doenças exógenas faz com que medidas de bioseguridade 

necessitem ser efetivamente implantadas. 

Atualmente a doença que mais preocupa os carcinicultores é a Necrose 

Infecciosa Muscular (NIM), é uma enfermidade provocada por um  Virus  que 

surgiu em agosto de 2002 atingindo inicialmente os estados do  Piaui  e Norte 

do Ceará, e dai se disseminando para os estados do Maranhão e Rio Grande 

do Norte  (SHRIMP NEWS  2004). 

Este trabalho pretende descrever de forma didática e prática todo o 

processo operacional de uma fazenda de cultivo de camarão marinho 

Litopenaeus vannamei. 
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2. REALIZAÇÃO DO ESTAGIO 

0 estagio foi realizado no período de 15 de abril a 15 de maio de 2004. 

A SEAFARM — Criação e Comércio de Produtos Aquáticos ltda., fundada em 

1997. 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A Fazenda SEAFARM esta localizada no estuário do Rio Jaguaribe, no 

município de Aracati, que esta localizado dentro das coordenadas geográficas 

3° 33' 42" S e 370  46' 11" W (IPLANCE, 1997). 0 acesso a partir de Fortaleza 

se da pela BR-116 ou CE-040, a uma distancia de aproximadamente 140 km 

da Capital. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A SEAFARM conta hoje com 200 funcionários e uma área de 250 ha. 

de cultivo em operação, dividida em 2 modelos de produção: um antigo, 

composto por sete viveiros de engorda variando de 20 a 30 ha. cada e outro 

modernizado, a partir de setembro de 2001, com 14 viveiros de dimensões 

médias entre 5 e 7 ha dos 500 ha de área total da fazenda (Figura 1). Com uma 

produtividade média de 2.000 kg/ha/cultivo respectivamente em 2,7 ciclos de 

pesca previstos por ano, chegando a atingiu uma produção de 1000 toneladas 

de Litopenaeus vannamei, no ano de 2002. 

A SEAFARM opera hoje com linha de beneficiamento terceirizada em 

regime de parceria com o frigorifico CELPEX, que foi projetado de modo a 

atender o programa "HACCP". Com isso a Seafarm vem conquistando o 

exigente mercado internacional, como países da Europa e também dos 

Estados Unidos. 

Como parte natural desta atividade, entrou em operação no inicio de 

março de 2001 um moderno laboratório de larvicultura, algas e maturação de 

matrizes tornando a companhia auto-suficiente no cultivo desta espécie. Este 
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laboratório  tern  área total de 4.000  in,  e esta a 3.5 Km distante da praia de 

Canoa rn, de Ar.cati. O projeto foi dimensionado para uma >4.,Seia,1,64,4£A, 2,411/Yii,.., 

produção  media de 220 milhões de náuplius - 30 milhões de pós-larvas de 

camarão por ciclo. 

Figure 1 - Vista aérea da fazenda 

Fonte: SEAFARM, (2004) 

I.  IVIAN=Jr1  rIPPArIfINAL DA FAZENDA 

.3 4 ita_mr-.., A met-1.Q 
I. faCrVet4JNit./..3 

No começo dos anos 90, o cultivo em viveiros berçários de terra entrou 

em desuso, embora em 1994 a maior parte dos criadores dos países ocidentais 

ainda usavam esse  +inn  de  mnpm,in Mne n,cr-nwfatinc 
viveiros  as  pós- 

larvas são em densidades de 150 a ' Z.UU P e alimentadas uma 

vez ao dia com ração farelada. Alguns fazendeiros, ocasionalmente, usavam  

"raceway"  (tanques de concreto)  corn  a dieta complementada  corn  náuplios de 

Artemia (RnS'.7-NBERRY 1994). 

Este sistema inicial evolui, modernizou-se e resultou nos chamados 

berçários intensivos, construídos geralmente de concreto em formatos  

divers,-,s (retangulares, quadrados ou circulares), com volume útil entre 20.000 

1,41  



e 80.000 litros, com sistema de aeração composto por difusores de ar e 

compressores radiais (BARBIERE; OSTRENSKY 2002). 

A função básica do berçário intensivo são de recepcionar e estocar 

temporariamente as  PL's  de camarão que são adquiridas em laboratórios 

especializados, possibilitando melhoras consideráveis, na adaptação e 

aclimatação das  PL's  ás condições ambientais; no acompanhamento da 

qualidade das pós-larvas dos laboratórios; no controle biológico da água de 

cultivo minimizando a presença de patógenos, competidores e/ou predadores; 

nas projeções e estimativas referentes à biornassa do viveiro; no desempenho 

produtivo das larviculturas; e na diminuição do impacto do povoamento direto 

nos viveiros de engorda, contribuindo para o aumento da taxa de sobrevivência 

final. Adicionalmente, permite um maior controle no fornecimento do alimento e 

nutrição das  PL's,  resultando em altos níveis de sobrevivência que varia de 80 

a 90% (AMARAL; ROCHA; LIRA, 2003). 

Normalmente, nas regiões Norte e Nordeste do pais, as Pis são mantidas 

nos tanque de berçArio por aproximadamente 10-25 dias, em regime intensivo, 

com densidade de estocagem em torno de 20 a 30 Pls/L, com alimentação a 

base de náuplios de artemia, biomassa de artemia e ração comercial contendo 

entre 35% e 45% de proteína, em intervalos de 2 horas, durante o tempo 

necessário para atingirem cerca de 1,0 g, dependendo das práticas 

operacionais adotadas pelo técnico.(BARBIERI; OSTRENSKY 2002). 

0 sistema de berçário da Fazenda SEAFARM é formado por 12 

tanques, sendo 6 com volume de 20.000 litros e 6 de 40.000 litros (figura 2), 

onde são acomodados até 70 pós-larvas/litro, numero que excede os valores 

citado por  Barbieri  et  al.,  (2002). São construidos em alvenaria e possuem 

forma circular com um declive em direção ao cano de drenagem de 100 mm e 

altura aproximada de 1,5m, que é perfurado e coberto com uma tela de 500um. 

Nos tanques de 20.000 litros o dreno e localizado junto à parede, já os de 

40.000 litros o dreno fica no centro do tanque proporcionando uma melhor 

circulação, concentram toda sujeira no centro, diminuindo o acúmulo de 

matéria orgânica, resultando em melhoria na qualidade da água e 

conseqüentemente Pls de melhor qualidade. 

