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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado na !arvicultura Aquacrusta Marinha 

Ltda., Acaraú-Ce, tendo compreendido o acompanhamento das atividades 

rotineiras necessárias a produção de pós-larvas (PLs) de Litopenaeus 

vannamei. Todas as práticas diárias realizadas nos setores de Maturação e 

Reprodução, Desova, Eclosão e Larvicultura foram enfocadas, desde a escolha 

de reprodutores até a contagem de PLs para a comercialização. A (arvicultura 

Aquacrusta Marinha Ltda. cumpre todas as práticas de biossegurança em 

todos os setores da Empresa, 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, larvas e pós-larvas de L. vannamei. Conseqüentemente, as 

sobrevivências observadas no Setor de Larvicultura tanto em ambiente fechado 

como em aberto são consideradas satisfatórias e semelhantes às encontradas 

em outros laboratórios, garantindo, às fazendas comerciais, PLs de excelente 

qualidade. Por outro lado, a captação de água do mar em área de estuário (Rio 

Acaraú) apresenta-se como fator !imitante, visto que durante os períodos 

chuvosos, as alterações de salinidade comprometem a qualidade da água, 

especialmente no que diz respeito à salinidade. 
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LARVICULTURA DO CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei: NA 
AQUACRUSTA LTDA (ACARAÚ-CE). 

LIBIANE LOPES DE OLIVEIRA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A AQÜICULTURA 

Aqüicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos 

com hábitat predominantemente aquático, em qualquer estágio de 

desenvolvimento, ou seja, ovos, larvas, pós-larvas, juvenis ou adultos. Existem 

três componentes que caracterizam essa atividade: 1.°) o organismo produzido 

é aquático; 2.°) existe um programa de manejo objetivando a produção e 3.°) o 

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

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

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

diversificado, intensificado e tido avanços tecnológicos. O desenvolvimento 

desta atividade de reconhecido potencial é capaz de incrementar a produção 

de alimentos, reduzir a pobreza e melhorar a subsistência rural. A Declaração 

de Bangkok enfatiza a necessidade do setor aquíco!a continuar a se 

desenvolver com potencial máximo, tendo uma contribuição líquida para a 

viabilização do alimento no mundo, da segurança alimentar doméstica, do 

crescimento econômico e do incremento dos padrões de vida de populações 

carentes (FAO, 2002a). 

A produção global de pescados para o consume humano oriunda da 

pesca e da aqüicultura atingiu 101 milhões de toneladas em 2002, equivalente 

a um consumo per capta aparente de 16,2 kg, com a aqüicultura contribuindo 

fortemente para o incremento per capita desde 2000 (FAO, 2004). Segundo as 

estatísticas da FAO, a contribuição da aqüicultura para o suprimento global de 

peixes, crustáceos e moluscos tem apresentado crescimento contínuo, tendo 
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tido um aumento na participação da produção mundial de pescado da ordem 

de 3,9% em 1970 para 27,3% em 2000 (FAO, 2002a). 

A aqüicultura está crescendo mais rapidamente que todos os outros 

setores de produção animal. Mundialmente, o setor tem crescido a uma taxa 

média composta de 9,2% ao ano desde 1970, comparado com somente 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 US$ 53,8 bilhões (FAO, 2002b; FAO, 2004). 

1.2. A CARCINICULTURA MARINHA 

No comércio internacional, o mais importante produto da aqüicultura 

é o camarão marinho e a aqüicultura tem sido a fonte mais eficaz capaz de 

incrementar o comércio deste produto durante a última década, sendo que 

cerca de 26% da produção total é proveniente da aqüicultura, tendo sido 

produzido 1,1 milhão de toneladas em 2000 (FIGURA 1, FAO, 2002a), 

representando um crescimento de 55% em comparação com as 710 mil 

toneladas produzidas no ano de 1995 (WORLD SHRIMP FARMING, 1995). 

Com uma taxa anual média de crescimento de 16% nas últimas duas 

décadas, o camarão cultivado tem sido a "commodity" de maior valor da 

aqüicultura mundial em termos comerciais. No mundo, o camarão cultivado é a 

maior agroindústria das áreas tropicais e sub-tropicais (FIGURA 2), sendo que 

para a produção de 1,1 milhão de toneladas (FAO, 2002a) foram gerados 

negócios da ordem de US$ 6,2 bilhões (TACON & FORSTER, 2001). 

Considerado um produto de luxo na maioria dos mercados 

consumidores, a demanda por camarões é fortemente dependente do clima 

econômico dos países consumidores, e o consumo e o comércio de um 

determinado país podem variar fortemente de um ano para outro. Atualmente, 

os principais mercados consumidores são o Japão, os Estados Unidos e a 

Comunidade Européia e os principais produtores estão localizados na Ásia e 

América Latina (FAO, 2002a). 

