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INTRODUÇÃO 

As atividades aqUicolas têm sido praticadas por séculos ou mesmo milênios 

(WIEFELS, 1999). Atualmente, dois segmentos da aquicultura regional vêm se 

destacando no cenário nacional: a carcinicultura marinha e a piscicultura de agua 

doce, mesmo esta última possuindo poucos dados estatísticos (PEREIRA et  al.,  

2000). 

Porem, no Brasil as tentativas de cultivo de determinadas espécies 

aqüicolas possuem algumas décadas. Nesse contexto o cultivo de camarão marinho 

no Brasil começou em meados de 1970 com a introdução da espécie não —  exotica  

Marsupenaeus japonicus na região Nordeste (BUENO 1999). Todavia, a pratica do 

cultivo de camarão marinho a nível empresarial teve inicio nos anos 80, e em 

meados dessa época, ressentindo-se de pesquisas que possibilitassem o alcance 

de urna produtividade economicamente aceitável e ante a inaptidão do M. japonicus 

as baixas salinidades, a carcinicultura brasileira redirecionou seus objetivos para as 

espécies nativas Farfantepenaeus subtilis, Litopenaeus schmitti, F. brasiliensis e F. 

paulensis (MAA, 1999). No entanto, nenhuma dessas espécies se mostrou 

interessante do ponto de vista comercial. 

Por fim, a espécie L. vannamei obteve resultados satisfatórios e optou-se, no 

começo de 1993, pelo cultivo dessa espécie exótica com capacidade de adaptação 

as mais variadas condições locais de cultivo, o que a elevou à condição de principal 

espécie da carcinicultura brasileira (MAA, 1999). A situação não mudou e, 

atualmente, devido à excelente performance demonstrada pelo L. vannamei na 

rentabilidade nos cultivos semi-intensivos, houve a consolidação desta espécie como 



a única viável sob o ponto de vista técnico-econômico, sendo empregada 

provavelmente em 100% das fazendas do Brasil. 

Segundo a PANORAMA DA AQUICULTURA (2004) a produção de 90.190 

toneladas em 2003, demonstra um crescimento de 50% da produção brasileira de 

camarões em comparação ao ano anterior e a produtividade média de 6.084 

kg/ha/ano situa o Brasil na liderança mundial em produtividade. De acordo com a 

mesma revista no Brasil, foi viabilizada a operacionalização de 14.824 hectares de 

viveiros. Além disso, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte lidera em 

número de produtores,  area  de viveiros e volume produzido, seguido pelo Ceara. 

Posteriormente, por ordem de importância produtiva, aparecem os estados da Bahia, 

Pernambuco,  Paraiba, Piaui  e Santa Catarina. Todavia as exportações brasileiras de 

camarões cultivados em 2003 foram de 58.455 toneladas e houve uma captação de 

divisas da ordem de  US$  226,0 milhões (PANORAMA DA AQUICULTURA, 2004). 

Tradicionalmente o cultivo de camarão é feito em  areas  costeiras, muitas 

vezes próximas a estuários, valorizados por sua beleza e riqueza de fauna e flora. 

São também  areas  muito visadas pelo setor imobiliário e por grupos ambientalistas. 

Ultimamente, em decorrência do sucesso da carcinicultura brasileira, o custo unitário 

do hectare nessas  areas  tem se tornado cada vez mais valorizado, muitas vezes 

inviabilizando o inicio da atividade, principalmente para os pequenos e médios 

produtores (VALENÇA E MENDES, 2003). 

Uma modalidade de cultivo que tem chamado a atenção ultimamente pelo 

seu rápido crescimento, é a engorda do camarão L. vannarnei em aguas interiores, 

longe da costa. Dependendo da região, o valor do hectare de terra nas imediações 

de um açude, ou em local que disponha de lençol subterrâneo de agua doce ou 
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salobra, pode ser até 20 vezes  manor  do que o valor do hectare em  areas  próximas 

ao mar (VALENÇA E MENDES, 2003). 

Segundo os mesmos autores o camarão marinho cultivado em baixa 

salinidade retira os minerais necessários para a sua osmorregulação da agua e da 

alimentação, tendo a  rag-6o um importante papel como fonte de minerais para o 

animal, podendo mesmo ser determinante no sucesso de um cultivo. De acordo com 

os mesmos, o sabor do camarão criado nestes ambientes não difere daquele criado 

em agua salgada segundo testes sensoriais feitos no Equador e nos EUA. Além 

disso, é necessário manter-se um rigoroso padrão de qualidade da água do cultivo. 