A aeração é feita por meio de canos perfurados em forma de antena 

localizada no fundo dos tanques e abastecido por sopradores de ar (Figura 03 
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0,11 1 e A acfr
rCAf  

Hf bery6r i- Cal,,  nr JcAc   A HAj
„ a, de  coleta, a qual se 

constitui numa estrutura de alvenaria situada entre os tanques pneininriprira 

num nível inferior ao fundo dos tanques e que se 

der, cca das nAc...1nryne  (-Inc  berçários. t.11,, 1,41 *di",   

presta para auxiar na 

Figura 2- Vista parcial dos berçários. 

Fonte: f:PAFARM, (2004) 

Figura 3- Canos de aeração em forma de antena 

Fonte: SEAFARM, (2004) 
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rit-tt irn A_ Qnnrnt-inras nar a  nc he'rrsáriOS. GA 1.1131./11,111.111• ‘, LAI 1./ 1  

Fonte: SPAEARM, (2004) 

3.11. Preparação rigaQ  Berçários  cos. _ 

Antes  tin  ranakim,nnfn rinc nAc_larlinc nc tanques  devem ser  bem  
1‘•..1, 1111, LICA,7  Ft-1,J-  VCA,J, 1./a.7  

lavados e esterilizados  corn  cloro. Após esta etapa, devem ser cheios ate  urn  

volume aproximado de 30 °A,  corn  água proveniente do cana! de abastecimento 

da fazenda, e realizar uma ferzação. No segundo dia aumenta-se o volume  

'Darn  60 % e no terceiro completa-se d Ilnl"rn41  total. n'S°2  A a 5 dias, deve  o  

o marrom escura  corn  profundidade do disca de 

sannhi An cm, nr_Irnnfarinn  momento ideal nnrn 1,1,1,14; 1,  If  torno  WAS, 1,111, caracterizando o 11AL,CA recebimento 

das Pls. (MARQUES, 1998). 

Na fertilização, além das substâncias inorgânicas tradicionais utilizadas, 

são acrescentadas  silica  e vitaminas (Quadro 01), as quais otimizam o  bloom  
da nInnc n conseqüentemente, n rincanwnkiimanfn --frnnnianntnn ril!= e .r.-1,131,11..3111,1,,I, 4.11.41, 

fundamentP para o sucesso do berçário (AMARAL.  ROCHA; LIRA, 2003). 

Quadro 01- Metodologia de Aplicação para Fertilização Química ou Orgânica: 

I 
rurtillEcNciLi  Metodologia de Aplicação 

orgânica 1 iiii.iiizar 1 kg -r..te esterco curtido e bem seco ou de r..;-arna 
1 de frango peneirada para cada 28.000 L de agua, a cada 
I 15 dias.  

Clultn.. ica. 1 Qissol.ve-se 60 g de uréia, 30 g de super fosfato tri.91.0, 
il 40 mg de doreto de ferro e 20 mg de sificato de sódio 
' para cada 1.0100 L de água contida no berçário. 

Fonte:  Barbieri et at. (2002). 

predominar  win= nnEdrn 
a-41.11A 11, 
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A preparação dos berçários na fazenda SEAFARM consiste na secagem, 

lavagem e fertilização dos tanques. 0 ideal é deixa-los secos, exposto ao sol 

dois dias. A lavagem é feita três dias antes da chegada das larvas à fazenda, 

eles são limpos com solução concentrada de hipoclorito de sódio na quantidade 

de 1,5 litros para um tanque de 20.000 litros. Depois de uma hora, os tanques 

são bem enxaguados, secos e novamente expostos ao sol por 

aproximadamente 5 horas, e em seguida é iniciada a fertilização. 

0 tipo de fertilização utilizado pela empresa é a química, que é iniciada 

três dias antes do povoamento e dividida em 3 etapas (Quadro 02). 

Quadro 02- Metodologia de Aplicação da Fertilização Química Pela SEAFARM 

Etapas Metodologia de Aplicação Para Tanques de 40.000 L 

la  
Iniciada três dias antes do povoamento, com 50% da  
capacidade do tanque, dissolve-se 400g de uréia, 40g de 
super fosfato, 30g de cloreto de ferro e 100g de silicato. 

2a  
No dia seguinte com 75% da capacidade, dissolve-se 
280g de uréia, 28g de super fosfato, 20g de cloreto de 
ferro e 100g de silicato. 

3a 
Um dia antes do povoamento com 100% da capacidade, 
dissolve-se 250g de uréia, 25g de super fosfato, 10g de 
cloreto de ferro e 100g de silicato. 

Fonte: SEAFARM (2004). 

3.1.2. Transporte das Pós-larvas 

As pós-larvas na fase de PL10 e PL11 são adquiridas em laboratório de 

larvicultura com qualidade comprovada por  ISO.  A fazenda sempre envia o seu 

engenheiro de pesca ou técnico responsável a este laboratório para 

acompanhamento dos testes de qualidade e estresse. 

Também é exigido do laboratório uma guia com as especificações dos 

parâmetros descritivos das larvas, tais como: densidade nos sacos de 

transporte, qualidade de larva, estágio e quantidade de alimento adicionada em 

cada saco. 
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Além desses cuidados, outros devem ser tomados para o transporte de Os-

larvas, observando as recomendações da própria fazenda e os passos 

apresentados por Barbiere; Ostrensky (2002): 

• 0 ideal é que as Pls sejam embaladas e transportadas em água com 

salinidade de 10 ppt e o  pH  próximos aos da água para onde elas serão 

transferidas quando chegarem á fazenda; 

• 0 transporte deve ser programado de tal forma que as pós-larvas 

cheguem A fazenda preferencialmente nos horários de menor temperatura, 

pela manhã ou no final da tarde; 

• 0 transporte deve ser feito em sacos plásticos de 30 litros, contendo 12 

litros de água e o restante preenchido com oxigênio puro; 

• Os sacos com as pós-larvas devem ser transportados em caixas 

térmicas para evitar aumento da temperatura da água, que pode provocar 

mortalidade; 

• Densidade durante o transporte: 800— 1.500 P110/I; 

• Alimento: náuplios de artêmia em densidade de 25 a 80 N/l; 

• Temperatura da água: 24°C (para transportes curtos, de até 4 h), de 

22°C (para transporte com duração de até 12 horas) ou 20°C (para transportes 

com duração superiores a 12 h) 

Como a SEAFARM possui laboratório próprio, situado a 10 Km da 

fazenda na praia de Canoa Quebrada o transporte das pós-larvas é feito por via 

terrestre. São utilizadas bobonas de 200 litros dotadas de aeração providas de 

cilindros de oxigênio, e com densidade de transporte de 1500 Pls/L sendo 

alimentadas com aproximadamente 30 nauplios de artêmia por litro. 