De acordo com as estatísticas da FAO, o Brasil se apresentou entre 

os 10 principais produtores mundiais em termos de crescimento anual da 

produção aquícola no período 2000-02 (FAO, 2004). Durante esse período, a 
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Figura 1 — Série histórica referente à produção mundial de camarões cultivados 

no período de 1976 a 2000. 

Fonte: FAO, 2002a. 
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O Atum - cultivo limitado 

O Camarão - cultivo importante 

D Salmão - cultivo importante 

O Peixes pelágicos - cultivo não importante 

O  Demersais - cultivo limitado 

o Cefalópodos - cultivo não importante 

E  Farinha de peixe - cultivo não importante 

O Óleo de peixe - cultivo não importante 

E Outros 

Figura 2 — Principais produtos pesqueiros comercializados no mundo, em 

termos de receita gerada, no ano de 2002. 

Fonte: FAO, 2004. 
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produção total de camarões cultivados incrementou 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). 

Este declínio foi provocado por 3 fatores principais: um problema patogênico 

(LIGI-iTNER et ai., 2004), a ação "anti-dumping" (ABCC, 2004) e a política 

cambial brasileira nos últimos anos. No Brasil, nos últimos 5 anos, as 

exportações de camarão cultivado totalizaram quase US$ 1,0 bilhão (ABCC, 

2005), tendo como principais mercados o norte-americano e o europeu. 

1.2.1. Larvicultura de Litopenaeus vannamei 

No Brasil, o Litopenaeus vannamei é a principal espécie cultivada 

de camarão marinho, representando praticamente 100% da produção oriunda 

da carcinicultura marinha, tendo sido introduzida a partir de meados da década 

de 1980, proveniente do México, El Salvador, Panamá, Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela (COMUNICAÇÃO PESSOAL). 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). 

Por ser uma espécie exótica, a obtenção de pós-larvas 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 (TABELA 1). No 

Estado do Ceará, são 4 larviculturas com capacidade de produção de 2,1 

bilhões de pós-larvas (RODRIGUES, 2005), possuindo estruturas utilizadas 

desde a maturação e acasalamento de reprodutores até tanques em áreas 

abertas para a produção de pós-larvas.. 

A nutrição e o manejo adequado na fase de [arvicultura trazem 

benefícios à sobrevivência e ao crescimento dos animais durante esse período. 

Larvas bem manejadas e mantidas em regime alimentar de alta qualidade são 
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TABELA 1 — Produção brasileira de náuplios e PLs de Litopenaeus vannamei, 

no ano de 2004. 
, , 

Estado 
N' total 

laboratórios 

Produçao de naúplios 
r 

Produçao de pl's 

R'o Grande do Norte 13 27.907.000 OCO a C90.224.241 

Geará 4 13.9.00.000 OCO 2.125.683.000 

Barla 9 6.400.000.000 1.287.540.355. 

Pernambuco 3 20.810.000.000 1.E 1 0.091.0X 

Piaui 3 6.700.000.000 1.370.000.000 

Santa Catarina 4 75C.000.0C3 E63.E.,00.00C 

TOTAL 36 78.467,000.000 15.645.138.626 

Fonte: RODRIGUES, 2005. 
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mais saudáveis e mais resistentes ao estresse e a possíveis patologias 

associadas. O aumento na oferta de pós-larvas (PLs) no mercado e a redução 

nas taxas de estocagem nas fazendas provocou uma redução do preço das 

PLs no mercado. Ao mesmo tempo, o custo flutuante das dietas vivas, mão-de-

obra, energia elétrica entre outros aumentaram significativamente, levando 

muitos laboratórios a reduzirem drasticamente o uso de cistos de artêmia sp., 

substituindo pelo uso de rações inadequadas, resultando em uma queda na 

sobrevivência e na qualidade das PLs (PEREGRINO, 2006). 

No Brasil, larviculturas de L. vannamei possuem o maior percentual 

de empregos de nível superior, representando uma média de 8,03% da 

totalidade dos empregos gerados quando comparados com outros setores da 

indústria do camarão cultivado (SAMPAIO & COSTA, 2003), significando uma 

alternativa factível como oportunidade de emprego para o Engenheiro de 

Pesca. 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. 
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2. LARVICULTURA DO CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei 

2.1. Escolha, Preparação e Acasalamento de Reprodutores 

2.1.1. Setor de Quarentena 

No Brasil, a obtenção de reprodutores de Litopenaeus vannamei é 

baseada em critérios clássicos de seleção, 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 e 

um bom padrão de sanidade e não possuir deformidades (BARBIERI-JÚNIOR 

& OSTRENSKY-NETO, 2001). 

