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RESUMO 

A carcinicultura é uma atividade econômica que tem apresentado grande 

crescimento mundial nos últimos anos. Atualmente difundida em mais de 50 

países, é responsável pela produção de 35% de todo camarão produzido no 

mundo, com 1.630.000 toneladas no ano de 2003. No Brasil a carcinicultura 

vem se destacando com êxito, principalmente na região Nordeste, devido as 

suas condições climáticas e hidrobiológicas propicias para o cultivo de 

camarão da espécie Litopenaeus vannamei, nativa da costa sul-americana do 

Pacifico. Com  o nível tecnológico e práticas de cultivo utilizadas juntamente 

com a espécie cultivada levam o Brasil a ser atualmente o maior produtor de 

camarão cultivado no Hemisfério Ocidental. Diante do exposto, e considerando 

a importância de boas práticas de manejo em um cultivo comercial, o presente 

trabalho abordou vários aspectos das técnicas de manejo de cultivo de 

camarão marinho L. vannamei, na fazenda Compescal, localizada no município 

de Aracati — CE. 

No presente trabalho foram acompanhadas atividades como a 

preparação de berçários intensivos, recepção e aclimatação de pós-larvas, 

preparação de viveiros até a despesca dos camarões dos viveiros de engorda, 

com o intuito de aumentar os conhecimentos no setor e propagar as técnicas 

de cultivo de camarão. 
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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO EM UMA FAZENDA 

DE CULTIVO DE CAMARÃO MARINHO 

ARTUR CLAUDIO ALVES BATISTA 

1. INTRODUÇÃO 

0 cultivo de camarão marinho surgiu para satisfazer necessidades de 

alimentos de subsistência em épocas passadas no Sudoeste da  Asia.  A atividade 

se manteve por séculos com características artesanais, até que no inicio da 

década de 30, cientistas japoneses conseguiram realizar a desova em laboratório 

da espécie Marsupenaues japonicus, propiciando assim a produção de pós-larvas 

em escala comercial (larvicultura) cujos resultados deram grande contribuição 

para o desenvolvimento da carcinicultura (BRASIL/DPA, 2001). 

Por volta dos anos 70 houve a propagação das técnicas de cultivo 

comercial em  'Daises  de regiões tropicais e subtropicais, e a partir dai a 

carcinicultura começou a ganhar uma posição importante no mercado 

internacional. Com  o rápido crescimento mundial do cultivo do camarão marinho 

nas últimas décadas, notadamente nos  !Daises  costeiros tropicais emergentes da  

Asia  e das Américas, teve e continua tendo por base de sustentação a crescente 

demanda do produto no mercado internacional, a elevada rentabilidade do 

agroneg6cio e a sua capacidade de gerar renda e emprego para o 

desenvolvimento regional, bem como produzir divisas para apoiar o crescimento 

tecnológico dos países produtores. 0 declínio da produção do camarão extraído 

dos mares, que nos últimos tempos tem sido registrado pela  "Food and Agriculture 

Organization"  (FAO), órgão que trata de alimentação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), vem contribuindo para manter em ascensão o produto cultivado, 
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cujo crescimento representa um importante fator de estabilização na oferta global 

do camarão frente ao persistente aumento da demanda (BRASIL/DPA, 2001). 

No Brasil, a atividade de cultivo de camarão marinho surgiu na década de 

70, com a criação da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN), cujas atividades predominantes incluíam o cultivo das espécies 

Farfantepenaeus brasiliensis e Marsupenaues japonicus (BRASIL/DPA, 2001). 

Apesar de M. japonicus ser uma das mais importantes espécies cultivadas 

na  Asia,  ela não se adaptou bem as condições brasileiras, principalmente em 

função das baixas salinidades nas zonas de produção. Desse modo, os 

produtores foram obrigados a experimentar o uso das espécies nativas como 

Farfantepenaeus subtilis, Farfantepenaeus schmiti, Farfantepenaeus brasilensis e 

Farfantepenaeus paulensis em suas fazendas (BARBIERI  JUNIOR  & 

OSTRENSKY NETO, 2002). Entretanto, a baixa produtividade e pouca 

lucratividade dessas espécies provocaram a desativação e a reconversão 

salinas de diversas fazendas na região Nordeste. 

Por volta de 1987, iniciou-se o cultivo semi-intensivo do camarão branco do 

Pacifico, Litopenaeus vannamei, no Estado da Bahia, embora confinado a um 

único empreendimento. As técnicas de larvicultura e engorda do L. vannamei 

foram mantidas em segredo até 1993, quando as principais larviculturas no pais 

começaram a produzir esta espécie em grande quantidade (NUNES, 2001). 

Em pouco tempo, o camarão L. vannamei demonstrou seu elevado grau de 

rusticidade, crescendo bem em uma grande variedade de condições ambientais e 

apresentando níveis de produtividade e de competitividade muito superiores aos 

alcançados com as espécies até então cultivados no Brasil (BARBIERI JÚNIOR & 

OSTRENSKY NETO, 2002). 

Hoje, apesar da espécie ser responsável pelo grande desenvolvimento da 

carcinicultura brasileira ser nativa da Costa do Pacifico do México, América 

Central e América do Sul, o pais já possui o completo domínio do seu ciclo 

biológico. Durante mais de dez anos, o Brasil importou náuplios, pós-larvas e 

reprodutores de L. vannamei de  {Daises  localizados na costa do Pacifico, como 

Equador, Panamá, Venezuela, México e EUA (Sul da Flórida e Havaí). O domínio 
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do ciclo reprodutivo e da produção de pós-larvas resultou em auto-suficiência e 

regularização da sua oferta, tornando possível 6 consolidação da tecnologia da 

formação de plantéis em cativeiro. Essa situação levou à ruptura da importação de 

matrizes e reprodutores que contribuíam para a introdução de enfermidades, e 

eram utilizadas em constantes soluções de continuidade na oferta de pós-larvas, 

com reflexos negativos sobre o desempenho da atividade no pais. 0 surgimento 

de laboratórios de produção de pós-larvas e a implantação de novas rações 

balanceadas propiciaram o sucesso da nova espécie cultivada (UFSCAR, 2004). 

0 presente trabalho é resultado de um estágio realizado na fazenda 

Compescal entre os dias 25 de março e 15 de maio, nos setores de berçário e 

engorda, acompanhando as atividades como: preparação de berçários, 

transferência e aclimatação de pós-larvas, preparação de viveiros, verificação dos 

parâmetros físico-químicos, biometrias e despescas. 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1 Cenário atual do cultivo do camarão marinho 

No ano de 2003, a produção mundial do camarão cultivado em mais de 50  

!Daises  emergentes chegou a 1.630.000 toneladas, ou seja, 35,21% do total de 

camarão produzido em todo o mundo, cujo volume anual envolvendo captura e 

cultivo foi de 4.630.000 toneladas, o que indica que o camarão extraído dos mares 

continua sendo o principal responsável pela oferta global do produto com 64,79%, 

como demonstra a tabela abaixo: 

Tabela 1 - Produção mundial de camarão cultivado - 2002/2003. 

Países 

Produtores Produção  

(T) 

2002 

Area  em 
Produção (ha) 

Produtividade 

(kg/ha/ano) 

Produção  

(T) 

2003 

Area  em 
Produção (ha) 

Produtividade 

(kg/ha/ano) 

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 

Índia 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 

Banglandesh 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 

Total 1.455.246 1.642.100 886 1.630.000 1.701.590 958  

Fonte:  GAA/ SHRIMP OUTLOOK (2003) 

0 hemisfério oriental é responsável pela maior parte da produção mundial 

do camarão cultivado, com 1.359.000 toneladas em 2003, correspondentes a 

83.37% do total mundial, sendo o principal centro produtor o Sudoeste da  Asia  que 
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inclui os seguintes  'Daises  por ordem de importância: China, Tailândia, Vietnã, 

Indonésia, Índia,  Bangladesh  e Malásia. Em relação ao hemisfério ocidental, a 

produção de 2003 chegou a 271.000 toneladas, 16,63% do total mundial. 0 Brasil, 

ao finalizar o referido ano com 90.190 toneladas consolidou posição de líder do 

hemisfério, superando o Equador e o México que, tradicionalmente, ocupavam o 

primeiro e segundo lugar, respectivamente (ROCHA et  al,  2004). 

Outros  'Daises  produtores de camarão são Colômbia, Venezuela, Peru, 

Panamá, Honduras e Nicarágua (ROCHA et  al,  2004). A Tabela 1 mostra a 

posição do Brasil em relação à quantidade de recursos naturais usados para 

produzir camarão, na qual observamos a eficiência da produção brasileira em 

comparação com os demais países produtores de camarão. 

Podemos observar, na Tabela 2, que está mantida a tendência que tem 

sido registrada nos últimos anos de um crescimento moderado da carcinicultura 

nacional em uma área produtiva e número de produtores. 0 nível de produtividade 

de 6.084 Kg/ha/ano, que coloca o Brasil na liderança mundial em produtividade, 

continua crescendo através dos anos, ainda que com o ritmo menor. As 90.190 

toneladas de camarão em 2003, um crescimento de 50% da produção, em 

comparação com o ano anterior, consolidam, como se indicou antes, a posição no 

Brasil como líder do hemisfério ocidental e como o sexto maior produtor do mundo 

(ROCHA et  al,  2004). 

Tabela 2 — Principais resultados de 2003 em comparação com 2002, referentes ao 

cultivo de camarão no Brasil. 

Variáveis Levantadas/Ano 2002 2003 Variação (%) 

N° de Produtores  680 905 33,1 

Area  (ha) 11.016 14.824 34,6 

Produção (t) 60.128 90.190 50,0 

Produtividade (Kg/ha/ano) 5.458 6.084 11,5  

Fonte: ABCC (2003). 
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Dados do ano de 2003 mostram a existência de 905 fazendas de cultivo de 

camarão marinho no Brasil, perfazendo um total de 14.824 ha de área inundada, 

sendo que 91,2% das mesmas estão situadas na região Nordeste, que é 

responsável por cerca de 95% da produção brasileira (Tabela 3). Em média, a 

produtividade de camarões cultivados ultrapassa 6 ton/ha/ano, totalizando cerca 

de 90.190 t no ano de 2003, sendo extremamente alta quando comparada com a 

área natural que a espécie necessita para se reproduzir (ROCHA et  al,  2004). 