3.t3. Aclimatação das Pós-larvas 

Tal procedimento visa garantir  indices  elevados de sobrevivência após o 

povoamento dos camarões nos berçários. Ao receber as pós-larvas, são 

medidos os valores referentes ao  pH,  temperatura, oxigênio dissolvido e 

salinidade da água do recipiente de transporte. Em seguida é realizado a 

introdução das pós-larvas no tanque de aclimatação, onde nesse momento as 

mesmas passarão por uma aclimatação gradual, levando-se em consideração 
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as condições físico-quimicas da água do recipiente de transporte e da água dos 

tanques berçários, para evitar choque térmico e mudanças bruscas nos valores 

do  pH  e da salinidade, o que pode influir negativamente nos processos de 

osmorregulação das pós-larvas e prejudicar sua saúde (AMARAL; ROCHA; 

LIRA, 2003). 

É necessário que os tanques de aclimatação tenham sido previamente 

desinfetados. 0 ideal é deixá-los secos, expostos ao sol, durante dois ou três 

dias. Dois dias antes da chegada das pós-larvas á fazenda, eles devem ser 

limpos com uma solução concentrada de hipoclorito de sódio e preenchidos 

com água também clorada. Depois de uma hora em contato com a solução, os 

tanques devem ser enxaguados, secos e novamente expostos ao sol, por pelo 

menos 6 horas (BARBIERE; OSTRENSKY, 2002). 

Segundo o mesmo autor, quando as pós-larvas chegarem à fazenda, 

preferencialmente pela manhã ou no final da tarde, o técnico deverá pegar 

quatro 

dos sacos, escolhidos aleatoriamente, e medir a temperatura, a salinidade, a 

concentração de  OD  e o  pH  da água. A seguir, deverá suprir esses sacos já 

abertos com oxigênio puro para que as Pls não morram por falta de oxigênio. 

Enquanto isso deve-se calcular os valores médios de todos os parâmetros 

medidos nos quatro sacos. 

Durante o procedimento de aclimatação são ajustadas a temperatura. 0 

período de aclimatação esta relacionado com o tamanho e a qualidade das 

pós-larvas e com as diferenças de temperatura. 

Durante a aclimatação na SEAFARM as pós-larvas chegam no berçário, 

pela manhã ou no final da tarde, e são descarregadas por sifonamento para 

serem aclimatadas em tanques de 500 L, com aeração (Figura 05). Nesse 

caso, a densidade utilizada é de 500 PI10 ou P112/litro, onde se acrescenta 

água dos tanques com auxilio de baldes, até que haja um equilíbrio da 

temperatura, salinidade e do  pH  (intervalos de 15 minutos). Posteriormente são 

sifonadas com o auxilio de mangueira para os tanques e alimentadas como 

biomassa de Artemia sp. 



Figura 5 - Tanques de aclimatação das Pls. 

Fonte: SPAFARM, (9004) 

h..//nnirt Diário E4 do B  Arlo 

A manutenção das condições nutricimnis das Pis na fase de berçá. 
• 

um pré-requisito narjrinféorin garantir o  sucesso drse 44€ i4 414 44 engorda camarões 

nessa fas.,  crítica ck,  cuRivo. Já está acessível ao mercado brasileiro uma ração 

ncfmrninrin para fase An 1-inrr, rir-1 a  carnaromina  40 cm Purinn. Essa - 4 441ty,eslw, 

uma ração desintegrada, com 11 partículas 11' n - , A 1 0 mr,  de di-ametro e que 

rinect Anw An proteína bruta. •e•En rnr5r% r‘rtrte ser  -çr,rrInr•ida 
,0 44  1.......TLG4 hjs isoladamente ou 

em combinação com biornassa de artêmia, assim sendo, quando fornecida em 

cN-nhinrao com a artêmia, a quantidade a ser fornecida da ração varia de 70-

80 gidia, enquanto que a biomassa de artêmia é fornecida na quantidade de 

150-250 gidia, isso para 1 milhão de Pls (BARBIERE; 0qTRENSKY, 2007). 

Segundo o mesmo autor, diariamente pela manha, deve-se proceder a 

retirada dos resíduos alimentares, fezes e demais metabrslitos por sifonamento 

do berçário. A renovação de água no berçário deve se iniciar a partir do 

s-S.41144 414 44 4 
rcic-. A ''''r4n ..sfocagem das pós-la va . v--. taxa inicial é de 10% de 

renovação de água por dia e, dependendo da variação dos parâmetros de 

rti InlirinAn 
CASA C. 4 4 gua, pode ser gradativarnente aumentada para 20%, 30% 
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podendo atingir 100% (dependendo das condições da água) ao final da fase de 

berçário. 

0 alimento deve ser distribuído por meio de lanços uniformes sobre toda 

área cultivada durante períodos de 24 horas, em intervalos  continuos  de 2 

horas. A alimentação pode ser somente ração ou em combinação com 

biomassa de artêmia congelada. Nos alimentos com artêmia e ração, o 

arraçoamento deve ser realizado em intervalos  continuos  de 2 horas de forma 

alternada. 

0 manejo na SEAFARM assemelha-se ao citado antes, sendo 

empregadas para os cultivos pós-larvas de 10 dias provenientes do laboratório, 

estocados na razão de 60 a 70 larvas por litro, e são mantidos nos tanques por 

aproximadamente 10-20 dias. 

Durante esta fase o alimento e fornecido a uma freqüência de 12 

vezes ao dia, alternando-se entre ração balanceada (microparticulada) e 

biomassa de artêmia congelada, respectivamente nas quantidades de 60 e 

150g para cada milhão de PI10, a qual são distribuídas a lance a cada duas 

horas, na proporção diária de 10% a 12% da biomassa do estoque, a cada 2 

dias pela manhã, é feita a retirada dos resíduos alimentares, fezes e demais 

metabólicos por sifonamento nos berçários (Figura 6). A renovação de água no 

berçário é iniciada a partir do segundo dia de estocagem das larvas de modo a 

proporcionar uma renovação diária de 50% a 60%. 

A água utilizada nos berçários é sempre a mesma que abastece os 

viveiros de engorda, para que as larvas possam se adaptar as condições que 

irão encontrar após o povoamento definitivo. 