Na larvicultura Aquacrusta Marinha Ltda., Acaraú-Ce, essa 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. 

Esses camarões, após seleção, são mantidos em tanques de 

quarentena (FIGURA 3), instalados em um setor isolado dos outros setores da 

larvicultura. Após desinfecção dos tanques de quarentena com solução de 

hipoclorito de cálcio (HTH) 300 ppm, pH 4,0-5,0, por 24 h, os tanques são 

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

havendo a inativação do cloro residual com tiossulfato de sódio 1 ppm e forte 

aeração. 

Em seguida, é feita a estocagem dos reprodutores que previamente 

foram desinfectados com uma solução de formalina (formol a 37%) 30 ppm por 

5 horas. 

O tempo mínimo de permanência dos reprodutores nos tanques de 

quarentena é de 20 dias, sendo que ao final do período, os animais são 

novamente desinfectados com solução de formalina (formol a 37%) 30 ppm por 

5 horas. Todos os animais mortos ou infectados são incinerados e dispostos em 

local adequado. 



FIGURA 3 — Setor de Quarentena, composto por 3 tanques retangulares, com 

dimensões de 11,00 x 3,00 x 1,55 m, lâmina de água de 0,9 m, 

totalizando 30,0 m3  para uma densidade de estocagem de 100 

reprodutorestm3. 

9 
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A taxa diária de arraçoamento pode chegar a 7% ao dia, contudo sem 

haver desperdício, para não comprometer a qualidade da água, devendo haver a 

oferta de duas refeições diárias. A dieta ofertada é a base de alimentos úmidos 

(biomassa de artêmia sp., lulas e outros mariscos) e de ração comercial para 

reprodutores. A taxa de renovação diária de água varia de 200-300%, sendo 

realizada em um período de 20 h. O fotoperíodo mantido é de 14 horas de luz e 

10 horas de escuro e a intensidade de luz entre 30 e 250 lux. 

A temperatura da água é mantida entre 28-30 °C, a salinidade entre 

30-35 ppt e o pH entre 8,0-8,5. O oxigênio dissolvido (00) é sempre mantido 

acima de 4 mg/L, através de aeração moderada. 

Todos os efluentes gerados, antes de retornarem ao meio ambiente, 

são trata-dos com HTH 20 ppm por 30 minutos, havendo, posteriormente, 

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

acordo com o sugerido em MAF (2001). 

2.1.2. Setor de Maturação e Reprodução 

Após o período de quarentena, os reprodutores são transferidos 

para o setor de maturação e reprodução (FIGURA 4) e diferenciados entre 

machos e fêmeas (FIGURA 5). Anteriormente, ao povoamento dos tanques de 

maturação e reprodução, as fêmeas na fase de intermuda são submetidas ao 

processo de ablação de um único pedúnculo ocular, para facilitar a maturação 

ovariana, através da técnica de extirpação, de acordo com o descrito em 

BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY-NETO (2001). 

Fêmeas abladas (FIGURA 6) são acasaladas com machos, na 

proporção de 1:1, sendo estocados 70 casais por tanque de maturação e 

reprodução, numa densidade média de 7 casais/m3. As rotinas de desinfecção, 

tratamento de água, alimentação, renovação da água dos tanques, fotoperíodo 

e intensidade de luz são idênticas às descritas no Item 2.1.1. 

No período de 17-19 h, fêmeas que realizaram a cópula e possuem, 

no télico, o espermatóforo depositado por machos são coletadas e 

imediatamente transferidas para o setor de desova. Dependendo da época do 

ano, até 15% das fêmeas de um determinado tanque são coletadas por dia, 



FIGURA 4 — 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 7 

casais/m3. 

11 



12 

FIGURA 5 — 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. 

ad with novaPDF Printer  (www.novaPDF.com)  
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FIGURA 6 — Detalhe de uma fêmea com o pedúnculo ocular extirpado. 
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estando de acordo com o descrito em BARBIERI-JÚNIOR & OSTRENSKY-

NETO (2001) e FAO (2003) que sugerem valores máximos de 7-15% por noite. 

Machos com peso médio acima de 30 g e fêmeas com mais de 35 g 

são utilizadas por um período máximo de 4 meses, sendo necessária a 

renovação do plantei. 