Tabela 3 — Quadro geral da carcinicultura marinha por região do Brasil (2003). 

Região N° de Fazendas  Area  Produção Produtividade 

N° % ha % 
 Ton % (kg/ha/ano) 

Norte 6 0,6 159 1,1 324 0,4 2.038 

Nordeste 825 91,2 13.644 92,0 85.852 95,2 6.292 

Sudeste 10 1,1 103 0,7 370 0,4 3.592 

Sul 64 7,1 918 6,2 3.644 4,0 3.969 

Total 905 100,0 14.824 100,0 90.190 100,0 6.084  

Fonte: CENSO ABCC (2003) 

Na Região Nordeste, a carcinicultura vem se desenvolvendo em ritmo 

acelerado desde de 1996 quando se consolidou a viabilidade técnica e econômica 

do agronegócio com a espécie L. vannamei (Tabela 4). Este desenvolvimento 

acentuado da carcinicultura marinha em Estados da Região Nordeste confirma 

assim seu enorme potencial para a atividade. É, efetivamente, uma nova riqueza 

do setor primário, especialmente quando se tem presente que essa atividade não 

depende de chuvas em nenhuma etapa do seu ciclo produtivo, que utiliza áreas 

improdutivas, que emprega cerca de 90% da sua mão-de-obra sem exigência de 

qualidade profissional e que o produto da sua exploração conta com uma ampla 

demanda internacional (ROCHA et  al,  2004). 
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Tabela 4- Evolução da carcinicultura brasileira 1997/2003. 

Itens/Anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Area  de viveiros em ha 3.548 4.320 5.200 6.250 8.500 11.016 14.824 

Produção em  ton.  3.600 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 90.190 

Produtividade (Kg/ha/ano) 1.015 1.680 1.680 4.000 4.706 5.458 6.084 

Fonte: CENSO ABCC (2003). 

Para uma revisão mais detalhada dos níveis de produção e de eficiência 

produtiva em cada uma das Unidades Federativas, foi elaborada a Tabela 5. Nela, 

pode-se observar que o Estado do Rio Grande do Norte lidera o  ranking  brasileiro 

com 37.473 toneladas e uma produtividade média de 6.937 Kg/ha/ano, que é 

superior em 14,02% à média nacional (6.084 Kg/ha/ano), e está seguido pelo 

Ceará com 25.915 toneladas e pela Bahia com 8.211 toneladas. A análise dos 

níveis de produtividade registra o Estado de Alagoas (8.667 Kg/ha/ano), com 

apenas duas fazendas, com a melhor posição, seguido pelo Paraná (7.959 

Kg/ha/ano) com um único produtor, e pelo Ceará (7.676 Kg/ha/ano) com 185 

fazendas e área de 3.376 ha. A produtividade obtida pelo Estado do Ceará, que 

pela representatividade é o líder brasileiro nesse segmento de eficiência produtiva, 

foi superior a média nacional. 0 desempenho dos demais Estados produtores 

mostra que existe um amplo espaço para o crescimento vertical da produção 

brasileira, dependendo da viabilização de investimentos para adequação física e 

técnica das unidades existentes (ROCHA et  al,  2004). 

0 intenso processo tecnológico ao qual a atividade vem sendo submetida, 

resultou no crescimento da produção que passou de 3.600 toneladas em 1997, 

para 90.190 toneladas em 2003. 0 aumento da produtividade nacional do 

camarão, registrado nessa série de seis anos é digno de menção pela regular 

consistência de seus resultados, os quais colocam o Brasil na liderança mundial 

em relação ao indicador que mostra eficiência tecnológica no processo produtivo. 
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Tabela 5 — Quadro Geral da carcinicultura marinha por estado brasileiro em 2003. 

Estado N° de Fazendas  Area  (ha) Produção (t) Produtividade Participação 

(kg/ha/ano) por Estado  CYO  

RN 362 5.402 37.473 6.937 41,5 

CE 185 3.376 25.915 7.676 28,7 

BA 42 1.737 8.211 4.728 9,1 

PE 79 1.131 5.831 5.156 6,5 

PB 66 591 3.323 5.623 3,7 

PI 16 688 3.309 4.812 3,7 

SC 62 865 3.251 3.758 3,6 

SE 54 398 957 2.401 1,1 

MA 19 306 703 2.293 0,8 

PR 1 49 390 7.959 0,4 

ES 10 103 370 3.592 0,4 

PA 6 159 324 2.038 0,4 

AL 2 15 130 8.667 0,1 

RS 1 4 3 842 0,0 

TOTAL 905 14.824 90.190 6.084 100,0  

Fonte: CENSO ABCC (2003) 

2.2 Caracterização da fazenda Compescal 

A fazenda Compescal está localizada no município de Aracati, no litoral 

leste do Estado do Ceará, distante 150 Km de Fortaleza. A Compescal opera sob 

sistema de produção intensivo, cultivando como espécie principal o camarão 

Litopenaeus vannamei. A fazenda possui 81 viveiros sendo 60 viveiros de 

engorda, 13 viveiros para cultivo de reprodutores e 8 viveiros para experiências, 

totalizando uma área de produção com cerca de 276 hectares. 

0 setor de berçário é composto por vinte tanques berçário, cada um com 

capacidade de 55000 L de água, podendo estocar até 1,8 milhões de pós-larvas 

por tanque. A captação de água do rio Jaguaribe é feita através de gamboas, 
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ligadas a um canal de abastecimento principal e este ligado a quatro canais 

secundários. A parte física da fazenda é composta de depósito de ração, 

laboratório para análise físico-química da água e do solo, ambulatório, prédio 

administrativo, refeitório, almoxarifado, oficina de manutenção de material e 

alojamentos. 

A fazenda é dividida em 5 células (áreas), tendo um Engenheiro de Pesca 

responsável pela produção de cada uma delas, sendo sempre realizada reuniões 

entre os engenheiros e a administração geral para um bom andamento das 

atividades para resultados cada vez mais eficientes em relação a produção da 

fazenda. 

Nesta empresa estão implantados os programa de: Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e o 

programa de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 



3. ETAPAS DO CULTIVO 

3.1 Berçário 

No Brasil, grande parte dos empreendimentos de carcinicultura estão 

usando o sistema intensivo de berçário, no qual as pós-larvas provindas da 

larvicultura são cultivadas em tanques berçários por um curto período de tempo, 

numa etapa que precede o inicio da engorda dos camarões em viveiros. 

No passado, a carcinicultura marinha brasileira adotava um sistema 

bifasico, constituído de viveiros berçários e viveiros de engorda. Posteriormente a 

atividade adotou a estocagem direta de pós-larvas (sistema monofásico) e, mais 

recentemente voltou ao sistema bifasico com tanques berçários e viveiros de 

engorda (PEREGRINO et  al,  2002). 

Na fase berçário, a primeira fase da engorda, os camarões são aclimatados 

as condições ambientais da fazenda, com o efetivo controle dos parâmetros 

hidrobiológicas dos tanques de cultivo proporcionando as pós-larvas produzidas 

sobre condições controladas, a disponibilidade adequada de alimentos e a 

estabilidade físico-química, minimizando assim, os riscos com mortalidade e 

contribuindo em contrapartida para uma obtenção de sobrevivência em torno de 

85 a 95%. 

0 sistema de bergario intensivo tem como finalidade fazer com que a larva 

apresente uma maior resistência ao ambiente de cultivo e complete seu 

desenvolvimento morfofisiológico. Este desenvolvimento possibilita entre muitas 

outras características de desempenho, que a larva apresente uma capacidade de 

osmorregulação, permitindo dessa maneira suportar amplas oscilações de 

salinidade associadas ao efeito multiplicativo deste fator com a temperatura 

(LUSTOSA, 2002). 

Esta etapa serve também para selecionar os animais mais resistentes com 

tamanho homogêneos e aumentar a eficiência durante a engorda, ter melhor 

10 
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acompanhamento diário do crescimento das pós-larvas em relação a sua 

qualidade, sanidade e performance. 

Os sistemas de tanques berçários proporcionam ainda um nível maior de 

biosseguranga e possibilitam a formação de estoque regulador de pós-larvas, 

permitindo uma melhor sincronização nos cronogramas de povoamento da 

fazenda, aumentando a produtividade e rentabilidade do empreendimento. 

3.1.1 Descrição dos tanques berçários 

0 setor de berçário da fazenda Compescal possui em sua área um total de 

vinte tanques berçários, supridos de um grupo gerador, casa de bombas, 

sopradores, caixas de despesca, filtros de água e um laboratório. 

Devido a constante necessidade de água, os tanques berçários estão em 

áreas próximas dos canais de abastecimento, bem como a canais de drenagem 

por onde são escoadas as águas de despescas. 

Os tanques berçários da fazenda Compescal são dispostos em grupos de 

dois paralelamente em uma área aberta, favorecendo assim uma melhor captação 

de luz solar que favorecerá o desenvolvimento de microalgas. Os tanques são 

construidos de alvenaria ou concreto armado em formato circular com 8 metros de 

diâmetro e com profundidade de 1 metro nas laterais e 1,20 metros no centro 

(área de caimento da drenagem) com capacidade para 55000 litros de água. 

Os tanques são pintados internamente com tinta epóxi preta, simulando 

assim um ambiente escuro. São dotados de sistema de abastecimento e 

drenagem independentes, além de sistema de aeração constante como forma de 

suprir a demanda de oxigênio por parte da alta densidade a ser cultivada nos 

tanques berçários, operando estes com três estações de sopradores de ar para 

suprimento regular de oxigênio, movidos por motores de 7,5 cv cada, e um motor 

de menor potência para uma eventual emergência. 