A carcinicultura marinha no Estado do Ceara geralmente é considerada uma 

atividade de importância econômica para o Estado. 

0 objetivo deste trabalho foi acompanhar e adquirir conhecimentos práticos 

e teóricos na engorda de camarão marinho L. vannamei em cativeiro em águas 

oligohalinas. 



4 

2. CARACTERIZAÇÃO DA FAZENDA VALE D'OURO 

2.1 Localização 

A empresa Vale D'Ouro esta localizada a uma distancia de 

aproximadamente 86 km de Fortaleza-Ce. Mais precisamente na fazenda Mocó, na 

localidade de Cágado, Distrito de Serrote, pertencente ao Município de São Gonçalo 

do Amarante, tendo como referência a fabrica da Aguardente Ypioca. 

O acesso é através da rodovia estruturante (Rota do Sol Poente), saindo de 

Fortaleza com sentido a Paraipaba, entra-se numa estrada vicinal, onde segue-se 

por cerca de 700 m em asfalto, quando se inicia o trecho carrogável, no qual se 

prossegue por mais 8 km até a fabrica da Ypioca, que fica do lado da Fazenda. 

2.1.1 Caracterização da  area  

A  area  da Fazenda é caracterizada por uma topografia relativamente regular, 

a qual apresenta um solo argiloso de coloração escura. A vegetação constituinte é 

composta por cana-de-açúcar e pequenos arbustos. 

A agua para cultivo é captada através de bombeamento do rio Curu, que 

apresenta salinidade de 0,5 %o (inverno) e 0,8 %o (verão), sendo o mesmo, 

abastecido pelos açudes de "Pereira de Miranda" e "dos Frios", ambos do DNOCS e 

com disponibilidade de agua durante todo o ano. 

A rede elétrica local disponibiliza energia de baixa (monofásica) e de alta 

tensão (trifasica) 
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2.1.2 Apresentação e caracterização do empreendimento 

A Infra-estrutura do imóvel direcionada ao cultivo de camarão, compreende: 

sede residencial, escritório informatizado, oficina mecânica, deposito de materiais e 

ração, casa de bombas, canais de aproximação, abastecimento e drenagem,  pogo  

de agua potável, dois tanques berçários e dez viveiros de engorda. 

2.1.3 Captação e bombeamento da agua 

A agua doce é captada do rio Curu através de duas bombas, uma flutuante  

(king),  de 50 cv,  corn  vazão aproximada de 1000 m3/hora, e uma centrifuga de 50 cv, 

com vazão aproximada de 500 m3/hora. O bombeamento, respeitando o horário de 

pique de energia, pode ser realizado durante 18 hsidia, por conta da ausência da 

influência das mares e da constante disponibilidade de agua. 

A agua é bombeada para um canal de aproximação construido de alvenaria, 

com cerca de 1,50m de largura e 1,00m de profundidade, que se bifurca e 

disponibiliza agua para dois canais de abastecimento com aproximadamente 5,00m 

de largura e 3,00 m de profundidade. Os canais alimentam as duas baterias de 

viveiros que atualmente constituem a  area  de engorda, com ambas as baterias 

desaguando num único canal de drenagem que se encontra no centro do projeto e 

que segue para uma bacia. 

2.1.4 Tanques berçários 
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O setor de berçário é composto por dois tanques circulares de alvenaria, 

cada um com capacidade para 52m3  de água (Figura 1), 

Figura 1. Tanques berçários. 

O sistema de aeração é composto por canos de  PVC  perfurados e dispostos 

paralelamente no fundo da estrutura (Figura 2), 

Figura 2. Sistema de aeração dos tanques berçários. 
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Figura  3. Aerador Cachoeirinha de 1,5 Hp  

Figura  4. Aerador Bernnauer 2,0 Hp 
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2.1.6 Equipamentos e veículos 

O setor de produção da empresa conta com uma pick-up corsa 1,6  cc,  três 

motos 125  cc,  um trator  Massey Ferguson  com grade de arado, vinte e quatro 

aeradores "cachoeirinha" de 1,5  Hp,  dezoito aeradores "Bernnauer de 2,0  Hp  

(Figuras 3 e 4), dois sopradores de 3cv, um soprador portátil de 12  volt's  utilizados 

nas transferências e um gerador de energia que é alugado para dar suporte no caso 

de queda de energia na rede local. 
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2.2 Quadro operacional 

Os quadros abaixo apresentam os cargos e o número de funcioOrios que atuam em 

cada setor da Fazenda Vale D'ouro. 