2.2. Setor de Desova 

As fêmeas fertilizadas e transferidas para o setor de desova 

(FIGURA 7) são estocadas em tanques de dimensões idênticas às dos tanques 

do setor de maturação. Neste setor, existem 4 tanques, os quais são 

conectados a duas caixas de coletas de ovos. Todos os dias, as 23 h, procede-

se a coleta de ovos, drenando a água dos tanques de desova para as caixas 

de coletas de ovos, sendo o excesso de água drenado através de uma tela 

com abertura de malha de 100 pm que é capaz de reter os ovos, fazendo-se 

necessário a limpeza periódica da tela para se evitar entupimentos. Os 

resíduos ovarianos e as fezes são eliminados fazendo-se uso de uma tela com 

abertura de malha de 300 p.m. Posteriormente, faz-se a transferência dos ovos, 

em recipientes de 5 L, para os carboys de eclosão (FIGURA 8). 

O número médio de ovos produzidos por fêmea gira em torno de 

140.000, estando de acordo com o observado na literatura. Segundo a FAO 

(2003), fêmeas com peso médio entre 30-35 g produzem de 100.000-140.000 

ovos, enquanto fêmeas com peso médio entre 40-45 g produzem de 150.000-

200.000 ovos. 

Os tanques de desova são desinfectados usando o mesmo 

protocolo citado no Item 2.1.1. A rotina de tratamento de água é semelhante à 

descrita no item 2.1.1., fazendo-se a inclusão de EDTA 10 ppm para a retenção 

de metais pesados. Em adição, o uso de TREFLAN (trifluralina 480 g/L) 0,05-

0,10 ppm pode ser utilizado para se evitar problemas com fungos (FAO, 2003). 

As fêmeas não são alimentadas, não havendo renovação da água dos tanques, 

e a intensidade de luz é mínima, não sendo superior a 30 lux. 



FIGURA 7 — 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 

10 fêmeas/m3, e duas caixas centrais de coleta de ovos de 500 L. 

15 
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FIGURA 8 — Setor de Eclosão, composto por 8 carboys de 2.000 L. 
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2.3. Setor de Eclosão 

O setor de eclosão é composto por 8 carboys de 2.000 L, sendo 

estocado até 3.000 ovos/L. O período de eclosão dura entre 12-15 horas. A 

coleta dos náuplios é realizada a partir de náuplio 11 por atração a luz, pois as 

larvas possuem fototaxismo positivo. Os náuplios coletados são avaliados em 

relação à sua qualidade, através da verificação de sua mobilidade em direção à 

luz, normalidade de sua morfologia e limpeza dos apêndices. Existem evidências 

que os melhores náuplios são coletados durante a primeira hora após o início da 

eclosão (BROCK & MAIN, 1994). Os náuplios são lavados, durante 

aproximadamente 1 h, com fluxo contínuo de água dentro de tanque de coleta de 

náuplios de 300 L (FIGURA 9), garantindo uma melhor qualidade das larvas. A 

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

protozoários. O procedimento de lavagem é realizado de acordo com a 

recomendação de BROCK & MAIN (1994): 

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

o Lavagem com água corrente por 3 minutos; 

e Imersão durante 30 s em uma solução de formalina de 30 ppm; 

• Imersão durante 30s em uma solução de iodo de 50 ppm; 

e Lavagem com água corrente por 3 minutos; 

e Trasporte para os tanques de !arvicultura. 

Os carboys de eclosão são desinfectados usando o mesmo protocolo 

citado no Item 2.1.1. A rotina de tratamento de água é semelhante à descrita no 

Item 3.1.1., fazendo-se a inclusão de EDTA 10 ppm para a retenção de metais 

pesados. 

A temperatura da água é mantida entre 28-30 °C, a salinidade entre 

30-35 ppt e o pH entre 8,0-8,5. O oxigênio dissolvido (OD) é sempre mantido 

acima de 4 mg/L, através de aeração. 
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FIGURA 9 — Detalhe de um tanque de coleta de náuplios de 300 L. 
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2.4. Larvicultura — Fase 1 (em ambiente fechado) 

Após o transporte, realizado em embalagens plásticas contendo 1/3 de 

água (15 L) e 2/3 de oxigênio puro, os náuplios são transferidos para um 

recipiente contendo 12 L de água do mar, sendo realizada a contagem. Para a 

contagem, se emprega o método volumétrico, tomando uni número variável de 

amostras, em um mínimo de quatro. Como medida profilática, os náuplios são 

desinfectados com solução de formalina (formol a 37%) 30 ppm e TREFLAN 

0,05 ppm por 5 minutos. 