A fazenda Compescal adquire as pós-larvas  (PL)  da sua própria larvicultura 

com idades entre PL8 e PL12, sendo estocadas nos tanques berçários com 

capacidade de 55m3  em uma densidade em torno de 30 PL/L, totalizando um 
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povoamento de um milhão e meio de pós-larvas em cada tanque, assim o berçário 

da fazenda Compescal pode operar com uma capacidade total de 30 milhões de 

pós-larvas, que ficam confinadas entre dez e vinte dias, dependendo da 

disponibilidade dos viveiros de engorda preparados. 

Figura I - Tanques berçários 

3.t2 Preparação e fertilização dos tanques berçários 

Os tanques berçários devem ser preparados pelo menos cinco dias antes 

do recebimento das pós-larvas. Esta preparação consiste basicamente na 

limpeza, desinfecção e no enchimento do tanque seguido da fertilização da água 

do cultivo. 

A limpeza dos tanques é realizada após a despesca. Estando 

completamente vazio, inicia-se uma lavagem e escavação das paredes e piso dos 

tanques, além dos canos de abastecimento de água e ar para a retirada por 

completa de algas, cracas, resto de ração, dejetos e impregnações de todo 

material em decomposição que tenha fixado na estrutura do tanque. 

Após a limpeza, os tanques são desinfetados com uma solução de 

hipoclorito de cálcio (HTH com 65% cloro ativo), 300g de cloro diluídos em 10 

litros de água e após período de uma hora, é retirado o resíduo da solução com 

água em excesso. Em seguida, coloca-se álcool nas paredes e no fundo do 

tanque e aguarda-se 2 horas para proceder ao abastecimento do tanque. 
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Outro sanitizante usado para desinfecção dos tanques é a solução de 1 litro 

de ácido muriático a 10% ativo, diluído em 10 litros de água por tanque, que é 

aplicado com esponjas fixadas em rodos. Depois de 1 hora da aplicação o tanque 

é lavado com água em abundância para eliminar resíduo do produto utilizado na 

desinfecção e após 1 hora de exposição ao sol é iniciado o abastecimento do 

tanque com água proveniente do canal de abastecimento. 

Na fazenda Compescal há uma alternância na aplicação do agente 

sanitizante (ácido muriático ou cloro), no inicio de cada cultivo para que os 

microrganismos patogénos não criem uma resistência ao uso repetitivo do 

sanitizante. A limpeza e desinfecção dos tanques são medidas de prevenção 

contra a incidência de bactérias, parasitas e microrganismos prejudiciais ao 

cultivo. 

0 enchimento dos tanques é realizado com água proveniente dos canais de 

abastecimento dos viveiros de engorda. Toda água é bombeada do canal de 

adução passando por filtros de areia que tem como finalidade reter as partículas 

maiores de sólidos em suspensão e de ovos e larvas de competidores. 

Posteriormente, a água passa por uma manga de filtração de 500 micras fixada na 

torneira do cano de abastecimento do tanque. 

A fertilização química da água é feita em conjunto com os níveis de 

abastecimento dos tanques. A primeira fertilização é aplicada quando o tanque 

atinge 25% do seu volume, utilizando para isso superfosfato triplo, uréia, silicato e 

nitrato de sódio. No dia seguinte com o tanque com 50% do seu volume faz-se 

nova fertilização. Após dois dias, observa-se as características da água do tanque, 

devendo esta apresentar uma coloração amarronzada, indicando a presença de 

diatornáceas. Uma nova fertilização é feita quando o tanque estiver com 100% do 

volume. Após um ou dois dias coleta-se amostra da água do tanque para 

contagem de fitoplâncton e zooplâncton, devendo estar com números próximos de 

100.000 células/ml e 2 a 3 indivíduos por litro, respectivamente. 

Caso a água não satisfaça as necessidades das pós-larvas, no que refere 

ao alimento natural, faz-se nova fertilização ou inoculam-se novas cepas de 

microalgas, para predomínio das diatomáceas. Se durante ou depois da 
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fertilização a água apresentar uma coloração esverdeada indicando a presença 

excessiva de algas cloroficeas, faz-se necessária à aplicação de calcário  

dolomitic()  (CaCO3) na proporção de 1g/m3  de água, para estabilizar o  pH,  

diminuindo assim a quantidade de cianoficeas e cloroficeas. 

Na fazenda Compescal as Aguas contem grande quantidade de fósforo não 

tendo a necessidade da aplicação de superfosfato triplo. Aplica-se ainda 300g de 

farinha de trigo, que é rica em amido auxiliando assim o crescimento de bactérias 

que servirão de alimento para o zooplâncton na água do cultivo. 

3.t3 Transporte das pós-larvas 

No Brasil, as pós-larvas são geralmente transportadas por via terrestre ou 

aérea. As pós-larvas oriundas das larviculturas normalmente são acondicionadas 

em sacos plásticos contendo 1/3 de água e 2/3 de oxigênio, em volume médio de 

15 L de água. As pós-larvas são estocadas a uma densidade de até 1000 PL/L, ou 

seja, uma média de 15000 pós-larvas em cada saco, sendo os mesmos 

acondicionados em embalagens isotérmicas para evitar aumento excessivo na 

temperatura da água de transporte (NUNES, 2004). 

Na fazenda Compescal são utilizadas caixas de transporte especificas para 

as pós-larvas, caixas estas isotérmicas e dotadas de um sistema de aeradores 

portáteis com suplemento de oxigênio. As caixas de transporte têm capacidade 

para 1000 L de água, podendo transportar até um milhão e meio de pós-larvas. 

Figura 2 - Transporte das pós-larvas 



15  

Independente do sistema de transporte é indispensável que os animais 

sejam acondicionados de forma a reduzir ao mínimo o estresse físico ocasionado 

pela agitação da água, protegidos do sol e com água bem oxigenada, contendo 

alimentação de náuplios de Artemia. É importante que se comunique ao setor de 

larvicultura com antecedência, a salinidade desejável da água de transporte, pois 

esta deve ser a mais próxima possível da salinidade da fazenda, com intuito de 

reduzir o tempo de aclimatação. 

3.1.4 Recepção e aclimatação das pós-larvas 

A fazenda Compescal adquire as pós-larvas do seu próprio laboratório, 

unidade produtora de larvas de camarão marinho, localizada no distrito da Lagoa 

do Mato, que fica 25km distante da fazenda. 

Numa fazenda bem estruturada e gerenciada um dos aspectos mais 

importantes é qualidade das pós-larvas que são utilizadas na engorda de 

camarão, por isso, deve-se ter bastante paciência e cautela na aquisição das Os-

larvas. A aquisição de larvas de baixa qualidade refletirá na fase de engorda, 

podendo haver problemas como: Mortalidades acima da média; taxas de 

crescimento e taxas de conversão alimentar insatisfatórias, como também 

desuniformidade dos lotes ao final do cultivo. 

Existem critérios importantes que avaliam a qualidade das pós-larvas, que 

devem ser observados durante a sua aquisição, tais como: Coletar do tanque a 

ser despescado uma amostra dos indivíduos, cerca de 100 pós-larvas observando 

as seguintes características dos animais: estes devem estar com uma disposição 

uniforme na água, com natação ativa e bentônica e não a mercê da corrente da 

água, a coloração da musculatura deve estar amarela cristalina ou translúcida, a 

carapaça com aparência limpa e lipideos presentes no trato digestivo. 

Uma vez que o animais tenham passado pelas avaliações com sucesso é 

feito um teste de estresse ou resistência da seguinte forma; (1) Coleta-se do 

tanque desejado para despesca 100 pós-larvas e transfere-se para um recipiente 

com 1 litro de água de salinidade zero a uma temperatura de 23° C, sendo 
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mantidas nestas condições por 30 minutos. (2) Retorna-se as larvas para um 

recipiente contendo temperatura e salinidade iniciais (3) Espera-se por 30 minutos 

e realiza-se a contagem de indivíduos mortos a fim de calcular a sobrevivência. 

Com  o resultado do teste de estresse, as pós-larvas são classificadas de acordo 

com uma escala de sobrevivência (Tabela 6). 

Tabela 6 - Classificação da qualidade das pós-larvas com base na prova de 

osmorregulação. 

Sobrevivência % Classificação 

> 95% Excelente 

90% Boa 

80% Regular 

<80% Ruim 

Fonte: NUNES (2004) 

Na fazenda Compescal, as pós-larvas são submetidas a uma aclimatação, 

procedimento este que garante  indices  elevados de sobrevivência após o 

povoamento nos tanques berçários. 

A aclimatação consiste na mistura gradual e continua da água de cultivo 

com a água de transporte das pós-larvas, até que as mesmas tenham se 

equilibrado em termos de salinidade, temperatura e  pH  da água. 0 período da 

aclimatação está relacionado com o tamanho e qualidade das pós-larvas e ás 

diferenças de temperatura e salinidade da água, considerando que os níveis de 

oxigênio dissolvido dos berçários já estejam em concentrações adequadas 

(NUNES 2004). 

Todo o processo de aclimatação deve ser feito com água continuamente 

oxigenada, para isso, utilizam-se mangueiras de plástico acopladas a um cilindro 

de oxigênio, sendo ofertada biomassa de Artemia durante toda fase de 

aclimatação. De uma forma geral, a salinidade deve ser ajustada de 2 a 3 partes 

por mil por hora (Tabela 7) e o  pH  a 0.3 da unidade por hora (NUNES 2004). 
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Nos tanques de aclimatação é importante observar o nível de atividade 

natatória, a existência de larvas com natação errática, a presença de mudas na 

água e a ocorrência de canibalismo. 

