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RESUMO 

A carcinicultura é uma atividade importante e viável economicamente, 

envolvendo a produção racional de camarões em quaisquer fases de 

desenvolvimento. 0 presente estagio foi realizado no período de 10 de julho a 11 de 

agosto de 2001, no laboratório de produção de pós-larva da Aquacrusta Marinha 

Ltda., empresa subsidiada a fazenda de engorda Artemisa Aquicultura S. A, visando 

acompanhar a produção em escala comercial de pós-larvas do camarão marinho 

Litopenaeus vannamei. Foram desenvolvidas atividades nos seguintes setores do 

laboratório: i) tratamento da água,  ii)  cepário;  iii)  cultivo massivo de microalgas;  iv)  

produção de Artemia e; v) larvicultura. Com  base nos resultados, verificamos que o 

manejo correto no processo de larvicultura da Aquacrusta Marinha Ltda., tais como a 

manutenção da qualidade da agua, alimentação adequada, prevenção de 

enfermidades (biosseguranga), bem como o controle dos parâmetros físico-

químicos, leva a produção de larvas de alta qualidade. A capacidade de produção de 

pós-larvas do laboratório é de quinze milhões. No período de estágio a demanda do 

laboratório só supriu a necessidade da fazenda. Porém, o sistema poderia ser mais 

produtivo se houvesse mais agua doce disponível principalmente na descapsulação 

de Artemia, captação de água marinha com qualidade oceânica, maior controle na 

entrada de pessoal no laboratório, utilização de probióticos, ampliação do cepario e 

reimplantação do sistema  "raceway",  além da construção de um setor de maturação 

de reprodutores, evitando assim problemas com o fornecimento de nauplios.  
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ASPECTOS GERAIS DA LARVICULTURA DO CAMARÃO MARINHO 
Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) NO LABORATÕRIO DA AQUACRUSTA 

MARINHA LTDA.  

ISAAC KENNEDY  BRASIL  DE  MENEZES  

1. INTRODUÇÃO 

A carcinicultura é uma atividade importante e viável economicamente, 

envolvendo a produção racional de camarão em quaisquer de suas fases de 

desenvolvimento. 

De um modo geral, a maioria das espécies que compõem o gênero Penaeus 

quando na fase adulta são encontrados em profundidades com mais de 100 metros 

no mar (MENDES, 1999). 

A exploração de camarões da família Penaeidae consiste em uma atividade 

largamente difundida nas regiões tropicais e subtropicais. 0 aumento da demanda 

tem ocasionado diminuições bruscas dos estoques naturais, devido ao 

desconhecimento de aspectos de sua dinâmica populacional. 

No Brasil e em especial no Nordeste brasileiro, os camarões Penaeus 

schmitti, Penaeus (Farfantepenaeus) brasiliensis e Penaeus (Farfantepenaeus) 

subtilis são as espécies mais exploradas. Uma alternativa à exploração de camarões 

nativos tem sido o progressivo aumento de cultivos controlados, visto que esta 

região possui um dos maiores potenciais do mundo para o desenvolvimento da 

carcinicultura, particularmente devido ao seu clima, quantidade de água, tipo e 

extensão de solo, bem como, a facilidade de acesso aos locais de produção 

(CAMPOS, 1995; MOLINA, 2001). 

Nos últimos anos a carcinicultura no Brasil teve um grande desenvolvimento, 

sendo inúmeras as espécies cultivadas. Entretanto, a introdução de espécies 

exóticas cria riscos do aparecimento de novas enfermidades, bem como, causar um 

impacto ambiental sobre as espécies nativas, apesar disto à criação de camarões 

marinhos é um segmento que apresenta as melhores perspectivas devido a sua 

grande expansão desde a introdução da espécie exótica Litopenaeus vannamei  

(Boone,  1931), vulgarmente conhecido como camarão branco, que constitui a 



MENEZES, I. K. S. Aspectos gerais da larvicultura... 2 

principal espécie cultivada no hemisfério ocidental e introduzida no Brasil na década 

de 80 (ALMEIDA  etal.,  1999; CARNEIRO  etal.,  1999; ANDRADE  etal.,  1999). 

Espécie originaria do Pacifico, o L. vannamei tem apresentado ao longo dos 

últimos anos as melhores condições para o cultivo. Porém, este camarão é muito 

susceptível a doenças causadas por agentes patogênicos como  virus,  fungos 

bactérias, protozoários  etc.  No inicio do ano de 1992 foi detectado o  virus  WSSV  

(White Spot Syndrome Virus)  nas populações de L. vannamei cultivados nas 

fazendas da  America  Central, levando-as a sucessivos colapsos na produção deste 

camarão. No Brasil, ainda não foi detectada nenhuma ocorrência até a presente 

data, contudo há possibilidade da introdução deste  virus  através da importação de 

matrizes da América Central. Assim, devido às restrições atuais a sua importação, 

as empresas nacionais foram conduzidas a desenvolver melhorias na tecnologia de 

produção de larvas, sendo que hoje, praticamente, toda a produção é proveniente de 

matrizes cativas (GUERRELHAS, 1997 apud MOLINA, 2001). 

Quanto à produção de camarão marinho em cativeiro, a mesma esta dividida 

em dois segmentos: o primeiro é a obtenção das larvas em laboratório e o segundo 

destina-se a engorda subseqüente, até o tamanho comercial, em viveiros. A 

obtenção de larvas de boa qualidade e em quantidade suficiente para suprir a 

demanda do produtor é de vital importância para um resultado satisfatório na 

produção final. 