Todo dia é feito um acompanhamento dos parâmetros hidrológicos dos 

tanques, efetuando-se avaliações de disponibilidade de alimento a cada 2 

horas e a cada 12 horas determinações de temperatura e salinidade que são 

medidas e anotadas em planilhas individuais, assim como a avaliação da 

qualidade  larval  e a quantidade de alimento fornecido. 
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Figura 6 - Sifoliamento do ReR.--ário 

Fonte: SEAFARM, (2004) 

.3.1.4.. Despesca do Bergário 

A despesca E.s.. realizada principalmente no final da tarde ou pela rrianhã 

bem cedo. inicialmente o nível da agua dos berçários é diminuído 

gradativamente através do cano de drenagem até atingir os 50% (Figura 7). 

Com o auxílio de dois puçás dois funcionários recolhem as larvas do berçario 

(Figura 8), que em seguida são transferidas para baldes  corn  20 litros de agua 

onde é retirada urna amostra com o auxilio de um  Recker  de 100 mi, faz-se 

duas repetições e retira-se a média para a contagem. 

As pós-larvas coletadas para a contagem sào.com  submetidas a um 

choque térmico em água  corn  gelo (3-50  C) por aproximadamente 1 minuto,  

corn  a finalidade de ficarem imóveis para que seja efetuada a contagem uma a 

urna. Depois se calcula, através cip regra de três simples, o número total de 

larvas existente no balde. 

NBL=(VB x NL)  VF  

Sendo: 

NBL= No. de larvas no hnid- 
VB= Volume de água no balde 
NL= No. médio de larvas al-nostradas  
VF=  Violume do frasco amostral 
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Após contagem, estas são transferidas para bobonas de 200 litros,  

corn  oxigenação continua e densidade de transporte máxima de 500 Pls por 

!itro. 

Figura 07- Visualização do Cano de Drenagem 

Fonte: SEAFARM (2004) 

Figura 08 - Coleta das Pós-larvas  corn  o P.  car  

Fonte: SPAFARM (2004) 
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3.2. ENGORDA 

0 sistema de cultivo a ser escolhido pode se classificar em extensivo, 

semi-intesivo e intensivo. Esta classificação fundamenta-se no nível de controle 

dos parâmetros físicos, químicos e ambientais do cultivo, densidade de 

estocagem, utilização de alimentos artificiais e taxa de renovação da água do 

viveiro. 

a) Sistema extensivo: caracteriza-se de baixas densidades de 

estocagem (1 a 3 cam/m2), nenhuma oferta de ração, baixas taxas de 

renovação de água dos viveiros. Neste sistema obtem-se baixas 

produtividades, em torno de 200 kg/ha/ciclo, sendo totalmente dependente da 

quantidade e qualidade do alimento natural presente no viveiro, durante todo o 

cultivo 

b) Sistema semi-intensivo: atualmente é o mais utilizado em todo 

mundo, por proporcionar altas produtividades, possuir risco moderado e por ser 

menos agressivo ao meio ambiente do que os sistemas mais intensivos. Neste 

tipo de sistema, utilizam-se viveiros com aérea de 1 a 10ha, densidades de 

estocagem variando de 4 a 30 camarões/m2, taxas de renovação diária de 

água variando de 5 a 20% e é fundamental o uso de ração. 

c) Sistema intensivo: caracteriza-se por necessitar de um grande aporte 

tecnológico e por ter um rico bastante elevado. Utilizam-se pequenos viveiros, 

altas densidades de estocagem 30 a 100 cam/m2 e altas taxas de renovação 

de água. Este sistema pode alcançar altas produtividades, mas devido a 

grande quantidade de ração e a elevada taxa de metabólicos excretados pelos 

animais, pode reduzir a vida útil dos viveiros.(MARQUES; HENNIG; MARTINS, 

1998). 

3.2.1. Preparação dos Viveiros de Engorda 

Para o cultivo semi-intensivo de L. vannamei o alimento natural, 

representado pelo fitoplâncton, fitobentos, zooplâncton e zoobentos, têm 

grande contribuição. Dai a importância do desenvolvimento de tal alimento, via 

incremento dos nutrientes, através das fertilizações químicas, desde a 
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As vezes, porém, pode ser muito difícil secar completamente o fundo do 

viveiro. Isto pode ocorrer tanto em épocas de chuva, como também em função 

de falhas no sistema de drenagem do viveiro. Neste caso, é necessária a 

desinfecção química com a utilização de cloro. 

0 cloro é um produto freqüentemente usado na carcinicultura. Ele é 

utilizado principalmente na água, para eliminar os organismos indesejáveis no 

viveiro, mas há fortes evidências de que o uso de cloro pode reduzir a 

ocorrência de doença conhecida como "cabeça amarela"  "yellow head'  nos 

cultivos. Mas, por ser bastante tóxico, seu uso deve ser controlado e utilizado 

apenas durante a preparação do viveiro (antes do povoamento ocorrer), pois 

pode provocar a morte dos camarões cultivados (AMARAL; ROCHA; LIRA, 

2003). 

Para desinfecção dos viveiros da SEAFARM é aplicado hipoclorito de 

cálcio na proporção de 10-30 g/m2. 0 cloro elimina os organismos indesejáveis 

presentes na água, tanto vertebrados (peixes) como invertebrados 

(crustáceos), assim como organismos potencialmente patogênicos. 0 cloro é 

aplicado antes da calagem, pois sua eficiência é reduzida com o  pH  elevado. 

3.2.1.2. Calagem 

A aplicação de um material calcário (que pode estar na forma de 

carbonato, óxido ou hidróxido), neutraliza a acidez do solo. Geralmente, os 

produtos mais utilizados são o calcário  calcitic°  (CaCO3),  dolomitic°  

(CaMg(CO3)2),cal virgem (Cão) ou cal hidratada (Ca(OH)2). 

Segundo BARBIERE e OSTRENSKY (2002) a correção do solo é um 

processo muito importante na preparação de um viveiro e tem como objetivos: 

a) garantir melhores condições de sobrevivência dos camarões; 

b) dar condições para que os demais procedimentos de manejo possam 

ter sucesso, principalmente a fertilização dos viveiros. 