Em seguida, os náuplios IVN são estocados nos tanques de 

larvicultura (FIGURA 10), levando-se em conta a temperatura e a salinidade da 

água. Caso a diferença seja de mais de 1 °C ou 1 ppt, faz-se necessário a 

aclimatação, usando água do tanque de !arvicultura que será colocada aos 

poucos na caixa dos náuplios. 

O setor de larvicultura possui 16 tanques de !arvicultura de 16 m3. 

Previamente a estocagem de um determinado tanque de (arvicultura, o mesmo 

é abastecido até o volume de 8 m3. Para em seguida, ser produzido um 

"bloorrin com a diatomácea Thalassiosira sp. de maneira que após a 

metamorfose de náuplio V para protozoea I, exista o alimento requerido pelas 

larvas. 

Para a realização do "bloomn se faz necessária a utilização dos 

seguintes fertilizantes: uréia, superfosfato triplo (SPT), cloreto de ferro e 

metasilicato de sódio, sendo os mesmos empregados de acordo com a 

TABELA 2. 

Após a produção inicial do "bloomn de diatomáceas, pode-se re-

fertilizar com 1/3 ou 1/2 da quantidade inicial de fertilizantes, caso a 

concentração de algas não atinja os níveis requeridos de 25 x 103  cel/mL para 

Thalassiosira sp. ou 50 x 103  cél/mL para Chaetoceros sp., no momento da 

metamorfose de náuplio para protozoea. As concentrações de microalgas 

devem ser ajustadas duas vezes por dia (08:00 e 16:00), durante toda a 

[arvicultura de acordo com a TABELA 3, que sintetiza, também, a rotina 

alimentar utilizada nesse período. 



FIGURA 10 — Setor de Larvicultura, composto por 16 tanques retangulares, 

com dimensões de 5,00 x 2,00 x 1,65 m, totalizando 16,0 m3  

para uma densidade de estocagem de 300 náuplios/L. 

20 
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TABELA 2 — Quantidades de reagentes necessários para se produzir um 

"bloom" inicial da microalga Thalassiosira sp. em um tanque de 

!arvicultura de Litopenaeus vannamei. 

Reagente Concentração (g/m3) 

Uréia 6,0 

SPT 3,0 

Na2SiO3  1,5 

Cl3Fe 4 mL/m3* 

*de uma solução de 40 g /1 L de água destilada. 
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TABELA 3 — Programa alimentar utilizado para a 'arvicultura de Litopenaeus 

vannamei. 

Subestágio 
Microalgas 

(x 103  cel./mL) 
Alimento 

Microparticulado 
(91m3) 

Artêmia 
congelada 
(náup./mL) 

Artêmia 
viva 

(náup./mL) Thalassiosira Chaetoceros Tetraselmis 

Náuplio V 25 ou 	50 - - - 

Protozoea I 40 ou 80 - - - 

Protozoea II 50 ou 100 - - - - 

Protozoea III 50 ou 100 2 0,5 0,3 - 

Misis (I — II) - 80 3 0,5 0,6 — 1,0 - 

Misis (III) 80 5 0,5 - 1,0-1,5 

Pós-larva 1-2 - 50 5 0,5 - 1,5-2,0 

Pós-larva 3-5 - 50 2 0,5 - 2,0-3,0 

Pós-larva 5-10 - 50 2 0,5 - 3,0 
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A estocagem inicial de náuplios IV é de 300 larvas/L, ou seja em um 

tanque de larvicultura com um volume inicial de 8 m3, são estocados 2.400.000 

larvas. Gradativamente, o volume do tanque é ajustado, chegando ao final da 

larvicultura com 16 m3, e, progressivamente, a densidade é reduzida. Nos cinco 

primeiros dias, o ajuste é feito apenas com o acréscimo de água, sendo 

adicionado, no 1.° dia, 50% da capacidade total do tanque, do 2.° ao 6.° dia de 

cultivo, é acrescentado diariamente 10% da capacidade total do tanque, o que 

corresponde a 1,6 m3, totalizando 100% do tanque. 

A partir do 7.° dia de cultivo, devido ao excesso de ração acumulada 

no tanque, faz-se necessária o início da renovação de água, visando melhorar 

a qualidade da mesma, tal procedimento não acarreta nenhum prejuízo a 

saúde ou integridade física da larva, pois neste estágio a mesma já encontra-se 

mais resistente. 

A renovação de água objetiva proporcionar o desenvolvimento larva! 

em sua plenitude, isto é, uma vez que ocorre permutação de uma água de má 

qualidade, a qual apresenta elevados níveis de metabólitos, ração não ingerida, 

microalgas mortas, etc., por uma água tratada e livre de qualquer fator limitante 

ao crescimento, as larvas encontram totais condições, no que diz respeito à 

água, de se desenvolverem perfeitamente. 