Os camarões pertencem a ordem Decapoda possuindo cinco pares de 

apêndices locomotores, significando: deca = dez e poda = pernas. Quanto 

morfologia externa o corpo dos camarões é envolvido por um exoesqueleto de 

formação quitinosa, dividindo-se em duas partes: o cefalotórax e o abdome. A 

terminologia usada na identificação nas diversas fases no ciclo de vida dos 

peneídeos difere entre os autores. No entanto, a nomenclatura proposta por 

HUDINAGA (1942) é a mais aceita internacionalmente e consta das seguintes fases: 

ovos (E), nauplios (N), zoéa (Z), mysis (M) e pós-larvas  (PL).  Nos estágios de 

nauplios, zoéa e mysis, as designações dos subestagios são feitas através de 

numeração romana, enquanto em pós-larvas utiliza-se arábico para identificar o 

número de dias decorridos da sua principal metamorfose. Basicamente, todos os 

camarões marinhos possuem o terceiro subestagio de zoéa e de mysis, mas o 

estagio de nauplios varia de cinco a seis subestagios (MENDES, 1999). 
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A larvicultura de um modo geral tem por objetivo a intensificação da 

produção de pós-larvas, através de sistemas cada vez mais produtivos sendo 

bastante difundida no mundo com mais de cinco mil laboratórios. Apesar disto o 

Brasil ainda não possui uma grande infra-estrutura laboratorial bem como, pouca 

mão-de-obra qualificada (ANDREATTA e AFONSO, 1996; ROSENBARRY, 1997). 

No Brasil a produção de pós-larvas no ano de 2001 totalizou cerca de 6,8 

bilhões, garantidos por 17 laboratórios (ROCHA, comunicação oral). 

0 manejo correto do processo de larvicultura envolvendo a manutenção da 

qualidade da agua utilizada no cultivo, alimentação adequada (em qualidade e 

quantidades), prevenção de enfermidades e controle nos parâmetros físico-químicos 

do cultivo, leva a produção de larvas de alta qualidade (CAMPOS, 2001). 

No Nordeste brasileiro um dos aspectos mais importantes do cultivo de 

camarão marinho para o desenvolvimento da região esta no fato da utilização de 

90% de mão-de-obra não especializada, sem maiores exigências, permitindo aos 

pescadores artesanais, trabalhadores rurais e aos operários da indústria do sal, 

entre outros, a oportunidade de emprego permanente evitando o êxodo rural para os 

grandes centros urbanos. Além disso, a atividade possui duas características 

especiais para a região: i) não depende de chuvas visto que sua cadeia produtiva é 

feita totalmente em aguas estuarinas ii)  utiliza  areas  improdutivas ou marginais 

para a agricultura (terreno salgado, apicuns  etc.),  não competindo, portanto com 

outras atividades agropecuárias (ROCHA e RODRIGUES, 2000). 

O Estado do Ceara conta atualmente com uma  area  de produção de 982 

hectares de viveiros e com 36 produtores de pequeno, médio e grande porte, 

apresentando durante o ano de 2001 uma produção total de 4.960 toneladas com 

produtividade de 5.041 kg/ha. A produção de pós-larvas no Estado, durante o ano de 

2001, foi de 2.220.000.000 pós-larvas/ano (ROCHA, comunicação oral). 

Este estagio supervisionado teve como objetivo acompanhar a produção em 

escala comercial de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei no 

laboratório da Aquacrusta Marinha LTDA., empresa subsidiada da fazenda de 

engorda Artemisa Aquicultura S.A. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA  AREA  DE TRABALHO 

O laboratório de produção de pós-larvas da Aquacrusta Marinha Ltda. foi 

criado em 1994 para o desenvolvimento  larval  da espécie nativa L. subtilis 

vulgarmente conhecido como camarão rosa, sendo que os náuplios eram coletados 

na zona de estuário próxima. 0 insucesso da larvicultura dessa espécie levou a uma 

adaptação do laboratório, em 1999, para produção em massa de pós-larvas de alta 

qualidade do camarão marinho L. vannamei. 

As instalações do laboratório encontram-se na sede da fazenda Artemisa 

Aquicultura S.A., localizada no município de Acara6, distante 250 km da cidade de 

Fortaleza (FIGURA 1). 0 prédio principal é de alvenaria e encontra-se setorizado em 

cinco áreas (FIGURA 2). 

FIGURA 1 — Localização do município de AcaraO/Ceará. 
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FIGURA 2 — Setores do laboratório de produção de pós-larvas de L. vannamei da 

Aquacrusta Marinha Ltda., Ceará/Brasil. Ce: cepário,  Mr:  microscopia, 

Ta: tratamento de água, Al: Artemia 1, A2: Artemia 2, Mi: microalgas, 

Lv: larvicultura. 



3. ATIVIDADES REALIZADAS 

O estágio foi realizado no laboratório de larvicultura, no período de 10 de 

julho a 11 de agosto de 2001, onde no qual foram desenvolvidas diversas atividades 

nos seguintes setores: 

3.1. Tratamento de Agua 

Segundo CAMPOS (2001), para se obter uma água ideal para larvicultura de 

camarão a mesma deve ser de origem oceânica captada em local distante de 

centros produtores de poluição, salinidade de 35%0,  pH  entre 7,5 a 8,5 e temperatura 

variando de 26 a 32 °C. 

A água de abastecimento do laboratório de larvicultura da Aquacrusta é 

proveniente de um canal localizado a 3,0 km da beira-mar sendo bombeada (duas 

bombas de 3  HP  que funcionam alternadamente) para seis reservatórios com 

capacidade de 30.000 litros cada (FIGURA 3). A água é filtrada através de um 

sistema de areia grossa e fina e, um material sintético denominado "bidin" com 120 

µm de porosidade. Caso a água possua uma salinidade maior ou menor que 32%0, é 

adicionada água doce proveniente de um  pogo  profundo ou adição de sal bruto de 

salina para correção, respectivamente. 