Quando a salinidade, o  pH  e a temperatura da água do tanque de 

transporte se igualarem aos parâmetros da água do viveiro, a aclimatação estará 

concluida e as larvas estarão prontas para iniciar a fase de cultivo nos berçários 

intensivos (BARBIERI  JUNIOR  & OSTRENSKY NETO, 2002). Após serem 

aclimatadas as pós-larvas são sinfonadas diretamente para o berçário a uma 

densidade média de estocagem de 30000  PL/  m3. 

Tabela 7 - Aclimatação das pós-larvas 6 salinidade desejada. 

Amplitude de redução Redução / hora Tempo por faixa 

35 - 20 ppm 4 ppm / hora 3 horas e 42 minutos 

20- 15 ppm 2 ppm / hora 2 horas e 30 minutos 

15 - 05 ppm 1 ppm / hora 10 horas 

Fonte: Centro de Pesquisas em Carcinicultura (2002) 

3.1.5 Alimentação nos berçários 

A manutenção de uma boa condição nutricional das pós-larvas na fase 

berçário e de fundamental importância para garantir elevados  indices  de 

desempenho durante a fase de engorda (NUNES, 2004). Na fazenda Compescal 

as pós-larvas são alimentadas imediatamente após a transferência, usando para 

isso, biomassa de Artemia congelada em combinação com ração contendo 40% 

de proteína bruta, sendo esta na forma de pequenas partículas desintegradas para 

facilitar a captura e mastigação do alimento pelas pós-larvas. Para cada um 

milhão de pós-larvas é considerado um consumo inicial de 100g/refeição, com um 

aumento gradativo com o passar dos dias de cultivo (Tabela 8). 

Na fazenda Compescal, o alimento é distribuído por meios de lanços, sobre 

toda área cultivada durante 24 horas, em intervalos  continuos  de duas horas. A 

alimentação é distribuída de forma alternada, uma hora biomassa de Artemia e na 
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outra hora ração triturada. Embora o camarão prefira alimentar-se de alimento 

natural (biomassa de Artemia), a finalidade desta alternância é condicionar o 

camarão ao tipo de alimento ministrado no viveiro de engorda, ou seja, a ração. 

Diariamente deve-se observar o trato digestivo das pós-larvas visando um bom 

controle de alimentação. 

Durante o cultivo são observadas as condições dos tanques, em relação à 

produção de algas, principalmente o desenvolvimento das diatomáceas, devido a 

sua fácil digestibilidade, podendo assim aumentar ou diminuir a fertilização sempre 

que necessário (mesmo com o tanque povoado), para uma melhor oferta de 

alimento natural para as pós-larvas. 

Tabela 8 - Programa de alimentação para berçários intensivos com uso da ração 

em combinação com biomassa de artemia (para cada 1 milhão de pós-larvas). 

Dias de cultivo Quantidade de ração (g) Quantidade de artemia (g) 

1 50 250 

2 70 300 

3 70 300 

4 80 400 

5 80 400 

6 90 450 

7 90 450 

8 110 550 

9 110 550 

10 130 600 

Fonte: GUIA  PURINA  (2004) 

3.1.6 Manejo de rotina no berçário 

Algumas atividades são adotadas diariamente na fazenda Compescal a fim 

de se obter um cultivo dentro dos padrões de qualidade no berçário, tais como: 
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- As pós-larvas são alimentadas dia e noite durante todo o cultivo em 

intervalos de duas e duas horas, podendo esse intervalo ser reduzido para 

intervalos de uma hora, se necessário. 

- A renovação de água é feita a partir do segundo dia, de 30% para PL15, 

50% para PL2o, podendo chegar até 100% de renovação dia. 

- Diariamente, faz-se necessária á leitura dos parâmetros de salinidade, 

oxigênio/temperatura,  pH  e transparência da água, que devem ser medidos com 

salinômetro, oximetro, phmetro e Disco de Secchi respectivamente, e os dados 

anotados em planilhas individuais, as quais devem constar também as datas de 

povoamento, idade  larval  e alimentação fornecida. 

- É importante que se proceda à observação geral das pós-larvas obtidas 

por amostragem, incluindo trato digestivo, troca de carapaças, movimentos das 

pós-larvas, assim como a qualidade da água. 

- A limpeza no fundo do tanque deve ser realizada diariamente, por 

sinfonamento, objetivando retirar o excesso de matéria orgânica, algas mortas, 

excesso de alimento, bem como visualizar possíveis pós-larvas mortas no fundo 

do tanque para assegurar um ambiente livre de partículas que podem contribuir 

para uma contaminação dos organismos. 

3.1.7 Despesca e transferência das pós-larvas 

Inicialmente, o tanque berçário e drenado cerca de 60% do seu nível 

normal com auxilio de sifões telados. Posteriormente, retira-se o cano central do 

tanque, fazendo com que o restante da água do tanque escoe por gravidade 

através do sistema de drenagem caindo direto para a caixa de coleta. Chegando 

na caixa de coleta as larvas caem em um coletor com malha de 400 micras onde 

são capturadas com auxilio de puçás é em seguida levadas para caixas de 

contagem, com volume para mil litros, caixas estas contendo aeração constante e 

biomassa de Artemia, onde é feita a contagem das pós-larvas através do método 

volumétrico de contagem e quando necessário uma possível aclimatação. 
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Após a contagem e a aclimatação, as larvas são transferidas das caixas de 

contagem para as caixas de transporte de pós-larvas, dotadas de sistema de 

aeragão, que estão em cima do caminhão, para serem levadas até o viveiro de 

engorda a ser povoado com as pós-larvas. Chegando ao viveiro são verificadas as 

temperaturas, oxigênio dissolvido e salinidade antes de se completar o 

povoamento para o viveiro. As transferências devem ser feitas preferencialmente 

pela madrugada, quando a temperatura é mais amena diminuindo assim o nível de 

estresse das larvas durante o povoamento. 

3.2 Engorda 

A fase de engorda do L. vannamei tem duração em média de 100 a 130 

dias, dependendo das condições hidrobiológicas, fornecimento de alimentos, 

genéticas dos animais, presença de alimento natural, densidade de estocagem e 

aeração. No processo de engorda os camarões serão alimentados (arragoamento) 

até atingirem a faixa de peso de 12g, quando estarão aptos para a 

comercialização. Para que a fase de engorda tenha o resultado satisfatório é 

recomendado que se tenha uma série de etapas, que serão descritas a seguir: 

3.2.1 Preparação de viveiros de engorda 

Antes de iniciar propriamente um cultivo, os viveiros da fazenda devem ser 

adequadamente preparados para oferecerem as melhores condições de 

sobrevivência e crescimento aos camarões. 

A preparação de viveiros envolve uma série de procedimentos que devem 

ser observados para que se consiga atingir bons níveis de produtividade. A 

produtividade esta diretamente influenciada pelos fatores biológicos (densidade de 

estocagem, bactérias, plâncton), químicos (gases dissolvidos,  pH,  formas 

nitrogenadas) e físicos (luz, parâmetros da água, substratos do viveiro), portanto 

toda e qualquer etapa que consiste no monitoramento e controle destas variáveis 

que é de grande importância para o ciclo produtivo. 
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Na fazenda Compescal os procedimentos realizados no setor de 

preparação de viveiros são: limpeza, vedação de comportas, secagem, calagem, 

aração, desinfecção e manejo de telas. 

3.2.1.1 Limpeza 

Quando o viveiro é despescado totalmente, sobram algumas poças de água 

que ainda podem conter camarão, sendo preciso utilizar tarrafas para coletar o 

restante. Estes camarões são limpos e colocados em caixas de isopor com gelo e 

enviados para serem beneficiados como "cauda" (camarão sem cabeça). 

3.2.1.2 Vedação das comportas 

Depois de realizada a limpeza, é preciso que se vede as comportas de 

abastecimento e drenagem. São colocadas esponjas entre as tábuas e nas 

ranhuras das comportas para facilitar a vedação. Antes deve ser feita uma 

limpeza, retirando areia, lama e cracas, pois não devem ficar brechas para 

passagem de água. 

Este procedimento merece grande atenção ao ser realizado, pois o mesmo 

evitará a entrada de ovos e larvas de organismos indesejáveis como competidores 

e predadores, uma vez que for feito de maneira ineficiente, os males serão 

irreversíveis e de difícil combate e eliminação. 

Além da atenção ao executar o procedimento, as vedações das comportas 

(tábuas e telas) devem ser feitas somente com tábuas em bom estado (sem 

lascas) e com esponjas novas. 

3.2.1.3 Secagem 

Quando se termina um cultivo, o viveiro deve ser completamente 

esvaziado, visando a eliminação de poças de água e a completa secagem do solo. 

0 viveiro é então exposto ao ar e ao sol por aproximadamente uma semana. 0 sol 
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com sua ação bactericida ajuda na decomposição e mineralização da matéria 

orgânica que se acumula durante o ciclo de produção, como também elimina 

elementos tóxicos do solo como amônia, sulfito de hidrogênio e compostos 

nitrogenados, pois desfavorece as condições anaeróbicas. 

Quando completamente seco, o piso do viveiro é capaz de suportar o peso 

do homem sem afundar. Neste ponto, o solo apresenta rachaduras que facilitam a 

aeração natural e a secagem das camadas mais inferiores. Por vezes se faz 

necessária a escavação de valas com ajuda de pás em poças que contenham 

muita água e que estejam próximas dos canais de escoamento do viveiro, assim 

como a secagem de poças menores com auxilio de baldes para a completa 

secagem. Para completa realização desta etapa são recolhidas as telas e tábuas 

do cultivo anterior para limpeza e manutenção e a colocação de novas telas e 

tábuas para as comportas de abastecimento e drenagem. 