O calcário tem a capacidade de: 

• Elevar o valor do  pH  do solo se for inferior a 7,0: em viveiros com o 

solo excessivamente ácidos, há uma tendência de que a água também o seja; 
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que seja mais difícil promover o aumento do fitoplâncton e que os camarões 

apresentem problemas de crescimento; 

• Diminuir a retenção de fósforo no fundo dos viveiros: grande parte do 

fósforo que será utilizado como fertilizante, para promover o crescimento do 

fitoplâncton, poderá ficar retido no solo. A aplicação de calcário aumenta o  pH,  

fazendo com que menos fósforo fique retido no solo e aumentando a sua 

disponibilidade para o fitoplâncton; 

• Aumentar a quantidade de gás carbônico para fotossintese. O calcário 

ou a cal adicionados ao solo vai reagir com a água e produzir gás carbônico, 

fitoplâncton precisa desse gás para realizar a fotossintese; 

• Aumentar alcalinidade da água; 

• Promover o crescimento e, ou, a manutenção populacional das 

bactérias desejáveis no viveiro. 

Na Fazenda SEAFARM, durante a calagem, o corretivo é distribuído de 

forma homogênea por toda a área de cultivo. 0 fundo dos viveiros é revolvido 

através de uma aração mecânica para permitir maior incorporação do produto 

nas camadas mais profundas do solo. A dosagem total de cal ou calcário, que 

depende da necessidade da calagem do solo, é geralmente dividida em duas 

aplicações 50% antes e 50% depois da revirada do solo. 

Tabela 03: Dosagens aproximadas (Kg/ha) baseadas na capacidade 
neutralizadora de produtos empregados na calagem do solo.  

Dosagem (Kg/ha) 

PH do solo Calcário Calcário Cal Cal Virgem  
calcitic° dolomitic°  hidratada 

(hidróxido 
de cálcio) 

(óxido de 
cálcio) 

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 3.670 2.240 

Fonte: Guia  Purina  (2000) 
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3.2.1.3. Fertilização 

É uma etapa fundamental a ser seguida, pois esta tem como objetivo 

aumentar a produtividade natural do meio de cultivo. Os fertilizantes utilizados 

podem ser de dois tipos: fertilizantes orgânicos e fertilizantes inorgânicos. As 

fazendas de camarões marinhos utilizam apenas os fertilizantes inorgânicos 

que possuem a grande vantagem de se conhecer a concentração total de seus 

elementos (nitrogênio e fósforo). Os fertilizantes utilizados são uréia, como 

fonte de nitrogênio e o superfostato triplo, como fonte de fósforo. 0 objetivo 

principal é aumentar a concentração de diatomacea, que são as microalgas 

mais desejadas dentro de um cultivo (Quadro 03), (MARQUES; HENNIG; 

MARTINS, 1998). 

Quadro 03- Procedimento para fertilização inorgânica a base de uréia e 

superfostato triplo. 

Dias Metodologia 
10 Encher o viveiro até uma altura aproximada de 30 cm e aplicar 

20 kg de uréia e 2 kg de superfosfato triplo por hectare 
30 Aplicar 14 kg de uréia e 1,4 kg de superfosfato triplo por 

hectare 
50 Aplicar 9,8 kg de uréia e 0,98 kg de superfosfato triplo por 

hectare e elevar o nível para 70 cm 
70 Ou até o viveiro adquirir coloração marrom escuro, com 

profundidade do disco de secchi entre 35 e 40 cm, 
complementar a agua, aguarda 3 dias e realizar o povoamento. 

Fonte: MARQUES; HENNIG; MARTINS, (1998). 

A relação de fertilização utilizada pela Seafarm e de 10:1, seguindo o 

metodo indicado no quadro 03, obtendo-se ótimos resultados. 

É importante que as fertilizações sejam realizadas no período da manhã e 

em dias bastante ensolarados. 

Após o povoamento do viveiro e realizar, quinzenalmente, ou quando a 

transparência do disco de secchi ultrapassar 50 cm, uma fertilização de 

manutenção. Para tal, é utilizar 2 kg de uréia e 0,2 de superfostato triplo por 

hectare em cada aplicação. 
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3.2.2. Transferencia das Pós-larvas para os Viveiros de Engorda 

A transferência das pós-larvas dos berçários para os viveiros de engorda 

realiza-se geralmente no período da noite ou nas primeiras horas da manhã, 

devido A temperatura ser mais amena, diminuindo os riscos de estresse. 

No viveiro, é feita a medição dos parâmetros hidrológicos (temperatura, 

salinidade) e se necessário é iniciada a aclimatação, que consiste na mistura 

gradual e continua da água do viveiro com a água do transporte das pós-larvas, 

até que as mesmas tenham se ajustado As condições do viveiro (Tabela 04). 

(ALMEIDA, 1998). 

Tabela 04— Período de aclimatação recomendada para Pls baseada em 
diferenças de temperatura e salinidade. 

Diferenças de  Temp.  da 
água (°C). 

Tempo necessário A 
aclimatação 

Diferenças na salinidade 
(Too) 

6 1h 3 
4 40 min. 2 
2 20 min. 1 
0 3-6 min. 

Fonte: ALMEIDA, 1998. 

Na SEAFARM a transferencia de Pls para os viveiros e realizada no 

final da tarde, onde serão sifonadas com o auxilio de mangueiras, que são 

posicionadas diretamente na água. A aclimatação é necessária apenas quando 

é encontrada diferença de temperatura acima de 2 °C e salinidade superior a 

2%0. 

3.2.3. Manejo dos Parâmetros Físico-Químico da Agua dos Viveiros 

Na natureza, os camarões vivem em pequenas densidades com 

excelentes. Condições quanto A qualidade de água e caso haja algum 

problema, os animais têm a oportunidade de migrar para áreas que ofereçam 

melhores condições para o seu desenvolvimento. Em viveiros de cultivo isto 

não é possível, logo o produtor tem que assegurar as melhores condições de 

água, para que os animais encontrem um ambiente para o seu crescimento e 

sobrevivência. 
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As medições dos parâmetros físicos e químicos da água são realizados 

diariamente em dois horários, As 05:00 hs e as 15:00 hs, estando encarregado 

desta função um funcionário especifico. Este percorre todos os viveiros e 

canais de abastecimento coletando os dados de temperatura, oxigênio, 

salinidade,  pH,  transparência e nível da água dos viveiros (Quadro 05). 

Quadro 04— Controle dos parâmetros de qualidade de água em viveiros de 
cultivo 

Parâmetro Freqüência Horário Equipamento 
para medição 

Valores ideais 

Oxigênio 
dissolvido  

2 vezes ao dia 5:00 e 15:00 Oximetro 6-10 mg/I 

pH  2 vezes ao dia 6:00 e 15:00 Hmetro ou  Kit  
de análise 
química 

8-9 
variação diária 
<0,5) 

Salinidade Diário 5:00 Refratômetro 15-30%0 
Temperatura 2 vezes ao dia 5:00 e 15:00 Termômetro 27-30 °C 
Transparência Diário 15:00 Disco de 

secchi 
30-40 cm 

Fonte: SEAFARM, (2004). 