Além da correção de salinidade é feita a adição de cloro granulado (1 g/100 

L) para reduzir os níveis de contaminação bacteriana. Após 24 horas adiciona-se o 

tiosulfato de sódio (1 g/100 L) para neutralizar o cloro residual e, em seguida verifica-

se se há resíduos de cloro (através de  kit  de determinação de cloro utilizando orto-

tolidina), caso positivo faz-se um revolvimento da água passando-a de um 

reservatório para outro. A adição de EDTA (ácido etileno diamino tetracético) em 

quantidade duas vezes a de cloro, é feita após se constatar a ausência de cloro, 

com o objetivo de quelar os metais pesados e melhorar a qualidade da água. 
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FIGURA 3 — Reservatórios de água para o laboratório de larvicultura. 

Se a água apresentar uma coloração marrom escura após a adição do cloro, 

descarta-se a mesma devido à presença de metais pesados e, abre-se à comporta 

do canal de abastecimento para a renovação da água do canal. 

Caso haja uma demanda excessiva por água, principalmente durante o 

período de alta produção, coleta-se esta diretamente do canal de abastecimento 

para os tanques de larvicultura e de microalgas antes de iniciar a produção, 

adicionando-se o dobro da quantidade dos reagentes (cloro, tiosulfato de sódio e 

EDTA) do que aquela utilizada nos reservatórios de abastecimento. 

Antes do uso da água no sistema de larvicultura a mesma passa por dois 

processos de filtração. 0 primeiro sistema consiste em carvão ativado (areia) e o 

segundo em cartucho com elemento filtrante de 5,0  p.m  (FIGURA 4). 

FIGURA 4 — Filtros de carvão ativado (a) e cartucho (13). 
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3.2. Cepário 

0 desenvolvimento e sobrevivência de larvas e juvenis dos organismos 

aquáticos dependem da presença de organismos que constituem o fitoplâncton e o 

zooplâncton os quais se desenvolvem na presença de condições adequadas 

(TORRENTERA e TACON, 1989). 

As microalgas (seres unicelulares) constituem a principal fonte de alimento 

para camarões em suas primeiras fases de vida, além de auxiliarem na manutenção 

da qualidade da água, pois influem no balanço de oxigênio, dióxido de carbono e 

dos compostos nitrogenados, sobretudo a amônia. Assim, o êxito do laboratório 

comercial na produção de pós-larvas depende da obtenção e produção em larga 

escala de espécies que supram os regimes nutricionais das pós-larvas (CARMO, 

2001;  FOX,  1983). 

Apesar de existir uma grande variedade de espécies com possibilidades de 

se utilizar na alimentação das pós-larvas poucas são as espécies cujo cultivo tenha 

se obtido sucesso visando sua utilização na produção comercial de larvas de 

camarão marinho  (MORALES  e VELOTTI, s.d.). 

No cepário do laboratório da Aquacrusta Marinha Ltda., são cultivadas as 

cepas das seguintes espécies de microalgas: Chaetoceros gracilies, Chaetoceros 

sp., Thalassiosira fluviatilis, Tetraselmis tetrathele e Dunaliella salina, visando 6. 

produção constante em garrafões de 20 L a partir de tubos de ensaio, cultivos mães 

em  Erlenmeyer  de 1.000 mL e garrafas de um litro. 

0 local do cepário é aclimatizado a 22 °C, a iluminação é constante por meio 

de lâmpadas fluorescentes, bancadas para os garrafões e garrafas de produção, 

além de sistema de aeração (FIGURA 5). 

As cepas de microalgas são mantidas em tubos de ensaio com meio de 

cultivo  Conway  modificado (WALNE, 1974), que são diariamente agitadas pela 

manhã e a replicagem é feita em frascos  Erlenmeyer  1.000 mL (TABELA 1 e 

FIGURA 6). Todos os processos são realizados em assepsia total utilizando técnicas 

microbiológicas de manejo. A água marinha utilizada é autoclavada a 121 °C e 

enriquecida com o meio de cultivo. 
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FIGURA 5 — Detalhes da bancada do setor de cepário. 

TABELA 1 — Meio  Conway  de cultivo de Microalgas. 

Solução Principal — CEPARIO (Fervida) 
Reagentes 
EDTA 

1Quantidades 
190,0 gramas  
167,2 gramas H3Bo3  

NaNO3 1200,0 gramas 
Na2H2PO4.2H20   140,0 gramas 
MnC13.4H20 i 0,72 grama 
FeC13.6H20 2,6 gramas 
Agua Destilada 2,0 litros  
Solução Trago 21,0 mL 

Usar 2,0 mL para cada litro de Agua marinha. 

Solução Traço (Autoclavada a 111 °C por 15 — 30 minutos)  
Reagentes È Quantidades  
ZnCl2  10,21 grama  
CoC12.6H20 10,20 grama  
(NH4)Mo4024.4H20 I 0,09 grama  
CuSO4.5H20 10,20 grama 
Agua Destilada 110,0 mL 

Solução de Silicato (Autoclavada a 111 °C por 15 — 30 minutos)  
Reagentes Quantidades  
Na2S103.5H20   15,10 gramas 
Agua Destilada 1100,0 mL  

Usar 1,5 mL para cada litro de Agua marinha. 

Solução de Silicato (Autoclavada a 111 °C por 15 — 30 minutos) 
Reagentes 1Quantidades 
Citoneurim 5.000 MERCK 11  Ampola 
Agua Destilada Autoclavada  50,0  mL  

Usar 0,1 mL para cada litro de água marinha. 

Fonte: WALNE (1974). 
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FIGURA 6 — Tubos com cepas de microalgas e garrafas mães 

Diariamente também é feita a replicagem dos  Erlenmeyer  de 1.000 mL para 

garrafas de produção de 1 L com meio de cultivo  Conway  e Guillard f/2 (FIGURA 7). 

Geralmente esse processo é feito de oito em oito dias na fase de produção e de 

quinze em quinze dias quando não há produção. Os recipientes de produção 

recebem aeração continua. 

Quanto ao cultivo em garrafões plásticos de 20 L, com meio de cultivo  

Conway  e Guillard f/2 (FIGURA 8) a replicagem é feita a partir das garrafas de 1 L. 