Até o 9.° dia de cultivo, quando as larvas passam a PL I, a água é 

renovada diariamente em uma taxa de 25%. 

A partir do 9.° dia, pelo fato de já serem pós-larvas, as mesmas 

passam a consumir uma maior quantidade de ração e alimento natural, 

conseqüentemente um maior aporte de matéria orgânica vai estar presente no 

tanque que irá requerer uma maior taxa de renovação de água, neste caso a 

taxa se eleva de 25% para 50%. 

Ao final do 13.° dia, faz-se a contagem das pós-larvas, na fase PL IV, 

para transferência das mesmas para os "raceways", onde a !arvicultura 

realizada até as PLs encontrarem-se em idade de comercialização. 

Para a contagem, se emprega o método volumétrico, tomando um 

número variável de amostras, em um mínimo de quatro, sendo que 

sobrevivências em torno de 85% são consideradas satisfatórias. 

Após a realização de uma !arvicultura, cada tanque é rigorosamente 

desinfectado, fazendo-se uso de ácido cítrico (200 g/10 L) e de ácido muriático 
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concentrado (1 Utanque de 16,0 m3) e, finalmente, aplicação de uma solução 

de hipoclorito de cálcio (HTH) 300 ppm, pH 4,0-5,0, por 24 h. Diariamente, 

como medida profilática, pode-se aplicar uma solução de formalina (formol a 

37%) 30 ppm e TREFLAN 0,05 ppm, no sentido de se combater a ocorrência 

de fungos, protozoários e algas filamentosas. Procedimentos semelhantes de 

desinfeção e profilaxia são sugeridos nos protocolos de larvicultura descritos 

em FAO (2003). 

A rotina de tratamento de água é semelhante à descrita no Item 

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

pesados. A temperatura da água é mantida entre 28-30 °C, a salinidade entre 

30-35 ppt e o pH entre 8,0-8,5. O oxigênio dissolvido (OD) é sempre mantido 

acima de 4 mg/L, através de forte aeração. 

2.4.1. Identificação do Estágio e Sub-Estágio Larva' 

Os conhecimentos sobre os estágios e sub-estágios !arvais e suas 

peculiaridades morfológicas possuem fundamental importância durante todo o 

período no qual ocorre o cultivo na larvicultura, de modo a servir de referência 

para padronização entre as larvas para que posteriormente seja ofertado para 

as mesmas o alimento apropriado (ração, microalgas e artêmia) naquele 

estágio em que a larva se encontra. 

2.4.1.1. Náuplio 

O primeiro náuplio (N I) se caracteriza por possuir dois espinhos 

caudais, cujas setas ainda não apresentam sétulas. O segundo náuplio (N II) 

também apresenta um par de espinhos caudais, embora suas setas já 

apresentem sétulas. O terceiro náuplio (N III) apresenta em sua morfologia três 

pares de espinhos caudais. O quarto náuplio (N IV) apresenta cinco pares de 

espinhos caudais. Neste sub-estágio, começam a se definir duas projeções 

furcais arredondadas, bem como é a partir deste sub-estágio que os náuplios já 

se encontram disponíveis para serem transferidos para a o setor de !arvicultura. 

O quinto náuplio (N V) apresenta sete pares de espinhos caudais e o total 
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desenvolvimento de suas projeções furcais. Neste sub-estágio, os náuplios já 

devem estar na larvicultura. 

2.4.1.2. Protozoea 

Caracteriza-se por uma mudança radical em sua morfologia, 

passando-se a observar nitidamente cefalotórax e abdômen. As antenas e os 

espinhos caudais estão mais desenvolvidos. A protozoea 1 (Z I) apresenta um 

par de olhos compostos, ainda não separados e cobertos pela carapaça. 

Apresenta apêndices bastante ramificados. A protozoea II (Z II) pode ser 

facilmente identificada, pelo fato de já apresentar os olhos compostos 

pedunculados, por possuírem um rostro bem definido e uma quantidade de 

ramificações inferior ao sub-estágio anterior. A protozoea Ili (Z IH) se 

caracteriza pelo surgimento dos urópodos que nesse sub-estágio são 

facilmente evidenciados, apresenta um tamanho mais desenvolvido e poucas 

ramificações em seus apêndices. 