3.2.1.4 Calagem 

Calagem é o termo usual para neutralização ou correção do  pH,  que 

consiste na aplicação de calcário no solo dos viveiros. A correção do  pH  é um 

processo muito importante na preparação de viveiros objetivando garantir 

melhores condições de sobrevivência aos camarões. A calagem é necessária em 

solos que apresentam um  pH  abaixo de 5,0 ou em viveiros com alcalinidade 

inferior a 100mg/L de CaCO3 (NUNES, 2004). 0 calcário tem a capacidade de 

diminuir a retenção de fósforo no fundo dos viveiros, aumentando a sua 

disponibilidade para fitoplâncton; diminuir a turbidez da água e a quantidade de 

material em suspensão; promover o crescimento e/ou a manutenção populacional 

das bactérias desejáveis no viveiro (BARBIERI  JUNIOR  & OSTRENSKY NETO, 

2002). 

Devido a sua ação cáustica, o calcário mata a maioria dos microrganismos, 

especialmente os patógenos; eleva o  pH  da água de ácido ou neutro a um valor 

ligeiramente alcalino; aumenta a reserva alcalina da água, prevenindo mudanças 

extremas no  pH;  neutraliza a ação danosa de substâncias como o ácido sulfidrico, 
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promove a produtividade biológica, pois contribui para o desaparecimento de 

substâncias orgânicas produzidas pelas bactèrias; precipita matéria orgânica 

solúvel em suspensão; diminui a demanda bioquímica de oxigênio (DB0); 

aumenta a nitrificação devido ao requerimento de cálcio por organismos 

nitrificantes na presença de matéria orgânica, melhorando a textura fina do fundo 

dos viveiros (MUEDAS, 1997). 

Estes benefícios da calagem sobre a qualidade da água atuando em 

conjunto com a fertilização, podem ter um impacto substancial na produção das 

espécies aquáticas (BOYD, 2001). Existe uma série de corretivos agrícolas que 

podem ser empregados numa calagem, variando do calcário, cal virgem à cal 

hidratada (NUNES, 2004). Estes produtos apresentam variações quanto a sua 

composição, aplicações e potencia (Tabela 9). 

Tabela 9 - Produtos comerciais utilizados para a correção do  pH  na aquicultura. 

Nome Comercial Composto Fórmula % neutralizador 

Calcário agrícola 

calcitic°  

Carbonato de 

Cálcio 

CaCO3 100  

Calcário agrícola 

dolomitic°  

Carbonato de 

cálcio e magnésio 

CaCO3 — MgCO3 109  

Cal virgem Óxido de cálcio CaO 179 

Cal viva Óxido de cálcio 

e magnésio 

CaO - MgO 208 

Cal hidratada Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 135 

Cal de construção Hidróxido de cálcio 

e magnésio 

Ca(OH) — Mg(OH)2 151 

Fonte: NUNES (2004) 

0 calcário  dolomitic°,  por exemplo, é duas vezes menos concentrado do 

que a cal virgem, esta última um produto cáustico de ação rápida e permanência 

prolongada. A cal virgem é mais empregada em solos ácidos sulfatados  (pH  <4), 

em ambientes degradados e com excesso de matéria orgânica ou que sofreram 
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recentemente com problemas de doenças virais ou bacterianas. 0 calcário é um 

produto mais recomendado para o uso regular, pois age lentamente até níveis 

adequados de  pH,  além de ser seguro de manusear (NUNES, 2004). 

Segundo a literatura, o cálculo do  pH  médio que define a quantidade do 

produto a ser utilizado na calagem é feito retirando-se amostras do solo de até 

10cm de profundidade em pontos equidistantes. Estas amostras são secas em 

forno e homogeneizadas em água destilada na proporção 1:1 (peso: volume) e só 

então analisada com pHmetro. De posse do valor médio do  pH,  a Tabela 10 

informa a quantidade adequada de calcário que deve ser administrada no viveiro, 

o mesmo é distribuído de forma homogênea por toda área de cultivo em uma ou 

duas doses, uma antes da aração e outra depois do fundo revolvido permitindo 

uma maior incorporação do produto nas camadas mais profundas do solo. 

Tabela 10 - Dosagens aproximadas (Kg / ha) empregados na calagem do solo. 

PH Calcário 

calcitico 

Calcário 

dolomitico 

Cal hidratada Cal virgem 

6,6 — 7,5 500 450 370 280 

6,1 — 6,5 1000 920 740 560 

5,6 — 6,0 2000 1840 1480 1120 

5,1 —5,5 3000 2750 2220 1680 

<5,0 4000 3670 2960 2240 

Fonte: NUNES (2004) 

0 procedimento de calagem adotado na fazenda Compescal consiste na 

medição direta do  pH  através do pHmetro de solo, logo após o encerramento de 

despesca, e portanto com o solo bastante encharcado. 0 cálculo da média é feito 

com base em cerca de 25 amostras de solo (podendo este número variar de 

acordo com o tamanho do viveiro). São observados ainda os valores mais altos e 

mais baixos. A correção é feita de acordo com a média de  pH  mapeado no viveiro, 

na referida fazenda é realizada em torno de 2000 Kg de calcário por hectare, 

distribuídos por voleio, em toda extensão do viveiro de uma única vez. 



Figura 3 - Viveiro recém - calado 

3.2.1.5 Aração 

A aração ou revirada do solo é uma prática bastante usual, recomendada e 

aplicada nos intervalos dos ciclos produtivos. É feita com o solo do viveiro seco, 

através do uso de máquinas agrícolas (tobatas) dotadas de arado, de forma que 

as camadas mais profundas do solo (5  al  Ocm) sejam expostas ao ar e ao sol. 

Esta exposição ao ar e ao sol permite a oxigenação do fundo do viveiro, a 

remineralização da matéria orgânica é a desinfecção do solo pela ação bactericida 

do sol. 
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Figura 4 - Revirada do solo no viveiro 



3.2.1.6 Desinfecção 

Este procedimento que tem como finalidade à desinfecção do fundo do 

viveiro é realizada através da aplicação de hipoclorito de cálcio, comercializado 

com o nome do cloro. Este agente desinfetante elimina organismos indesejáveis 

presentes nas poças de água tanto vertebrados (peixes), como invertebrados 

(crustáceos), assim como algas filamentosas e possíveis organismos patógenos 

incluidos partículas virais (LUSTOSA, 2002). 

Embora a literatura recomende a aplicação de cloro antes da calagem, pois 

sua eficiência é reduzida com  pH  elevado, na fazenda Compescal este 

procedimento é o ultimo passo antes do novo ciclo produtivo começar. Feito desta 

forma os resultados são satisfatórios além de menos dispendiosos. 

Quanto à dose de aplicação, a literatura recomenda 20 a 30 ppm de cloro a 

60% e 15 a 30ppm de cloro 65 % ou 900g de cloro para 10L de água. Na fazenda 

Compescal, põe-se 8 a 9 Kg de cloro granulado HTH 65% em um balde. Esta 

quantidade vai sendo diluída com água da própria poça e sendo lançada por 

voleio nas partes úmidas do viveiro. 0 efeito é imediato e algumas horas depois o 

viveiro já pode ser abastecido. 

3.2.1.7 Manejo de telas 

0 manejo de telas é realizado após o inicio de cada ciclo, são necessários 

uma série de procedimentos tanto preventivo quanto de manutenção: a verificação 

das telas, que durante a etapa de engorda, todas as semanas ou quando existir a 

suspeita de ter peixe no viveiro ou escape de camarões, devem ser realizados 

mergulhos para verificar se existem telas rasgadas ou danificadas. 

As telas de 500 e 1000 micras são colocadas nas comportas de 

abastecimento e telas de 1000 micras nas comportas de drenagem no inicio do 

cultivo. Após 40 dias, as telas de 500 micras são retiradas da comporta de 

abastecimento. 
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Quando o camarão atinge 6 gramas as telas de 1000 micras do 

abastecimento são trocadas por telas de 8000 micras e na drenagem trocam-se as 

de 1000 micras pelas de 5000 micras, favorecendo assim bastante o manejo de 

água durante o cultivo. 

Figura 5 - Telas na comporta de abastecimento 

3.2.1.8 Abastecimento e fertilização 

Depois de terminada a preparação dos viveiros, os mesmos devem 

apresentar condições adequadas de abastecimento e fertilização. A adubação ou 

fertilização é um procedimento que permite adicionar nutrientes à água, a fim de 

aumentar a produção do plâncton e assim incrementar a produtividade natural e o 

crescimento dos camarões nos viveiros de engorda (NUNES, 2004). 

Os viveiros de cultivo de camarão devem ser fertilizados regulamente, 

podendo para isso, serem utilizados adubos químicos ou orgânicos. Os tipos de 

adubos empregados na carcinicultura são basicamente de origem química 

(inorgânicos), incluindo a uréia, superfosfato triplo, superfosfato simples e o sulfato 

de amônia. Os principais nutrientes encontrados nos fertilizantes são o nitrogênio 

(N), o fósforo (P, na forma de P205) e o potássio (K, na forma de K20). Os adubos 

orgânicos de origem animal originados do esterco de aves, bovinos e suínos 

devem ser evitados (NUNES, 2004). 

Os adubos químicos diferem dos orgânicos principalmente em relação 

qualidade e ao custo. Nos estercos de animais, a relação N-P-K é altamente 
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inconsistente, resultando em respostas muito variáveis da produtividade natural 

dos viveiros. Nos adubos químicos esta relação é mais uniforme. Além disso, os 

adubos orgânicos oferecem um maior risco de degradação do solo e queda do 

oxigênio dissolvido e contaminação por bactérias (NUNES, 2004). 

A fertilização deve acontecer preferencialmente no período da manhã em 

dias bastante ensolarados e ser iniciada simultaneamente ao abastecimento do 

viveiro. Na primeira fertilização os viveiros devem ficar parcialmente cheios, com 

cerca de 30 cm de lâmina de água. As duas ou três novas aplicações devem ser 

realizadas em intervalos de dois ou três dias, sendo realizado simultaneamente 

com o enchimento gradual dos viveiros, até que a água do viveiro atinja as 

condições desejadas de povoamento. Os fertilizantes químicos são aplicados em 

combinação a fim de se obter um equilibrio entre os nutrientes necessários 

(NUNES, 2004). 