FIGURA 7 —  Erlenmeyer  de 1.000 mL e garrafas de produção de 1 L. 
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FIGURA 8 — Cultivo em garrafões plásticos de 20 L. 

3.3. Cultivo Massivo de Microalgas 

Os métodos de cultivo para a produção em grandes volumes de microalgas 

são divididos em: o sistema  "Batch"  ou estacionária - consiste basicamente na 

transferência das culturas, antes destas atingirem a fase estacionária do 

crescimento, para volumes crescentes de água enriquecida com nutrientes; o 

sistema semicontinuo - onde há retirada de uma parte da cultura, quando se 

encontra pronta para o uso (antes de alcançar a máxima densidade celular) e da 

imediata adição de água enriquecida com nutrientes em igual volume ao retirado; 

sistema continuo - sistema de fluxo no qual as células são mantidas em um volume 

constante, em um estado de equilíbrio dinâmico estabelecida entre uma parte da 

cultura e a adição de meio nutriente (GOMES, 1986; TORRENTERA e TACON, 

1989). 

OLIVEIRA (1995), cita que para a alimentação de larvas de camarão 

recomenda-se empregar somente culturas em fase exponencial de crescimento, 

onde as células estão sintetizando ácidos graxos polinsaturados, pela grande 

atividade das rotas metabólicas e principalmente da lipogênese. Na fase seguinte a 
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liponcogenese é ativada produzindo ácidos graxos de cadeia curta, inapropriados a 

alimentação das larvas. 

No laboratório da Aquacrusta Marinha Ltda., utiliza-se o sistema  "Batch"  ou 

estacionaria, onde a primeira transferência é feita a partir dos garrafões de 20 L para 

os  "carboy's"  que são cilindros de fibra de vidro com capacidade de 650 L (FIGURA 

9) e, em seguida para os tanques de produção com capacidade de 8.000 L (FIGURA 

10). Esta transferência é feita por gravidade através de mangueiras. Vale salientar 

que a partir das garrafas de produção até os tanques de produção utiliza-se aeração 

artificial através de sopradores. 

FIGURA 9 — Cultivo de microalgas em  "carboy's",  com capacidade de 650 L. 

FIGURA 10 — Tanques de cultivo de microalgas, com capacidade de 8.000 L. 
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0 setor dispõe de um  sub-setor de tratamento de água, a qual é filtrada 

através de cartuchos de carvão ativado de 5,0  pm  de porosidade e filtros de saco de 

1,0  p.m  e logo tratada quimicamente com hipoclorito de sódio (10 - 12%), tiosulfato 

de sódio e EDTA 2Na (MARQUEZ, 2001). 

Geralmente a proporção é de 1 garrafão de 20 L para cada  "carboy",  o 

mesmo também vale para a relação  "carboy's"  e tanque de produção. Porém 

dependendo de certos fatores como: iluminação, demanda no setor de larvicultura, 

concentração das microalgas  etc.,  pode-se variar esta proporção. A água utilizada é 

fertilizada dependendo do tipo de microalga cultivada (TABELA 2). 

TABELA 2 — Meio Seafdec de cultivo de microalgas, modificado. 

Solução Principal -1 (CHAETOCEROS) 
Reagentes Quantidades 
Uréia 600,0 gramas 
Superfosfato triplo (SPT) 300,0 gramas 

Dissolver 1mL em 10,0 litros de água doce e usar 1,0 litro para cada 1.000 
litros de água marinha. 

Solução de Ferro 
Reagentes Quantidades 
Cloreto de Ferro (FeCl3) 40,0 gramas 
Agua Destilada 1,0 litro ml 

Usar 40,0 mL desta solução para 1.000 L de Agua marinha. 

Solução de Silicato 
Reagentes Quantidades 
Silicato de Sódio (H-300) 1,0 litro 
Usar 15,0 mL desta solução para 1.000 L de água marinha. Antes do uso, 

diluir previamente em um pouco de água doce (-300,0 mL). 

Solução Principal - 2 (DUNALIELLA) 

Reagentes Quantidades 
Sulfato de  Amônia 750,0 gramas 
Superfosfato Triplo (SPT) 125,0 gramas 
Uréia 37,5 gramas 
Agua Doce 5,0 litros 

Usar 40,0 mL desta solução para 1.000 L de água marinha. 

Fonte: YAMASHITA e PINTO (1984). 

0 método de contagem direta através de microscópio é utilizado para 

determinar o crescimento dos cultivos devido à simplicidade e ao custo reduzido, 

sendo o mais utilizado, uma vez que além da determinação precisa da densidade 

celular, permite ainda uma inspeção visual do estado das células e de uma possível 

contaminação microbiana da cultura. Estas contagens diretas são realizadas através 

de uma câmara de contagem (câmara de Newbauer). 
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Quando as microalgas atingem uma concentração em torno de 700.000 a 

900.000 células/mL, geralmente no período de 3 a 4 dias nos tanques de produção, 

estas já podem ser transferidas para o setor de larvicultura. 

3.4. Setor de Produção de Artemia 

A Artemia é um pequeno crustáceo, vulgarmente conhecido como camarão 

de salmoura, desempenhando um importante papel na alimentação de variadas 

formas larvais de crustáceos e peixes. 0 seu valor nutricional é originário do 

conteúdo de ácidos graxos de cadeia longa (HUFA -  High  Unsatured  Fatty Acid)  em 

especial os HUFA do tipo "N-3" (ARANA, 1996). 

Segundo SORGELOOS (1982) este branquiópodo é o mais amplamente 

distribuído no mundo, podendo apresentar reprodução partenogenética, onde todos 

os indivíduos são fêmeas e, bissexual onde são produzidos cistos em condições 

adversas (oviparidade) e náuplios (viviparidade) em condições ótimas (FIGURA 11). 