2.4.1.3. Miais 

Esse estágio se destaca pela semelhança que as larvas apresentam 

em relação à morfologia do camarão totalmente desenvolvido, tendo como 

principais características uma constrição na região abdominal e movimentos 

característicos na água (contrações musculares do abdômen, dando saltos 

para trás). Em misis I (M I), nota-se o total desenvolvimento dos urópodos, 

pleópodos rudimentares, pereópodos desenvolvidos e pequenas antenas. Em 

misis II (M II), os pleópodos começam a se desenvolver, mas ainda não 

segmentados. Apresentam antenas de tamanho mediano. Em misis 111 (M 111), 

os pleópodos apresentam-se segmentados, antenas já desenvolvidas, 

ausência de sétulas nos pleópodos e quelas dos pereópodos visíveis. 

2.4.1.4. Pós-Larva 

Em virtude da mudança de estágio, de misis para pós-larva, ocorrer 

em um curto intervalo de tempo, as primeiras PLs ainda preservam um 
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movimento natatório igual ao de misis. É característico das PLs o aparecimento 

de setas nos pleópodos. As PLs nadam ativamente para frente através do 

movimento dos pleópodos e é essa funcionalidade dos pleópodos que as 

distingue de misis, além da utilização dos pereópodos para se fixarem e 

locomoverem-se. As primeiras PLs ainda são pelágicas e vão adquirindo 

hábitos bentônicos gradativamente. A PL VI é predominantemente bentônica. 

Os sub-estágios de PL são determinados de acordo com o número de dias, por 

exemplo, o primeiro dia após a mudança de misis III é definido como PL I, o 

segundo dia como PL II e assim por diante. 

2.5. Larvicultura — Fase 2 (em ambiente aberto) 

A larvicultura em ambiente aberto é composta por 10 tanques 

retangulares, denominados de "raceways", com volume de 40 m3  (FIGURA 11). 

Nessa fase, tem início à adaptação das pós-larvas às condições de cultivo que 

são encontradas em fazendas comerciais e, dessa forma, o abastecimento dos 

"raceways", gradativamente, é realizado com água bruta, sem procedimentos 

de desinfecção. 

Previamente a estocagem das pós-larvas, faz-se uma fertilização na 

base de 60 g de uréia, 30 g de superfosfato triplo, 40 mg de cloreto de ferro e 

20 mg de silicato de sódio neutro em cada 1 m3  de água, sendo que, 

inicalmente, os "raceways" são abastecidos com somente 20 m3. As pós-larvas 

provenientes da larvicultura em ambiente fechado são transferidas para os 

"raceways". Caso a diferença seja de mais de 1 °C ou 1 ppt, faz-se necessário 

a aclimatação, usando água do "raceway" que será colocada aos poucos na 

caixa dos náuplios. As pós-larvas são estocadas, em densidades de 100 PLs/L, 

na fase PL IV e são mantidas nos "raceways" até o momento da 

comercialização, quando são PL XV/XX. 

A partir de PL X, as pós-larvas passam a ser alimentadas, também, 

com ração comercial idênticas as que serão utilizadas, nos primeiros trinta dias 

de alimentação, nas fazendas comerciais. No dia da comercialização, o volume 

do “raceway" é reduzido e as pós-larvas são capturadas através de uma rede 

de coleta e transferidas para um tanque de 1.000 L para o procedimento de 

contagem. Para a contagem, se emprega o método volumétrico, tomando um 



FIGURA 11 — Setor de Larvicultura — em ambiente aberto, composto por 10 

tanques retangulares, com dimensões de 11,00 x 3,00 x 1,55 

m, totalizando 40,0 m3  para uma densidade de estocagem de 

100 PLs/L. 
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número variável de amostras, em um mínimo de quatro, sendo que 

sobrevivências acima de 75% são consideradas satisfatórias. 

Os parâmetros físico-químicos da água são mantidos com 

características semelhantes às descritas no Item 2.4. e dois dias antes do 

procedimento de comercialização, tem-se início o processo de aclimatação à 

salinidade do viveiro comercial onde as pós-larvas serão cultivadas. 

2.6. Programas Alimentares 

A rotina de alimentação dos setores de !arvicultura encontra-se 

previamente descrita na TABELA 3. As microalgas Thalassiosira sp., 

Chaetoceros sp. e Tetraselmis sp. são rotineiramente produzidas no Setor de 

Microalgas e os horários de oferta (ajustes das concentrações) encontram-se 

descritos no Item 2.4. Os náuplios de artêmia sp. são produzidos no Setor de 

Artêmia sp. e a rotina de oferta de náuplios encontra-se descrita na TABELA 4, 

que apresenta, também, os horários de oferta de alimentos microparticulados. 

Os alimentos microparticulados são adquiridos da INVE Aquaculture Corp. 

(www.inve.com) e os produtos utilizados são rações para larvas e pós-larvas de 

camarões marinhos da linha FRIPPAK. 