Muitas vezes, o produtor não encontra em seus viveiros os valores 

idéias dos parâmetros citados na tabela anterior, o que não é motivo de grande 

desespero, pois como foi dito, são valores ótimos e uma pequena variação 

destes não comprometerão o cultivo. No entanto, muitas vezes ocorrem altas 

variações em relação A faixa ideal, tornando fundamental uma ação corretiva. 
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Quadro 05- Medidas corretivas para alguns dos principais parâmetros de 
qualidade de água. 

Parâmetros Valores Medidas corretivas 

OD  

<3 mg/1 (baixo) 

3-6 mg/1 (A tarde) 

12 mg/1(á tarde, com 
transparência abaixo de 
25 cm) 

Aumentar a renovação, 
não alimentar, usar  
aeradores. 

Não fertilizar e aumentar 
a renovação 

Aumentar a renovação 

pH  
Alta 

Baixa 

Não fertilizar e aumentar  
a renovação 

Fazer calagem e 
fertilização 

Salinidade (%) 
Alta 

Baixa 

Aumentar a renovação 

Diminuir a renovação 

Transparência <30 cm 

> 40 cm 

Renovação e diminuir 
alimentação 

(0D<3mg/1)-aumentar 
renovação e não 
alimentar. (0D>3mg/1)- 
diminuir renovação e 
fertilizar 

Fonte: MARQUES; HENNIG; MARTINS, (1998). 

3.2.3.1. Uso de Aeradores nos Viveiros 

Aeradores são aparelhos eletro-mecânicos que promovem o aumento 

das taxas de renovação do oxigênio atmosférico à água dos viveiros.Os 

aeradores são posicionados de modo que proporcionem uma circulação 

eficiente (sem criar "áreas mortas" ou zonas de sombra), sendo assim são 

ancorados próximos a uma das laterais orientados todos do mesmo lado 

(Figura 10), em uma relação de aproximadamente 10 hp/ha. 

A aeração complementar costuma ser obrigatória quando a biomassa 

presente no viveiro ultrapassa as 200g/m2, ou seja, o equivalente a 20 

camarões de 10 g/m2. Também é recomendável o uso de aeradores sempre 
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que a taxa diaria 1.-AL arrasoamento for superior os 50 kg/ha.(BARBIERI; 

OSTRFNqkv , , 

Figura 10 -Posicionamento dos aeradores_ 
Fonte. SEAF  ARM,  t‘2004) 

O uso dos aeradores pela Seafarm é feito: 

e Nos viveiros  corn  concentração+r acima r4' .4(,) rnrnrPac  por m2 nmen 
p
,.....,,, 

acima de 5 g; 

e Nos períodos mais críticos do dia (quando ne ,--r-Inr.zantrmnAc rics ,,,,,, 1.,-,,,,,......,.,y,-, oxigênio 

caírem pari menos de 3 mg/I); 

e Todos as noites (entre 10:00 da noite e 10:00 da manhã), para se manter 

estáveis as concentrações de oxigênio; 

• Continuamente: em LLA que Ca; 11 ,eSt0C220,-3, 7 el 1 1 ar 

altas densidades. 

3.2.3.2. Renovação da  Ague  dos Viveiros 

A taxa troca de agua depende muito do período de cultivo (aumenta a 

medida que este evolui) e principalmente das condições da agua do cultivo. Em 

termos gerais, em cultivos semi-intensivos,  corn  oferta de alimento durante todo 

cultivo e densidades de .,stooagem em torno rin' 30 Pis/m2, utiliza-se uma taxa 

de renovação diária de água de 10 aumenta-Ia ou 
rim inui- 

la.  (MARQUES; HENNIG; MARTINS, 1998). 
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Como podemos observar no quadro 05, a renovação da água do viveiro é 

fundamental para a manutenção dos parâmetros de qualidade de água de um 

viveiro. 

A captação da água na SEAFARM, retira água da "gamboa" braço do rio 

para o canal de abastecimento dos viveiros, que é feita através de um conjunto 

de eletrobombas instalado numa balsa flutuante, localizada na gamboa; o 

conjunto de eletrobombas é constituído por 3 bombas, sendo 1 de reserva 

ambas com uma vazão individual de 1.000 m3/hora. 

A água captada pelo conjunto de eletrobombas é jogada por tubulacões 

num canal com nível acima dos viveiros e segue levando a água por gravidade 

até por toda a fazenda, onde são abastecidos os viveiros, através das 

comportas de abastecimento. 

3.2.4. Manejo Alimentar 

Em sistemas semi-intensivos de cultivo, são fundamentais que sejam 

ofertadas grandes quantidades de ração, uma vez que o alimento natural 

presente é insuficiente para sustentar as densidades utilizadas, durante todo o 

período de cultivo. Atualmente existem no mercado rações comerciais 

especificas para camarão marinho, as quais tem tido boa aceitação, 

principalmente pelos produtores que utilizam o camarão branco da espécie 

Litopenaeus vannamei (MARQUES; HENNIG; MARTINS, 1998). 

Existem basicamente dois métodos de aplicação da ração em viveiros 

de camarões marinhos. 0 primeiro, e mais antigo é a aplicação por lanço, que 

consiste em distribuir a ração, através de embarcações por todo viveiro ou  

proximo  a margem pois no inicio do cultivo as pós-larvas encontram-se na 

regiões mais rasas (ALMEIDA, 1998). 

A quantidade de ração é determinada mediante avaliações semanais da 

biomassa e do consumo percentual por classe de peso médio individual, 

baseado em tabelas. A dieta é dividida pela freqüência diária de arraçoamento, 

sendo fornecida duas vezes ao dia, 40% no inicio da manhã e 60% no final da 

tarde. Os cultivos são realizados com baixas densidades, normalmente sem a 

presença de aeradores mecânicos. Por outro lado, a renovação de água é mais 
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inienca rie7,uirin ?..1 rfrrvFi-7ar.6ri do ambie,nte c N.V, V ausada pelo acúmulo de ração no ti ta..T‘A  . ILO,  

fundo do viveiro. rrtt.J".41 
acarreta outras riatineltnnanc: t1-4a,P  +nic Como: 

rtiqirihttiPan halarrinanan da  rnr-5n•  &in  índice  r4a nninvarc50 nEirianfar aumento ,Atael • 

nos custos produção;de riscos  /la  
i 

anfarmirlarine- riartl=1-4-.1r1 
1111,.,41.4%.”..77 do rivirtanin 

2(1, 

anaerobiose O/ IAnrn do wt V airr (LMAPt •  ROCHA; LIRA, 2003). 