NikUPLIO 

NAUPLIO 
ADULTOS 

CISTOS 24 HORAS , 

AGUA 
( 5 a 36%,) 

 

14 DIAS 

 

REPRODUÇÃO VIViPARA 

CONDIÇÕES 6TIMAS 

 

0,4 mm AUMENTO DE PESO 
500 VEZES 

1,0 cm  

100 - 300 A CADA 4 -5 DIAS 
DURANTE VÁRIOS MESES 

ODEM SER ESTOCADOS 
)URANTE VÁRIOS ANOS CONDIÇÕES SUB6TIMAS 

REPRODUÇÃO OVIPARA (ALTAS S %o, ALTA  
TEMP., OD.  BAIXO  ETC.)  

S  0 0  000 CISTOS 

0 00  

100-300 A CADA 4 -5 DIAS 

FIGURA 11 — Ciclo de vida do branquiópodo Artemia sp., evidenciando os diferentes 
tipos de reprodução (adaptado de SORGELOOS, 1982). 

Os cistos de Artemia spp., utilizados no laboratório de larvicultura da 

Aquacrusta Marinha Ltda. foram provenientes de Macau/RN, em latas de 300 g. 0 

setor de produção possui dois  sub-setores com seis tanques cilindro-cônicos de fibra 

de vidro translúcidos de 500 L cada, com uma entrada de ar central que vem de 
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cima e uma saída dos náuplios pela parte inferior do cone, e baldes de 50 L de fibra 

de vidro para descapsulação inicial. Neste local realiza-se a hidratação, 

descapsulação com hipoclorito de sódio 10 - 12% e eclosão dos cistos de Artemia, 

com a finalidade de obter náuplios que servirão de alimento para as larvas e Os-

larvas na larvicultura. 

0 processo de descapsulação se dá com a colocação dos cistos de Artemia 

previamente pesados em 10 - 15 litros de água marinha, onde são hidratados 

recebendo aeração por uma hora. Depois de serem hidratados os cistos são 

recolhidos em uma sacola coletora com malha de 5,0  pm,  lavados e colocados em 

um balde de fibra de vidro com um pouco de água marinha e aeração. Neste balde 

os cistos recebem uma solução de hipoclorito de sódio 12%, na proporção de 600 

mL para cada 100 g de cisto, onde ocorre uma reação exotérmica. Para baixar a 

temperatura e não provocar a morte dos cistos coloca-se gelo. Os cistos devem ser 

retirados do hipoclorito quando apresentarem uma coloração alaranjada, devendo 

ser abundantemente lavados até a total retirada do produto (MARQUEZ, 

comunicação oral). 

Após a descapsulação os cistos são colocados nos  "carboy's",  onde 

recebem aeração e iluminação constante, permanecendo durante 24 horas para 

eclosão total. Após este período a aeração é suspensa e a parte superior do  

"carboy"  coberto para evitar a penetração da luz. Depois de alguns minutos os 

náuplios migram para o fundo do recipiente, atraidos pela luz que penetra na parte 

inferior do  "carboy"  e as cascas ficam flutuando na superfície. O próximo passo é o 

recolhimento das artemias em uma bolsa de  nylon  confeccionada com tela de 100 

rim, e colocados em um balde com dez litros de água marinha, com aeração. Dessa 

população eclodida retira-se uma aliquota de 1 mL e a coloca em 1 L de água 

marinha para que seja feito o cálculo da taxa de eficiência de eclosão, conforme a 

fórmula abaixo: 

E% = Oa x Vb 
Qc 

Onde: 

E3/0 = eficiência de eclosão dos cistos de Artemia, 

Qa = quantidade de Artemia; 

Qc = quantidade de cistos de Artemia utilizados (g). 



15 10 45 
30 15 60 
40 20 80 
50 30 110 

40 60 30 130 

10 
15 
20 
30 

M-3 
PL-1 
PL-2 
PL-3 
PL-4 
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Depois de retiradas, as artemias podem ser fornecidas vivas as pós-larvas 

ou serem embaladas e congeladas, para serem utilizadas a partir de protozoéa Ill. 

Outro cálculo que deve ser observado é a quantidade de Artemia viva fornecida as 

pós-larvas, que é obtida através da equação:  

Qv  = Vb 
Vtb x Nt 

Onde: 
Qv  = quantidade de Artemia viva fornecida; 

Vb = volume do balde com Artemia (15.000 a 20.000 mL); 

Vtb = Valor tabelado da necessidade de Artemia/indivíduo (TABELA 3); 

Nt = número de tanques existentes na larvicultura. 

Quando se tratar de Artemia congelada a quantidade é obtida pela relação:  

Vs=  Cca 

Qa  
Onde: 

Vs  = volume de Artemia na sacola (mL); 

Oca = concentração de Artemia (6.000.000 art./sc); 

Qa = quantidade de Artemia. 

Também se calcula os resíduos de Artemia viva fornecidos para se verificar 

o desenvolvimento das larvas, esse cálculo é feito através de contagem direta com 

valores normais < 0,5 Artemia/mL em média. 

TABELA 3— Quantidade de Artemia a ser ofertada ás larvas de L. vannamei. 

Consumo de Artemia para larvas de L. vannamei. 

Estágio Quant. Artm/larva Quant. Artm/larva Quant. Artm/larva Quantidade Total 
(manhã) (tarde) (noite) 

 

PL-5   40 
PL-6 50 
PL-7 60 

 

70 
80 
90 

40 150 

  

40 170 
40 190  

Fonte: MARQUEZ (2001). 
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3.5. Larvicultura 

A larvicultura de camarão marinho em laboratório, tem por objetivo a 

produção de pós-larvas com alta qualidade e em quantidade suficiente, a fim 

satisfazer as necessidades de demanda do produtor no processo de engorda, em 

viveiros, até o tamanho comercial. 

Segundo LIAO et a/. (1983) e ALFONSO et  al.  (1988), deve-se oferecer 

atenção especial a alimentação, doenças, manejo da agua, assim como a 

manutenção adequada dos parâmetros físico-químicos do meio, visto que são 

nessas fases de vida que ocorrem a maior taxa de mortalidade. 