Na fazenda Compescal, depois de abastecido 30 % do viveiro é aplicado a 

seguinte dosagem: 40 Kg de uréia por hectare, fosfato monoamônia com cerca de 

4 a 10 Kg por hectare e silicato em torno de 10 a 20 Kg por hectare. Após dois 

dias, o viveiro é abastecido até a metade quando é feita com nova fertilização. 

Com  mais dois ou três dias completa-se o abastecimento do viveiro até o seu nível 

máximo. Se necessário faz—se uma nova fertilização. As quantidades 

recomendáveis para fertilização da água são variáveis e depende da produtividade 

natural ou do grau de transparência da água de abastecimento. 

Aplicações subseqüentes podem ser realizadas ao longo do ciclo de 

produção visando a manutenção da transparência da água entre 25 a 35 cm. 

3.2.2 Povoamento 

Os camarões vindos dos berçários intensivos com idade superior a PL20 

(pós-larvas com vinte dias de idade), serão colocados no viveiro de engorda da 

fazenda. 0 povoamento dos camarões deve ser iniciado após a correta 

preparação dos viveiros, sendo constatadas as condições favoráveis de oxigênio 

dissolvido, salinidade,  pH  e transparência da água do cultivo. 0 número total de 
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camarões a serem liberados no viveiro irá depender da densidade de estocagem 

desejada. 

A estocagem deve ser realizada preferencialmente pela madrugada a fim 

de evitar temperaturas elevadas que levam os camarões ao estresse. Após a 

contagem e aclimatação as pós-larvas são levadas nas caixas de transporte com 

capacidade de 1000L de água, equipadas com aeração constante, instaladas em 

um veiculo para transporta-las até o viveiro receptor. Ao chegarem, os animais são 

sinfonados por gravidade para o viveiro através de uma mangueira. Durante todo 

o processo de povoamento as pós-larvas são constantemente observadas a fim 

de se constatar possíveis mortes das mesmas. 

3.2.3 Manejo d' agua viveiros de engorda 

0 manejo dos viveiros consiste em diversas atividades que devem ser 

realizadas durante todo o período de cultivo, garantindo a produção desejada caso 

sejam executadas de forma correta. 

0 produtor deve assegurar as melhores condições da água para que os 

animais encontrem um ambiente seguro, favorecendo dessa forma o crescimento 

e sobrevivência dos camarões. É de fundamental importância que se realizem 

diariamente monitoramentos dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da 

água dos viveiros para que se possa tomar decisões de acordo com a variação 

destes (LUSTOSA, 2002). 

A saúde do camarão e, conseqüentemente, a produtividade de uma 

fazenda de cultivo também são fortemente influenciadas pelas condições 

biológicas que prevalecem durante o cultivo (densidade de povoamento dos 

camarões por metro quadrado, prevalência de fitoplâncton, zooplâncton e 

bactérias). Entretanto, qualquer elemento da água que afete especialmente a 

sobrevivência, reprodução, crescimento, produção ou manejo da população 

cultivada de camarões é uma variável importante na qualidade da água (BOYD, 

2001). Muitas vezes ocorrem variações em relação à faixa ideal, tornando 

fundamental uma ação corretiva como utilização de aeradores, renovação de água 
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e calagem. Entre os principais parâmetros temos: oxigênio dissolvido, 

temperatura, salinidade, transparência e  pH.  

3.2.3.1 Oxigênio dissolvido 

0 oxigênio dissolvido é um dos parâmetros mais importante, constituindo-se 

num fator limitante para o crescimento e sobrevivência dos camarões. Quando os 

níveis de oxigênio dissolvido  (OD)  se encontram muito baixo nos tanques de 

aquicultura, os organismos cultivados podem estressar-se e até mesmo morrer. 

De acordo com ARANA (1997), os tanques de cultivo possuem quatro fontes 

principais de oxigênio: fitoplâncton e plantas aquáticas (fotossintese), oxigênio 

atmosférico (difusão), oxigênio da água adicionada (renovação de água), 

oxigenação a partir dos aeradores mecânicos. 

Durante o cultivo, baixas concentrações de oxigênio dissolvido exigem 

medidas rápidas do criador. É preciso estar atento aos sinais de problemas 

eminentes tais como: os camarões param de se alimentar sem nenhuma razão 

aparente; a coloração da água muda, passando de verde para marrom: os 

camarões concentram-se próximos à comporta de abastecimento; camarões 

nadando próximo â superfície durante a madrugada; e morte de camarões 

(BARBIERI JÚNIOR & OSTRENSKY NETO, 2002). 

Quando as concentrações de  OD  caírem para valores menores de 3mg/L, é 

necessário tomar medidas como: checar e fazer limpeza das telas de drenagem e 

abastecimento; aumentar a taxa de renovação de água; suspender ou diminuir o 

arraçoamento; fazer uso de aeradores para incremento de oxigênio e quebra das 

estratificações térmicas existentes na coluna da água (BARBIERI JÚNIOR & 

OSTRENSKY NETO, 2002). 

3.2.3.2 Salinidade 

De acordo com ARANA (1997) salinidade pode ser definida como a 

concentração total de  ions  dissolvidos na água. Geralmente, a salinidade se 
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expressa em miligramas por litro (mg/I), no entanto, em aqüicultura, é mais 

conveniente expressá-la em partes por mil (ppt —  parts  per  thousand).  Usualmente, 

usa-se o símbolo (°/00) para expressar o grau de salinidade da água. Mede-se a 

salinidade das águas com aparelho conhecido popularmente por salinômetro ou 

refratômetro portátil. 

Algumas espécies de camarões não se desenvolvem bem em águas com 

salinidades muito elevadas ou muito reduzidas. Porém, o camarão da espécie 

Litopenaeus vannamei, que é cultivado na fazenda Compescal, uma vez 

aclimatado ao ambiente, não costuma apresentar limitações em relação â 

salinidade da água. Apesar disso, o monitoramento diário da salinidade é 

importante, porque a salinidade interfere na variação de outros parâmetros de 

qualidade de água e do próprio viveiro. 

3.2.3.3 Temperatura 

Apesar de não se tratar de um parâmetro químico de qualidade da água, 

mas sim de um fator físico, a temperatura é um fator que desempenha um papel 

importantíssimo sobre todos os organismos aquáticos, sendo um dos principais 

limitantes numa grande variedade de processos biológicos, desde a velocidade de 

simples reações químicas até a distribuição ecológica de uma espécie animal 

(ARANA, 1997). 

Os camarões são animais pecilotermos, isto 6, a sua temperatura 

geralmente se aproxima â do seu ambiente, pois a temperatura do seu sangue 

não está internamente regulada. Em vista disso, a temperatura ambiental tem um 

profundo efeito sobre crescimento, a taxa de alimentação e o metabolismo dos 

camarões. Os animais pecilotermos encontram-se subordinados ao meio 

ambiente, já que sua atividade e sobrevivência estão permanentemente sujeitas â 

temperatura prevalecente. De várias maneira, um ambiente aquático simplifica o 

modo de vida pecilotermo. As grandes massas de água propiciam um ambiente 

térmico particularmente estável (ARANA, 1997). 
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É muito difícil de controlar a temperatura da agua nos viveiros, pois ela 

depende basicamente da temperatura atmosférica. Porém, deve-se tomar 

cuidado, já que quanto menor o volume de agua no viveiro, maior  sera  a oscilação 

térmica ao longo do dia. 

Durante os dias ensolarados, a agua dos viveiros se aquece durante o dia e 

perde calor à noite. Essas oscilações causam estresse desnecessário dos 

camarões devendo ser evitada. Para isso, recomenda-se que os viveiros estejam 

sempre que possível, mantidos em seu nível máximo, pois quanto mais agua tiver 

no viveiro, menor  sera  a relação entre superfície e o volume de agua, com isso 

menor  sera  a variação diária de temperatura na agua (BARBIERI JÚNIOR & 

OSTRENSKY NETO, 2002). 

3.2.3.4 0 pH 

0  pH  é um parâmetro que em ambientes aquáticos pode ser causa de 

muitos fenômenos químicos e biológicos, porém pode também ser conseqüência 

de outra série de fenômenos. Por exemplo, o  pH  alcalino é responsável por uma 

maior percentagem de amônia não ionizada, presente na agua, mas este mesmo  

pH  pode ser resultado de uma outra série de fatores, tais como a abundância de 

fitoplâncton nos tanques de cultivo (ARANA, 1997). 

0  pH  é um parâmetro muito importante a ser considerado em aqüicultura, já 

que possui um profundo efeito sobre o metabolismo e processos fisiológicos de 

peixes, camarões e todos organismos aquáticos. Tem sido reportado que os 

pontos letais de acidez e alcalinidade são de  pH  4 e  pH  11, respectivamente 

(ARANA, 1997). 

As faixas ideais para produção de camarões são de  pH  8 e 9. Se o valor do  

pH  for superior  9,0  deve-se suspender o arragoamento, renovar a 

agua e aplicar calcário. 
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3.2.3.5 Transparência 

A transparência é a leitura da profundidade de penetração da luz na coluna 

da água, dando um indicativo quantitativo de plânctons presentes na água. Nos 

viveiros, a transparência é a forma mais simples de se avaliar a produtividade 

primária. Por isso, ela dever ser medida diariamente em cada viveiro, 

preferencialmente no horário de 10h às 14h. 

0 instrumento utilizado para medir a transparência da água é o disco de 

Secchi, que possui 20 cm de diâmetro é pintado de preto e branco em quartos 

opostos. 0 disco é feito de madeira ou plástico, contendo peso para fazê-lo 

afundar e uma corda graduada, para possibilitar a medição. A turbidez da água é 

medida pela a profundidade em que não se consegue mais enxergar o disco. 

Segue abaixo as recomendações de manejo baseadas na transparência da 

água, de acordo com BARBIERI JÚNIOR & OSTRENSKY NETO (2002). 