O ifrn matnrin nrIlirsne.80 rIn r.nrtie+a 
A., método é CA aplicação de alimentação 444 4,i1:,71,]“.• 

na utilização de bandejas como instrumento para a oferta da ração que e 

distribuída nrIr "caiaques"  tin (Figura 11 411,EN.0 lAN., fibra vidro, a j, movidos 

remo equipados com um conte,iner para possibilitar a coleta simultânea do 

alimento não consumido. PAPIriA 1 OOP \ 
t  

Figura 11— Caiaques utilizados no arraçoamento e esta cms de fixação 

Fonte: SEAFARM, (2004) 

No Brasil, o uso de comedouros fixos foi introduzido pela  MARINE  — 

Maricuitura do Nordeste 1994. (MAIA, 1995). Para a implantação do 

sistema em referência, nrornrn-sa  inicialmente,   a f 11 , .ao  dos viveiros em 

canAas nra tak rencialmente quadradas e alinhadas de acordo com o formato dos 

viveiros. Tendo-se precaução, o fato de das 

extremidades devem ficar afastadas dos diques pelo  menos, de 5 a 10 metros. 

Para viveiros  corn area  igual ou  manor  que 1,0 ha. A fixação das bandejas tem 
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que obedecer a um espaçamento de 20 x 20m (seções de 400m2). Dessa 

forma, o número de comedouros a serem utilizados, poderá ser determinado 

pela seguinte formula: (ALMEIDA, 1998). 

N = Area dos  viveiros  (m2)/ 400 m2  

Na fabricação das bandejas na maioria das fazendas do Nordeste, são 

utilizadas "virolas" de pneus descartados, cuja elevada densidade, dispensa o 

emprego de chumbadas e cuja durabilidade, é praticamente ilimitada, além do 

seu baixo custo de aquisição. 

Na base da virola é colocada uma tela de  nylon  com 1mm de malha, 

amarrados com cordões de  nylon  para que sejam afixados nas estacas. 

Nos estágios iniciais do cultivo são utilizadas cerca de 25 bandejas/ha. 

Na medida em que a biomassa de camarões aumenta, um maior número de 

bandejas deve ser introduzido (30-35/ha). 

Para medir a quantidade de ração a ser administrada em cada bandeja 

são utilizados vasilhames plásticos de 50, 100, 200, 300g, sendo necessário 

um operador para cada viveiro/dia. É feita a fixação, nas estacas de marcação 

de cada bandeja, de alças de alumínio em forma de "S" horizontal, contendo 

diversas argolas de variadas cores, com valores arbitrários para cada argola, 

mediante o deslocamento das argolas, se expressa o total de ração colocado 

na bandeja respectiva. (ALMEIDA, 1998). 

0 manejo alimentar utilizado nos viveiros da SEAFARM consiste de dois 

tipos de racoamento, no primeiro a  rack)  e ofertada a lanco, apenas no inicio 

do cultivo com aplicação de 20 kg de ração por dia para cada milhão de Pls 

estocadas nos viveiros de engorda, dividida em 4 aplicacões, aumentando 5 kg 

a cada 5 dias, durante um período de 20 dias. A ração utilizada nesta fase é de 

alto teor de proteína bruta (40%) e granulometria variando de 1,0 a 1,7 mm. 

0 segundo e a aplicação de ração nos viveiros de engorda por meio de 

bandejas que é inciada 20 dias depois do povoamento, e é usado alimento 

peletizado com tamanho de partículas variando entre 2,0 e 2,5 mm e níveis de 

proteína bruta de 30 a 35 %. 0 método de distribuição de ração em bandejas 
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diminuiu a perda de ração e em regimes semi-intensivos, conversões 

alimentares, próximas de 1:1 são rotineiramente obtidas (VIACAVA, 1995). 

Seguindo este sistema, o total diário de alimento fornecido nos viveiros 

da SEAFARM é ministrado em pelo menos, três horários distintos, tendo inicio, 

preferencialmente às 08:00 horas. Para o primeiro arraçoamento, uma quantia 

determinada em função da biomassa em estoque, é distribuída igualmente em 

todos os comedouros, de forma que, as correções de dosagem, já poderão ser 

feitas apartir do segundo arraçoamento (12:00 hs) e o terceiro (16:00 hs) em 

todas as bandejas, mediante o registro efetuado com as argolas de plásticos da 

quantia fornecida no arraçoamento anterior e a visualização das sobras quando 

existentes. Tais reajustes são feitos de modo individualizado em cada 

comedouro, obedecendo a seguinte tabela (Tabela 05). 

Tabela 05— Tabela de ajuste da quantidade de ração a ser ofertada na próxima 
alimentação de acordo com as sobras observadas na alimentação anterior. 

Sobra de ração Ajuste 

Nenhuma sobra Mais de 10% 
Pouca sobra Não ajustar 
Muita sobra Diminuir 10% 

Fonte: SEAFARM, 2004. 

A adoção deste sistema representa para a carcinicultura semi-intensiva, 

um avanço da maior importância, por proporcionar dentre muitas outras, as 

seguintes vantagens: 

• Como o alimento não consumido é retirado do viveiro, há uma 

considerável redução da poluição da água, do fundo do viveiro e 

consequentemente dos efluentes: 

• A quantidade de ração ofertada é corrigida em todas as alimentações 

consideravelmente a conversão alimentar e por conseqüência diminui os 

custos com ração; 

• Redução na necessidade de troca diária de água, diminuindo os custos 

com bombeamento. 



31 

3.2.5. Biometria 

As biometrias são analises periódicas, que devem ser realizadas nos 

camarões, .m fo,lc nc viveiros da  propriedade,  para a avaliação do 

andamento geral dr, ,Li'evr . Pe1J devem  ser realizadas pela primeira vez tão 

Enren cain nnecitral n=nfi irar 
a 

os  
VI, tt .0 nnm.r6.,s no viveiro. Nr,  entanto, a partir do 

momento em que os animais atingem 1 g, as biometrias devem ser realizadas 

semanalmente. (BARBIERI, 2002). 