MILLAMENA  etal.  (1991), citam ainda que os sistemas intensivos de cultivo 

causam mudanças profundas na qualidade, pois o acumulo de metabólicos, como a 

amônia e o nitrito, provoca um efeito deletério nas espécies cultivadas, reduzindo a 

taxa de crescimento ou causando morte por intoxicação. 

CAMPOS (2001), cita que as condições essenciais para a larvicultura do 

Litopenaeus vannamei envolvem os seguintes aspectos: 

i) Qualidade dos náuplios - devem ser obtidos de laboratórios de reprodução bem 

conceituados; sem deformação, livres de impregnação, com natação 

característica; fototactismo positivo; e transparência da água,  

ii) Qualidade da agua - deve ser de origem oceânica e tratada, possuindo 

parâmetros ideais;  

iii) Qualidade do alimento ofertado - algas de ótimas qualidade e livres de impurezas; 

Artemia com indice de eclosão elevada (> 150.000/grama); ração 

microparticulada de boa qualidade e já testada; 

iv)Manejo adequado - envolvendo boa assepsia; controle dos parâmetros físico-

químicos; e controle do alimento. 

0 setor de larvicultura da Aquacrusta Marinha Ltda. constitui-se no principal 

setor do laboratório, possuindo dez tanques sendo seis de formato  quadrangular  e 

fundo plano, com volume de 13.000 L; e quatro de formato retangular e fundo 

circular, com volume de 18.000 L (FIGURA 12). 

Neste setor é realizado o cultivo larvario e pós-larvario até PL10 do camarão 

marinho L. vannamei, com duração média de 18 dias. 0 setor é abastecido de agua 

filtrada com cartucho de carvão ativado de 5,0 e filtros tipo sacos de 1,0 µm, a 
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aeração dos tanques é mantida, durante todo o ciclo, por meio de dois sopradores 

trifasicos de 7,5  HP.  

FIGURA 12 — Tanques de larvicultura. 

Durante o período de estagio, foram desenvolvidas e acompanhadas 

diariamente as seguintes fases neste setor: 

3.5.1. Recepção dos Nauplios 

Os nauplios foram provenientes dos laboratórios Tecmares Ltda. (Porto de 

Galinhas/PE) e Aquanorte (Parnaiba/PI), num total de 12.000.000 de nauplios. 

transporte foi feito em sacos plásticos com 250.000 indivíduos/saco do local de 

origem até o laboratório por meio aéreo e terrestre, respectivamente. 

Ao chegarem no laboratório os nauplios sofreram o processo de aclimatação 

em caixas de fibra de vidro de 1.000 L, por um período de 30-60 minutos (FIGURA 

13). Depois foram retirados dos sacos plásticos e transferidos para caixas de isopor 

de 50 L, com aeração para desinfecção com Treflan (trifuralim). Neste período, é 

feita a contagem dos indivíduos (FIGURA 14). Após a contagem, é feita a lavagem 

dos nauplios para retirada do Treflan residual com agua do próprio tanque de 

larvicultura (enriquecido com microalgas). A transferência das caixas de isopor para 

uma bombona plástica de 60 L é feita utilizando-se mangueiras (FIGURA 15). 
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FIGURA 13 - Aclimatação de náuplios de L. vannamei. 

FIGURA 14 - Contagem de náuplios de L. vannamei. 

FIGURA 15 - Transferência de náuplios de L. vannamei, para as bombonas. 
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3.5.2. Sistema de Cultivo 

Das bombonas plásticas os náuplios são transferidos para os tanques de 

larvicultura (FIGURA 16) com volume inicial de 6.600 L, enriquecidos com 

microalgas (FIGURA 17) na concentração inicial de 5x104  células/mL. 

_ 

FIGURA 16 — Transferência de náuplios de L. vannamei, para 
os tanques de larvicultura. 

FIGURA 17 — Fertilização dos tanques de larvicultura com 
microalgas. 
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No decorrer do cultivo os tanques são monitorados individualmente 

(TABELA 4) bem como, é feito um controle geral da larvicultura (TABELA 5) visando 

obter os  indices  de produtividade: meses de cultivo, produção de pós-larvas, estágio, 

sobrevivência, tempo de cultivo e produção de pós-larva/mês (MARQUEZ, 2001). 

TABELA 4 — Planilha de monitoramento dos tanques. 

Tanque: Espécie: 
Destino: 

Data  Hora  T °C Est./Núm.  Algas  Artemia  P.A  Vol. Obs. 
Adc. Res. Adc. Res.  

TABELA 5 — Planilha de monitoramento geral da larvicultura. 

Consumo Diário de Artemia e Ração 

População Faturada  
Pop.  
Total 

Data Tanq. Est./Núm.  Vol. Pop.  do 
tanque 

Artemia  Raga()  Desc. 
Adc.  Res.  

Após aclimatação e transferência para os tanques de larvicultura é feito o 

acompanhamento diário do desenvolvimento  larval,  seguido de contagem das larvas 

para um levantamento da sobrevivência, observando os seguintes estádios larvais, 

definidos segundo CAMPOS (2001): 



APARECEM SETULAS 
WAD  ARREDONDADO 
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Náuplio I (NI): apresenta comprimento médio de 0,36 mm e largura de 0,19 mm, 

possui o corpo piriforme não segmentado; há um ocelo na parte mediano anterior 

ventral do corpo, três pares de apêndices com setas não plumosas e um par de 

espinhos furcais um pouco flexionadoi (FIGURA 18). 

ARREDONDADO 

FIGURA 18 — Náuplio de L. vannamei no estágio I. 

Náuplio II  (Nil):  o comprimento do corpo varia de 0,35 a 0,38 mm. Grandes partes 

das setas se apresentam plumosas que é a principal diferença do náuplio I. 0 par 

de espinhos furcal encontra-se reto (FIGURA 19). 