Maior que 60 cm —  Ague  muito clara e muito pobre em fitoplâncton; pode haver 

problemas de colonização macr6fitas aquáticas, que devem ser evitadas; pode 

haver dificuldade de crescimento do camarão em função da intensidade e do tipo 

de luz que chega até o fundo. 

Entre 45 e 60 cm — 0 fitoplâncton está se tornando escasso. É recomendável 

fertilizá-lo. 

Entre 30 e 45 cm — Se a turbidez for provocada por fitoplâncton e não por 

sedimentos em suspensão nada de especial precisa ser feito. 0 viveiro está em 

condições idéias. 

Entre 20 e 30 cm — Quantidade elevada de fitoplâncton. É necessário controlar as 

fertilizações e realizar o monitoramento constante do viveiro. 

Menor que 20 cm — Se a turbidez for causada por fitoplâncton, essa baixa 

transparência que indica que ele está em excesso. Neste caso há risco iminente 

de falta de oxigênio. Pode ser necessário realizar a aeração e aumentar as taxas 

de renovação de água. Se a causa da turbidez for 6 quantidade de sedimento em 

suspensão (aplicar cal para precipitar o mesmo), então certamente há pouco 

fitoplâncton. 
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0 controle dos parâmetros da qualidade da água dos viveiros de cultivo na 

fazenda Compescal são indicados na tabela abaixo: 

Tabela 11 — Leitura dos parâmetros na fazenda Compescal. 

Parâmetro Freqüência 

(vez/dia) 

Horário Equipamento Valores 

Ideais 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/mL) 

3 

13:00 

22:00 

02:00 

Oximetro > 3 ppm (noite) 

> 7 ppm (dia) 

PH 2 13:00 

22:00 

pHmetro 8 — 9 

Salinidade 

(WO  

1 13:00 Refratônnetro 15 - 27  

Temperatura 

(° C) 3 

13:00 

22:00 

02:00 

Termômetro e 

Oximetro 

28-32 

Transparência 

(cm) 

1 13:00 Disco de 

Secchi 

25-35 

Fonte: Carcinicultura Compescal (2003) 

3.2.3.6 Aeração Artificial 

Os benefícios que a oxigenação tem sobre a sobrevivência e o crescimento 

dos organismos de cultivo são bem visíveis, sendo de fundamental importância a 

manutenção de níveis ótimos de oxigênio na água de cultivo para bem estar dos 

organismos. Pois quando as concentrações de oxigênio dissolvido estiverem 

baixas, os camarões podem ficar estressados podendo chegar a morrer. 

Os aeradores são aparelhos mecânicos que promovem o aumento das 

taxas de incorporação do oxigênio atmosférico à água dos viveiros; eliminam, por 
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arraste com ar, alguns gases tóxicos (CH4, H2S, NH3); contribuem para a 

eliminação do excesso de gás carbônico da água e a redução de estratificações 

térmicas na coluna da água (BARBIERI JÚNIOR & OSTRENSKY NETO, 2002). 

A quantidade de aeração utilizada nos viveiros da fazenda Compescal 

depende do tamanho da área e da densidade de estocagem de camarões do 

viveiro, podendo variar de 4 a 15  Hp  por hectare. 0 posicionamento dos aeradores 

e um aspecto importante, pois afeta a circulação da água e define as áreas de 

maior oxigenação no ambiente de cultivo. 0 ideal é que os aeradores 

proporcionem uma circulação eficiente sem criar áreas mortas com baixa 

oxigenação. Em viveiros retangulares, os aeradores devem ser ancorados 

eqüidistantes um do outro, todos posicionados no mesmo sentido conforme a 

direção predominante do vento. 

Na fazenda Compescal os aeradores são ligados em dias nublados, 

chuvosos e durante os períodos noturnos e nas horas mais criticas do dia, quando 

as concentrações de oxigênio dissolvido estiverem abaixo de 3mg/I. 

3.2.4 Biometria 

As biometrias são análises realizadas semanalmente nos camarões, em 

todos os viveiros da fazenda Compescal, tendo como objetivo determinar as 

condições de saúde, crescimento e sobrevivência da população cultivada. 

A biometria inicia-se nas primeiras semanas ou tão logo seja possível 

capturar os camarões no viveiro. A coleta das amostras é feita através de dois ou 

mais lanços de tarrafa em 3 pontos distintos do viveiro, capturando 

aproximadamente 100 animais em média por pontos. Para com isso maximizar o 

número de exemplares e se ter valores médios de crescimento  proximo  do real da 

população. 

Depois de pesado, e retirada a média das amostras, os camarões são 

analisados visualmente quanto ás características como cor, muda, estado de 

alimentação, presença de enfermidades e necroses. Deve-se examinar ainda se 
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há camarões estressados, mortos como também é avaliado o ganho de peso 

diário e semanalmente dos camarões. 

Na fazenda Compescal todos os resultados são coletados e analisados, 

podendo assim saber o andamento geral do cultivo, se os animais estão 

crescendo dentro dos limites esperados, se há problemas no manejo de cultivo e 

se o arraçoamento está sendo ou não bem feito, para dessa maneira conhecer 

melhor as características de cede unidade de produção. 

Figure 6 - Biometria dos camarões 

3.2.5 Alimentação 

Adotar um programa eficiente e correto de arraçoamento (fornecimento de 

ração) talvez seja o maior desafio na carcinicultura, a ração é o item de maior 

importância na definição dos custos finais de produção (BARBIERI  JUNIOR  & 

OSTRENSKY NETO, 2002). 

0 problema central que envolve o uso de rações em operações de cultivo 

de camarão é definir "quando" e "quanto" de ração deve ser aplicado. As taxas de 

alimentação podem ser determinadas empiricamente, em função de estimativas 

de crescimento e sobrevivência dos camarões estocados e das  texas  de 

conversão alimentar (NUNES, 2000). 

O fornecimento de ração abaixo da quantidade necessária implica na 

diminuição da taxa de crescimento dos camarões, tornando-se subalimentados, 

causando estresse e ficando mais sujeitos a enfermidades. No caso de 
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fornecimento de ração em excesso, os resultados serão ainda piores. Isto leva a 

perdas econômicas e acarreta problemas nos níveis de qualidade da água e do 

solo dos viveiros de produção, a água tenderá a se tornar eutrofizada, provocando 

grandes  "blooms"  de fitoplâncton. Como resultado, as concentrações de oxigênio 

dissolvido na água poderão atingir níveis críticos e as concentrações de matéria 

orgânica no fundo do viveiro aumentaram em níveis acima do desejado. Dessa 

forma os camarões ficam estressados aumentando a ocorrência de enfermidades 

(BARBIERI JÚNIOR & OSTRENSKY NETO, 2002). 

A atividade alimentar dos camarões é regulada por vários fatores, incluindo 

parâmetros fisiológicos como idade (tamanho), sexo, muda, doenças; fatores 

físicos e ambientais, como tipo de substrato, disponibilidade de alimento natural, 

temperatura e concentração de oxigênio na água (NUNES, 2000). 

3.2.5.1 Qualidade da ração 

Os processos iniciais da alimentação dos camarões peneidos são a 

detecção, a seleção e a ingestão do alimento. Estes fatores afetam o consumo 

alimentar e estão associados a ração. 

0 principio 6: quanto melhor for a ração utilizada, mais rapidamente os 

camarões terão a sensação de saciedade, mais rapidamente sua glândula 

digestiva atingirá sua capacidade máxima de armazenamento. 

A ração, sendo o insumo que mais influência nos custos de produção, deve 

ser escolhida corretamente, referindo-se aos seguintes fatores: presença de 

ingredientes adequados na ração, que contenham os nutrientes e a energia 

necessária para bom crescimento dos camarões; estabilidade na água; 

atratibilidade e um bom valor nutricional. 

No armazenamento das rações deve-se tomar alguns cuidados, tais como: 

Os sacos de ração devem ser empilhados em estrados de madeiras, longe do 

contato das paredes, mantendo uma distância de 30 cm entre os estrados; o 

empilhamento da ração não deve exceder a dez sacos; observar a data de 

fabricação e armazenar a ração no máximo por três meses; armazenar a ração em 
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local protegido da luz e umidade; a área de armazenamento deve ser mantida 

limpa, sem ração espalhada pelo o chão, o que atrai roedores e outros animais; 

utilizar o sistema  PEPS  de armazenagem, ou seja, o primeiro que entra é o 

primeiro que sai; manter separados tipos e lotes de rações diferentes. 

3.2.5.2 Arragoamento tradicional (voleio) 

0 sistema de arraçoamento tradicional consiste na distribuição de ração 

através de lanços (voleio). A grande vantagem do uso do método de voleio é a 

distribuição mais homogênea do alimento sobre a área de cultivo, permitindo o 

maior acesso individual dos camarões por alimento. 

Na fazenda Compescal, logo após o povoamento do viveiro inicia-se a 

alimentação das pós-larvas com partículas desintegradas de ração contendo 40% 

de proteína bruta, sendo administrada em forma de voleio (lances uniformes em 

todo viveiro), durante os primeiros vinte e um dias de cultivo. A quantidade inicial 

de ração corresponde a 1,5 Kg para cada 100 mil pós-larvas, são feitos cinco 

arraçoamentos diários em intervalos de duas horas entre eles (7h, 9h, 11h, 13h e 

15h). 0 período de arraçoamento é dividido em três etapas distintas: 

ia Etapa (1 a 7 dias) — Depois de calculada a quantidade de ração, esta é 

distribuída diariamente durante os sete primeiros dias nas laterais dos viveiros. 

Este procedimento é adotado devido as pós-larvas se concentrarem nesta região, 

isto porque as larvas recém povoadas ainda desconhecem o novo habitat, tendo 

desta forma o medo da presença de possíveis predadores (Figura 7a). 

2a  Etapa (8 a 14 dias) — A quantidade de ração será acrescida em 40% da 

quantidade administrada na semana anterior, numa tentativa de atrair as Os-

larvas para a região mais central do viveiro, o voleio é feito em zig-zags abertos 

em toda periferia do viveiro (Figura 7b). 