A amostragem periódica dos camarões cultivados e ,..4#1,-.4c.4:igs_,t n,crt.4n 

produtor acompanhar r44 ` saúde dos camarões. Na ‘.1 1,..1 

Anfrm  g I I G4 amostragem realizada  

aberturas de lcm (Figura 12). 

semanalmente, utilizando-se tarrafas com 

Figura 12- Captura dos camarões com a tarra a. 

Fonte: SEAFARK (2004) 

Os camarões são capturados aleatoriamente no centro dos viveiros e  

proximo  aos taludes. São capturados no mínimo 100 indivíduos por viveiro para 

pesagem e analise visual (muda nna" , presença de deformações ou 

enfermidades). "6r1 colocadas em caixas térmicas, contados e transferidos 

para um saco de malha  corn  10 camarões cada, num total de dez repetições, 
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onde são pesados para que se possa ser retirada a media (Figura 13 e 14). 

Além da condição e comportamento dos camarões, são observadas também as 

condições do viveiro e a presença ou não de predadores. 

Figura 13- Amostragem durante a biometria 

Fonte: SEAFARM, (2004)) 

Figura 14 — Balança para pesagem. 

Fonte: SEAFARM, (2004) 
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3.3.3. DESPESCA E ACONDICIONAMENTO 

Antes de se iniciar a despesca, o produtor deve checar se os camarões 

cultivados atingirão o peso desejado e se estão com o exoesqueleto duro. 

Determinada a data de despesca, organiza-se o material para esta etapa, que 

consiste de redes de despesca, monoblocos e tanques para realização do 

choque térmico e prensagem dos camarões, gelo para choque térmico e 

armazenamento, balança, metabissulfito,  etc.  (MARQUES, 1998). 

0 cultivo de Litopenaeus vannamei tem uma duração media de 100 dias, 

quando os camarões atingem um peso médio que varia de 12 a 13g e já é 

possível realizar a despesca. 

Ao ser despescado o camarão é pego pela  bag-net,  os camarões são 

removidos da rede uma vez que esta contém cerca de 20 quilos ou no máximo 

a cada 10 minutos. 0 acúmulo de camarão nas redes deve ser evitado uma 

vez que, inevitavelmente, leva à deterioração dos animais. É importante 

manusear pequenas quantidades por vez, a fim de evitar lesões ou 

esmagamentos nos camarões. Os camarões são então transferidos 

imediatamente para os tanques de resfriamento e postos diretamente no gelo 

junto com o metabissulfito na proporção de 12 kg para 500 I d'água. Após o 

repouso de 15 a 20 minutos é retirado pelos monoblocos, pesados na balança 

com média de 15 kg por monobloco e estocados nos isopores na proporção 

gelo, camarão, gelo até a superfície, sendo esta, finalizada por gelo, camarão, 

gelo até a superfície, sendo esta, finalizada por gelo e vedada com a tampa. 0 

transporte é feito em caminhões baús pertencentes a própria empresa 

(AMARAL; ROCHA; LIRA, 2003). 

As despescas realizadas na Seafarm ocorrem preferencialmente à noite, 

devido à coincidência com o horário de maior movimentação dos camarões, 

bem como em decorrência de temperaturas mais amenas, minimizando-se 

desta forma estresse dos animais, como reflexos positivos sobre a manutenção 

da qualidade do produto. 

A despesca e feita mediante drenagem gradual do viveiro e a 

colocação de redes tipo  "bag-nets"  em suas comportas de drenagem. Dois dias 

antes da despesca, a água do viveiro e gradativamente diminuída, ate cerca de 

30% do volume do viveiro, para facilitar a operação, e um dia antes da 
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despesc,a encerada a alimentação dos camarões. Com  o nível da água mais 

baixo, o monitornmento nivel ri  rwin'arlirk rliceniwidn ta,r-nra=rtt trn 
V 2zfrfl..fl5.42.1A2 44 44  

realizado rnn  freqüência. camarões, arrastados pela corrente, são 

coletados na rede, sendo retirados em intrva os wnri6waic , freqüência de 

sua cairin  (Figura  r) 

Figura 15- Procedimento de despesca 

Fonte: SEAFARM, (2004) 

tknit-ic Q Capt ainda vivos, os camarões São transportados  corn  • G.2 

auxilio t2L,  
egn. caixasplásticasplásticase tanquespara fibra vidro corn capacidade de  

500 litros, onde receberão o choque térmico com a agua  antra  3 a 5°C e urna 

concentração de metabissulfito de 4% (Figura16). 

nric choque térmico  ruin  tem durarão eg= aproximadamente 15 

minutos os camarões são acondicionados em monoblocos de 30 litros, onde é 

colocada uma camada de gelo, no fundo e em seguida 15 kg de camarão, 

seguido de outra camada de gelo na proporção de 1:1 (Figura 17). 



Figura 16- Choque térmico em agua com geio e metabissuifito 

Fonte: SEAFARM, (2004) 

Figura 17- Pesagem após choque térmico. 

Fonte: SEAFARM, (2004) 
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4. CONSIRERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do estágio na fazenda SEAFARM observei um 

problema relacionado com o aproveitamento da área da fazenda que possui 

uma área antiga com expelho d'água de 140 hectares aproximadamente 

dividida em apenas 7 viveiros contendo uma altura  maxima  da coluna d'água 

de aproximadamente 80cm, isso porque a fazenda foi construida no local de 

uma salina desativada de onde seus viveiros foram aproveitados para a criação 

de Camarão, sendo mantido os tamanhos originais. 

0 principal problema ocasionado por estes viveiros é a baixa 

produtividade da fazenda, ocasionado por baixas taxas de povoamento, 

fazendo com que a produtividade fique em torno de 2.500 kg/ha, que é muito 

baixa se compararmos com a produtividade do Ceará em 2003 que foi em 

torno de 7.000 kg/ha. 

A solução para esse problema é simples, consiste na divisão dos viveiros 

em áreas de no  maxima  6 hectares, como os viveiros da expanção, o que 

facilitaria o manejo e consequentimente uma melhor produtividade. 

Um outro problema enfrentado pela SEAFARM e por muitos 

carcinicultores em todo brasil foi o surgimento da (NIM)- Necrose Infecciosa 

Muscular, que apareceu na fazenda no começo do ano de 2004 provocando 

uma queda na taxa de sobrevivencia dos camarões cultivados, obrigando a 

diminuir a densidade dos viveiros na tentativa de amenizar os impactos 

provocados por esta doença e que até hoje não possui um metodo para que 

ela seja eliminada dos cultivos. 
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