FIGURA 19— Náuplio de L. vannamei no estágio II. 

Náuplio  III  (NIII): possui comprimento entre 0,38 e 0,40 mm. Surge o rudimento 

de quatro pares de apêndices na parte ventral do corpo, que serão futuramente 

maxilas e maxilipedes. Contam com três pares de espinhos furcais (3+3), sendo 

os laterais menores que o central (FIGURA 20). 

-*; 

TRES PARES DE ESPINHAS 
CAUDAIS 

FIGURA 20— Náuplio de L. vannamei no estágio  III.  
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Náuplio IV (NIV): possui comprimento médio de 0,42 mm. Os quatro apêndices 

torácicos estão mais nítidos e a principal característica é a formação (5+5) dos 

espinhos furcais (FIGURA 21). 

FIGURA 21 — Náuplio de L. vannamei no estágio IV. 

- Náuplio V  (NV):  apresenta comprimento médio 0,50 mm. Na base da mandíbula 

surge um processo mastigado bem visível. As projeções furcais bem definidas e 

apresentam sete pares (7+7) de espinhos (FIGURA 22). 

FIGURA 22 — Náuplio de L. vannamei no estágio V. 

Após a metamorfose do náuplio V as larvas passam para o estádio de 

protozoéa apresentando uma mudança radical: o cefalotórax e o abdome são bem 

distintos e nadam continuamente para frente. Esse estádio está subdividido em três 

estágios (ZI,  Zile  ZIII) com duração de 3,5 a 4 dias. 

Protozoéa I (ZI): o comprimento fica em torno de lmm e largura de 0,90 mm. A 

principal característica é o aparecimento dos olhos visíveis através da carapaça 

transparente. 0 ocelo situado entre os olhos persiste neste estágio. A furca 

caudal é bem definida e dividida por uma nítida abertura anal (FIGURA 23). 



OLHOS 
PEDUNCU LADOS 
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OCELLUS SIMPLES  

FIGURA 23 — Protozoéa de L. vannamei no estágio I. 

- Protozoéa II (ZII): apresenta comprimento médio de 1,55 mm e largura de 0,87 

mm. A presença dos olhos pedunculados caracteriza esse estágio, como também 

o surgimento do rostro e um par de espinhos supraorbitais bifurcados (FIGURA 

24).  

FIGURA 24 — Protozoéa de L. vannamei no estágio II. 



UROPODOS EM  
DESENVOLVIMENTO 
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Protozoéa Ill (Z)II): comprimento médio de 2,47 mm e largura de 0,72 mm. 

Apresenta espinhos dorsais em cada um dos somitos e um par de espinhos 

laterais no quinto somito. Os espinhos supraorbitais são simples. 0 aparecimento 

dos ur6podos é a principal característica do protozoéa  III  (FIGURA 25). 

FIGURA 25— Protozoéa de L. vannamei no estágio Ill. 

No estádio de mysis as larvas apresentam o aspecto de um camarão 

adulto, com o corpo encurvado na região abdominal. Possui uma natação 

característica: quando mediante contrações musculares se deslocam dando saltos 

para trás e em posição invertida. Este estádio tem duração de 3,5 a 4 dias, 

apresentando os seguintes estágios: 



SURGEM OS PLEOPODOS 
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- Mysis I (M1): possui um comprimento de 3,10 mm e largura do cefalotórax de 0,65 

mm. Apresenta rudimento de pleópodos pouco perceptível em cada segmento 

abdominal, além de um telson comprido ainda bilobulado com seus urópodos 

correspondentes totalmente desenvolvidos (FIGURA 26). 

TOTAL DESENVOLVIMENTO 
DOS UROPODOS 

FIGURA 26 — Mysis de L. vannamei no estágio I. 

- Mysis II (MII): apresenta comprimento médio de 3,25 mm e largura do cefalotórax 

de 0,62 mm. A principal característica desse estágio é o aparecimento dos 

plecipodos, embora que ainda pequenos e não segmentados. 0 telson se 

apresenta quase retangular devido à união desses lóbulos (FIGURA 27). 

FIGURA 27 — Mysis de L. vannamei no estágio II. 
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- Mysis Ill (MIII): possui comprimento médio de 4,17 mm e largura do cefalotórax de 

0,58 mm. A presença de pleópodos largos e segmentados com pequenas setas 

nas extremidades sendo a principal característica desse estágio (FIGURA 28). 

FIGURA 28 — Mysis de L. vannamei no estágio Ill. 

- Pós-larvas (PL'S): nessa fase os animais apresentam-se semelhantes aos juvenis 

e adultos, seu deslocamento continuo para frente é devido ao desenvolvimento 

dos pleópodos constituindo a principal diferença para o estádio anterior. As quelas 

dos pereiópodos já são funcionais e são usadas para agarrar o alimento e se 

arrastarem no fundo do tanque. As diferenças morfológicas que caracterizam 

cada subestágio pós-larval  são pouco perceptíveis na prática, em vista disso é de 

praxe se denominar pós-larva 1, no primeiro dia após a mudança de mysis  III  para 

pós-larvário; pós-larva 2 no segundo dia e assim sucessivamente. Levando-se em 

conta os diferentes tipos de cultivo e as espécies cultivadas, pode-se considerar  

PL  30 a  PL  35 como sendo juvenis (FIGURA 29). 

FIGURA 29 — Pós-larvas de L. vannamei. 
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Quanto à alimentação está é feita a partir do primeiro estágio de protozoéa, 

pois o animal passa a procurar alimento do meio, deixando de se alimentar 

exclusivamente do vitelo. 

0 fornecimento da quantidade diária de alimento é baseado segundo a 

TABELA 6, para dos seguintes itens: microalgas, náuplios de Artemia vivos e 

congelados, alimentos particulados e microparticulados. 

TABELA 6 — Manejo alimentar de larvas de L. vannamei, em produção comercial. 