3a  Etapa (15 a 21 dias) — Nesta semana a quantidade de ração ofertada é 

acrescida em mais 50% em relação 6 quantidade da semana anterior. 0 voleio é 

feito em zig-zags mais fechados (Figura 7c), favorecendo a vinda das pós-larvas 

para o centro do viveiro, fazendo com que elas reconheçam melhor o ambiente. 



39 

Nos três últimos dias desta semana, inicia-se a colocação de bandejas, podendo-

se adicionar um pouco de ração em algumas delas, para condicionar os animais 

ao novo método de fornecimento de ração. 

Figura 7a Figura 7b Figura 7c 

3.2.5.3 Arragoamento com uso de bandejas fixas 

A partir do 22° dia de cultivo, o arraçoamento é feito em bandejas fixas ou 

comedouros, a ração passa a ser peletizada contendo 35% de proteína bruta. A 

quantidade a ser administrada é o triplo da semana anterior, sendo distribuída nas 

bandejas em três vezes ao dia, às 7h, 11h e 15h. 

As bandejas são feitas com "virolas" (arco de metal e borracha) de pneus, 

onde são fixadas telas de  nylon  de 1mm para retenção da ração. As bandejas são 

colocadas no fundo do viveiro a uma densidade de 30 a 50 unidades por hectare, 

sendo ancoradas em varas ao longo de toda extensão da área de cultivo. 

A utilização de bandejas é importante para visualização diária de consumo 

levando a uma redução de desperdício de ração; melhorando os  indices  de 

conversão alimentar; contribuindo com a redução da poluição da água e do solo 

nos viveiros de engorda; permitindo a observação freqüente dos camarões, dada a 

sua presença nas bandejas. 

A ração é distribuída e monitorada nas bandejas por meios de caiaques. 

Para controle do consumo são utilizados pendentes, pequenos medidores, que 

marcam a quantidade de ração que está sendo ofertada diariamente. 

As taxas de alimentação são ajustadas por meio das bandejas baseando-se 

no monitoramento do consumo de ração ocorrido entre o último arraçoamento e o 

arraçoamento seguinte, ou seja, a quantidade de ração a ser distribuídas no 
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período seguinte deve obedecer a quantidade restante da ração observada em 

cada bandeja na hora da oferta do alimento. 

Em caso de sobra de ração as sobras devem ser coletadas da bandeja e 

recolhidos nos caiaques para que possam ser devidamente descartadas desta 

forma evita-se que a ração entre em decomposição dentro do viveiro, prejudicando 

a qualidade da água e do fundo do viveiro. 

A muda é um processo no qual os camarões perdem a carapaça velha 

(exoesqueleto), formando um novo exoesqueleto para permitir a expansão 

corporal. Os camarões mudam de forma periódica durante toda sua fase de 

crescimento, em intervalos de dias ou semanas. A muda é um período de estresse 

para o animal em que o apetite é nulo e os padrões normais de alimentação são 

interrompidos (NUNES, 2000). Geralmente a alimentação é reduzida durante este 

período, retornando gradativamente aos níveis normais de alimentação. 

Em época de mudança (virada) de lua, para quarto crescente ou para 

quarto minguante deve-se observar o comportamento dos camarões, em relação 

freqüência de muda e à diminuição no consumo de ração, que pode ocorrer de 

forma mais ou menos sincronizada. Uma vez constatado o fato pode diminuir em 

até 75% a quantidade de ração fornecida (BARBIERI JÚNIOR & OSTRENSKY 

NETO, 2002). 

Figura 8 - Arracoamento nas bandejas com o uso de caiaques 
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3.2.6 Despesca 

As maiores vantagens que o camarão cultivado apresenta, em relação ao 

capturado na natureza, são justamente a possibilidade que o produtor tem para 

controlar o tamanho, a uniformidade dos animais comercializados, o seu frescor e 

a sua qualidade (BARBIERI JÚNIOR & OSTRENSKY NETO, 2002). 

A despesca pode ser manual ou mecânica, sendo no Brasil mais 

empregado o método manual, que tem como desvantagem um tempo maior de 

manipulação e uma maior mão-de-obra. 

Depois de um período de 100 a 130 dias nos viveiros de engorda, quando 

os camarões atingirem um peso médio de 12 a 16 g, eles estão aptos para 

comercialização, portanto a serem despescados. Contudo, o momento adequado 

para realizar a despesca é ás vezes um tanto imprevisível. Em algumas situações 

é mais vantajoso prolongar a engorda para se alcançar pregos mais atrativos no 

mercado, mesmo que isso acarrete custos operacionais mais elevados. 

As coletas de amostras significativas da população em cultivo deverão ser 

efetuadas para análise das condições gerais dos animais, envolvendo desde a 

firmeza da carapaça e cabeça, ausência de necrose, uniformidade de cor e 

ausência de melanose, como também ratificação do peso médio individual 

predeterminado. 

A análise preliminar é uma etapa importante, uma vez que a qualidade do 

camarão colhido determinará a qualidade do produto final. A análise das amostras 

ocorre ao longo de três dias antes da colheita. A decisão sobre a despesca é 

tomada depois de constatada a presença ou não de defeitos como: necrose forte e 

necrose leve, camarões flácidos ou em estado de muda. De posse dos resultados 

da avaliação, e os defeitos dentro da faixa de aceitação (< 30%), a despesca  sera  

realizada, caso os percentuais de defeitos estiverem fora da faixa de aceitação a 

despesca será suspensa até que outra avaliação tenha percentual menor. 

Decidida a despesca, todo material a ser usado é preparado (monobloco,  

bag-net  e balança), sendo a alimentação dos camarões suspensa por dois dias de 

antecedência, pois o estômago muito cheio pode acelerar o processo de reações 
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enzimáticas, ocasionando escurecimento do cefalotórax como  (black spot),  pois o 

mercado não aceita animais com esta característica. 

A despesca só deve começar depois da chegada do gelo na fazenda, 

sendo requerido de 2 a 3 kg de gelo para cada kg de camarão a ser despescado. 

É importante acrescentar que dois dias antes da despesca, o viveiro deve 

ser gradativamente seco, atingindo 30% do seu volume inicial, para facilitar a 

operação. É fundamental que o oxigênio dissolvido e a temperatura sejam 

monitorados com maior freqüência, pois o viveiro estará mais sujeito a variações 

destes fatores, devido a menor quantidade de água presente. 

Uma rede tipo  "bag-net"  é colocada na comporta de drenagem. Os 

camarões são arrastados pela correnteza da água e são aprisionados na rede, 

sendo coletados em intervalos variáveis, para que não acumulem, segundo o 

volume de saída. As operações de despesca devem ser realizadas, 

preferencialmente durante a noite para coincidir com o manuseio de maior 

movimentação dos camarões e de temperatura mais amenas, minimizando dessa 

forma o estresse do animal, com reflexos positivos para a sua qualidade ou 

durante o período das marés, cujos horários diferenciam diariamente. 

Uma vez capturados, os camarões serão recolhidos das redes de  "bag-

net",  e são colocados em monoblocos plásticos e levados para pesagem. Após a 

pesagem os camarões são submetidos ao processo de choque térmico por 

imersão em tanques de fibras contendo gelo, água e metabissulfito de sódio. A 

solução de metabissulfito é feita numa concentração em torno de 6%, ou seja, são 

usados 25 Kg do produto para 400 L. de água, o camarão fica imerso durante 15 

minutos, sempre tendo cuidado de manter a temperatura do camarão na faixa de 0 

a 5 °C. 

Tais procedimentos implicarão na morte imediata dos animais 

(insensibilização) por rebaixamento brusco da sua temperatura corporal, além de 

proporcionar a absorção de metabissulfito de sódio para eliminação do oxigênio 

molecular, diminuindo assim as possibilidades do processo de melanose  (black 

spot)  e aumentando o tempo de prateleira do produto. 
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Durante a despesca, em intervalos de 500 kg ou 1000 kg novas avaliações 

são feitas para a medir o percentual de camarões com defeitos, e que a 

concentração de metabissulfito seja reforçada sempre que necessário, pois o 

metabissulfito é absorvido gradativamente pelo camarão durante a despesca, 

enfraquecendo a concentração no banho de tratamento. Para manter a 

concentração correta o metabissulfito deve ser acrescentado regularmente em 

função da quantidade do camarão tratado, mas não devendo apresentar valores 

de S02 superiores a 100 ppm. 

Depois do choque térmico, os camarões são acondicionados em caixas 

isotérmicas (caixas de isopor) juntamente com gelo na proporção de 3 Kg de gelo 

para cada Kg de camarão, dispostos em camadas alternadas de modo que a 

primeira a última camada sejam de gelo, devidamente tampado e lacrado e depois 

transportados em um caminhão baú refrigerado até a unidade de beneficiamento 

da Compescal localizada a 5 Km da fazenda. Beneficiamento este, credenciado 

pelo Ministério da Agricultura, onde a Compescal adota o programa de Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Este programa contempla a 

preocupação do uso de medidas de controle para prevenir, eliminar ou reduzir os 

perigos a níveis aceitáveis, incluindo, assim os aspectos relacionados com a 

inocuidade dos alimentos (saúde pública), integridade econômica e qualidade 

comercial. 

Figura 9 - Despesca dos camarões 



4. CONCLUSÃO 

0 acompanhamento das atividades de produção em uma fazenda de 

cultivo de camarão marinho é de fundamental importância para formação 

acadêmica do engenheiro de pesca, contribuindo dessa forma para um aumento 

do conhecimento teórico e prático, resultando em um melhor desenvolvimento da 

carreira profissional. 

0 referido estágio capacitou-me a ter noções de como resolver situações 

que necessitem de soluções rápidas para não comprometer o andamento de 

produção durante o cultivo de camarão. Sendo assim, este estágio foi de 

fundamental importância para uma melhor qualificação técnica de conhecimentos 

no setor da carcinicultura. 
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