2.7. Produção de Alimento Vivo 

A produção de alimentos vivos para larviculturas de L. vannamei é 

realizada em dois setores específicos, o de produção de microalgas e o de 

náuplios de artêmia sp. (FIGURA 12). O setor de produção de microalgas é 

constituído por 3 ambientes principais, o cepário ou banco de inóculos, sala de 

microalgas e cultivo em ambiente exterior. O setor de produção de náuplios de 

artêmia sp. é realizado completamente em ambiente fechado, havendo carboys 

para descapsulação de cistos e carboys para eclosão de náuplios. 

2.8. Monitoramento da Qualidade da Água 

Durante o ciclo de !arvicultura e, principalmente, antes e depois da 

renovação de água os parámetros físico—químicos da água de mar nos tanques 
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FIGURA 12 — Setores de Produção de Alimentos Vivos — Detalhe do 

cultivo de microalgas em carboys de 600 L (à esquerda) e de 

carboys de 500 L de eclosão de náuplios de artêmia (à 

direita). 
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TABELA 4 — Horários de alimentação para náuptios de artêmia e alimento 

microparticulado. 

Estágios 
Horários de Alimentação 

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 

P II P P P 

P III A P A P A P 

MI — MII A P A P A P 

MIII—PL2  A P A P A P A P A P A P 

PL3 —PL5  A P A P A P A P A P A P 

PL6 —PL10  A P A P A P A P A P A P 

A: náuolios de artêmia SD.: P: alimento microoarticulado (oellete). 
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são monitorados. A TABELA 5 apresenta os principais parâmetros 

monitorados, os seus limites e os períodos de monitoramento. É recomendável 

a determinação das quantidades de amônia nos tanques da 'arvicultura de 

maneira imediata. 

2.9. Outras Estruturas Utilizadas Necessários para o Funcionamento de 

uma Larvicultura 

Inicialmente, todos os setores de um laboratório devem ser providos 

de água de boa qualidade e em quantidade suficiente para a operacionalização 

de todos os setores existentes. Para isso, a Aquacrusta Marinha Ltda. possui 

dois pontos de captação (FIGURA 13) de água localizados no canal de 

abastecimento de água dos viveiros comerciais da Empresa. Toda a água 

captada é devidamente filtrada por diversos tipos de filtros — biológicos, físicos 

(FIGURA 14) e químicos. Adicionalmente, todos os setores são supridos por 

aeração permanente proveniente de compressores radiais de 7,5 HP (FIGURA 

15). 
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TABELA 5 — Principais parâmetros monitorados para o setor de !arvicultura de 

Litopenaeus vannamei, os seus limites e os períodos de 

monitoramento. 

Parâmetro 
	

Faixa 	 Monitoramento 

Temperatura (°C) 	 29 — 30 	 A cada 4 horas 

Salinidade (ppt) 	 30 — 33 	 1 vez ao dia 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 	4 — 8 	 1 vez ao dia 

pH 	 7,4 — 8,4 	 1 vez ao dia 

Amônia (mg/L) 	 < 0,1 	 1 vez ao dia 



FIGURA 13 — Setor de Captação de Água — Detalhe de duas eletrobombas de 

1,5 HP instaladas no canal de abastecimento dos viveiros 

comerciais. 
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FIGURA 14 — Sistema de filtragem de água, através de filtros de cartuchos com 

porosidade de 5 µm. 
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FIGURA 15 — Cubículo de aeração — Detalhe de três compressores radiais de 

7,5 HP utilizados no suprimento de ar do Setor de Larvicultura 

em ambiente fechado. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização do presente estágio, onde atividades de rotina 

foram exercidas em todos os setores da !arvicultura Aquacrusta Marinha Ltda., 

as seguintes conclusões podem ser apresentadas: 

1- Os Setores de Maturação e Reprodução, de Desova e de Eclosão foram 

dimensionados de forma exata, atendendo perfeitamente o Setor de 

Larvicultura, havendo, inclusive excedente de náuplios que são 

comercializados com outras larviculturas; 

2- As sobrevivências observadas no Setor de Larvicultura tanto em 

ambiente fechado como em aberto são consideradas satisfatórias e 

semelhantes às encontradas em outros laboratórios; 

3- A rotina de produção de alimentos vivos atende normalmente ao Setor 

de Larvicultura, não havendo problemas com desnutrição de larvas ou 

pós-larvas; 

4- A captação de água do mar em área de estuário (Rio Acaraú) apresenta-

se como fator limitante, visto que durante os períodos chuvosos, as 

alterações de salinidade comprometem a qualidade da água, 

especialmente no que diz respeito à salinidade. 
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