Estágio  Microalgas 
Chaetoceros  

(cel/mL) 

Artemia 
congelada  

(ind/m L/dia) 

Artemia viva  
(ind/larva) 

Alimento 
micropartic. 
(g/ind/dia) 

Alimento 
particulado 

Renovação 
de  água  (%) 

Malha  
(pin) 

N-5 50.000 
Z-1 100.000 0,00003 
Z-2 100.000 0,00003 300 
Z-3 100.000 1,0 0,00003 30 300 
M-1 50.000 2,0 0,00004 50 300 
M-2 50.000 2,0 0,00004 80 300 
M-3 50.000 2,5 45 0,00004 100 300 
PL-1 30-40.000 60 0,00004 100 300 
PL-2 30-40.000 80 0,00004 100 300 
PL-3 30-40.000 110 0,00005 100 300 
PL-4 30-40.000 130 0,00006 0,00007 100 300 
PL-5 30-40.000 150 0,00008 100 300 
PL-6 30-40.000 170 0,00012 100 300 
PL-7 30-40.000 190 0,00014 100 300 
PL-8 30-40.000 220 0,00016 100 300 
PL-9 30-40.000 250 0,00016 100 300  

Fonte: CAMPOS (2001). 

As microalgas são utilizadas durante todo o período de cultivo, sendo mais 

abundantes durante os estágios de protozoéa (100.000 células/mL). A partir do 

estádio de mysis e pós-larva a concentração diminui para 50.000 e 35.000 

células/mL, respectivamente. 

Os náuplios de Artemia constituem a fonte principal de proteínas de origem 

animal e ácidos graxos essenciais. Estes náuplios são oferecidos congelados as 

larvas de L. vannamei a partir do estágio de protozoéa Ill, em concentrações de um 

náuplio/mUdia até o estádio de mysis  III  e/ou pós-larva 1, posteriormente os 

náuplios são oferecidos vivos em três refeições diárias (TABELA 3). 

São utilizados como complemento das microalgas e dos náuplios de Artemia 

os alimentos particulados e microparticulados que são fornecidos em pequenas 

quantidades seis vezes ao dia. 



QUÍMICO  PPM  ESTAGIO  LARVAL  DURAÇÃO 

EDTA-2Na 10- 12 N5 — PL9 Todo o Cultivo 

TREF LAN 0,10 N5 — PL9 Todo o Cultivo 

OXITETRACICLINA 1,0 Z3 — PL9 3 —4 dias 

FURAZOLIDONA 1,0 Z3 — PL9 3 —4 dias 

FORMALDEÍDO 10% 20 - 25 PL1 — PL9 3 —4 dias 

FREQÜÊNCIA FINALIDADE 

Diária Melhorar a qualidade 
da agua 

Evita presença de 
fungos 

Evita necroses, 
vibrios  etc.  

Evita  necroses, 
vibrios etc.  

Evita protozoários 

Cada 6 h 

Ocasional 

Ocasional 

Ocasional 
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3.5.3. Manejos de Cultivo 

Os manejos de cultura são de fundamental importância para se obter uma 

boa produção. 

No laboratório de larvicultura da Aquacrusta Marinha Ltda., um dos manejos 

observados é a renovação de água dos tanques de cultivo que é realizada através 

de telas e drenos com torneiras; estes mecanismos têm favorecido um melhor 

trabalho e menor esforço. Durante os primeiros dias de cultivo (estágios de 

protozoéa I e II) o volume dos tanques é acrescido em 2.000 L/dia, até completar 

sua capacidade máxima útil (13.000 ou 18.000 L). Posteriormente, inicia-se a 

renovação da água do tipo estática com 30, 50 e 80% do volume do tanque para os 

estágios de protozoéa Ill, mysis I e mysis II, respectivamente. A partir de mysis Ill em 

diante a renovação da água dos tanques é de 100%/dia, para realizar esta 

operação, o nível da água é baixado até 50% do volume  tail  e realiza-se a 

renovação do tipo continua (30-40 minutos) e logo se completa até o nível máximo. 

Um outro fator que faz parte do manejo diário é diminuir a presença de 

patógenos potenciais, utilizando-se algumas substâncias químicas (TABELA 7). Os 

antibióticos (oxitetraciclina e furazolidona) e o formaldeidos são usados em última 

instância; uma opção melhor para controlar a presença de patógenos é através de 

boas normas de limpeza, higienização e de altas taxas de renovação de água, 

chegando até utilizar-se 200%. 

TABELA 7 — Substâncias químicas utilizadas no controle de agentes patogênicos, 
durante a larvicultura de L. vannamei. 

Fonte: MARQUEZ (2001). 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de concluído o acompanhamento verificamos que o processo de 

larvicultura do camarão marinho Litopenaeus vannamei no laboratório da Aquacrusta 

Marinha Ltda., envolve distintas etapas em diferentes setores, observando as 

técnicas produtivas mais utilizadas na carcinicultura. Entretanto, o sistema pode 

sofrer uma melhora sensível se forem adotadas algumas medidas, tais como: 

1- Deve-se perfurar mais um  pogo  para obtenção de agua doce visto que o atual 

não supri as necessidades do laboratório durante o período de alta produção, 

prejudicando o bom desenvolvimento do trabalho; 

2- Seria válido um estudo da viabilidade da captação da agua com qualidade 

oceânica e não de um canal, a fim de evitar a contaminação por organismo 

patógenos e de metais pesados; 

3- Restringir a entrada e saída nos diversos setores do laboratório, apenas ao 

pessoal autorizado, a fim de evitar o ingresso de patógenos no sistema de 

cultivo; 

4- Realização de um estudo com probióticos para substituir os antibióticos, 

5- Ampliação do cepario e reimplantação do sistema  "raceway",  para uma melhor 

sobrevivência das pós-larvas, 

6- Construção de um setor de maturação, evitando assim o problema de 

fornecimento de nauplios. 
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