2.2.1 Escritório central 

Gerente Administrativo 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Secretaria 01 

Encarregado de Compras 01 

Contador 01 

Total 05 

2.2.2 Administração 

Encarregado de Escritório 01 

Digitador 01 

Secretária 01 

Cozinheiro 01 

Auxiliar de Cozinha 01 

Motorista 01 

Vigilância Noturna e diurna 05 

Total 11 

2.2.3 Produção 

Gerente de Produção 01 
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Gerente de Viveiros 01 

Gerente de Despesca 01 

Teleiros 01 

Ragoeiro 10 

Total 14 

2.2.4 Berçários 

Encarregado de Berçário 01 

Auxiliar de Berçário 02 

Total 03 

2.2.5 Manutenção 

Encarregado de Manutenção 02 

Auxiliar de Manutenção 03 

Carpinteiro 01 
, 

Auxiliar de Carpinteiro 01 

Tratorista 01 

Pedreiro 01 

Auxiliar de Pedreiro 01 

Total 10 

2.2.6 Manutenção dos viveiros 

Encarregado de Viveiro 02  

Serviços Gerais/Despesca 03 
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3. BERÇÁRIOS 

Na Fazenda Vale D'Ouro, as pós-larvas são aclimatadas nas condições 

ambientais nos berçários, se bem conduzida esta primeira fase permite ao final de 

10 a 20 dias, a obtenção de sobrevivência superior a 90%. A etapa de berçário  tern  

como finalidade fazer com que a larva se adapte a salinidade 0 %o e apresente uma 

maior resistência ao ambiente de cultivo. Esta etapa serve para selecionar os 

animais mais resistentes com tamanhos homogêneos para a fase de engorda, 

acompanhar diretamente aspectos relacionados a condição nutricional e o estado 

sanitário dos animais precedendo ao cultivo nos viveiros, além de possibilitar uma 

melhor sincronização dos cronogramas de povoamento da fazenda Vale D'Ouro. 

3.1 Normas e procedimentos nos tanques berçários da fazenda Vale D'Ouro 

3.1.1 Preparação e Fertilização 

Os tanques berçários são preparados, realizando a. limpeza dos canos de 

aeração com cloro na proporção de 2g para 1 OL de água, lavando-os em seguida  

corn  água. Logo depois lava-se o tanque berçário com acido muriatico na proporção 

de 1L para 10L de água lavando-o com auxilio de uma esponja na parede e no 

fundo do tanque berçário, esperando-se duas horas após a lavagem, para o 

abastecimento do mesmo. 

A introdução de água no tanque berçário é realizada com a água 

proveniente dos canais de abastecimento dos viveiros de engorda. Antes de 

introduzir a água no tanque berçário, ela passa por uma manga de filtração feita com 
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malha de 3004 localizada na torneira do cano de abastecimento de água (Figura 5). 

O abastecimento deve ser realizado gradativamente, em combinação com o 

processo de fertilização química da água, utilizando para isto superfosfato triplo, 

uréia, silicato e água a 10 %0, 

Figura 5. abastecimento do berçário. 

As fertilizações têm por objetivo aumentar o  ravel  de nutrientes da água, 

estimulando a proliferação dos microorganismos (fito e zooplâncton) presentes. 

Esses microorganismos constituem a base da cadeia alimentar dos camarões, 

sendo que o fitoplâncton constitui o primeiro elo da cadeia alimentar aquática, o qual 

irá servir de alimento para o zooplâncton. Onde o mesmo poderá desempenhar 

importante papel na nutrição das pós-larvas. 

Na utilização dos componentes, antes de fazer as suas misturas, o 

superfosfato triplo é triturado e pilado até se transformar em pg. Em seguida o 

mesmo é misturado junto com os outros componentes da tabela 1, formando uma 

única solução em 8 litros de água. Esta solução é preparada nas quantidades 

demonstradas na (Tabela 1) para um único berçário, 
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Tabela 1: Componentes utilizados na fertilização dos berçários. 

Componentes Quantidade 

Ureia 110 g 

Superfosfato triplo 

Silicato liquido (neutro) 

Agua  

ii g 

55 g 

8L 

FONTE:FAZENDA VALE D'OURO (2004) 

A fertilização é realizada no primeiro dia com o tanque abastecido com agua 

até 40% do seu volume. No segundo dia, o tanque é cheio ate sua capacidade total, 

ponto em que a agua deve apresentar uma coloração levemente amarronzada, 

indicando a presença de microalgas e estacionando em aproximadamente a 0 %o de 

salinidade. 

3.1.2 Recebimento 

As pós-larvas na fase de PLio e PLil foram adquiridas do Laboratório da 

Empresa Equabras. A fazenda Vale UOuro sempre envia o seu Engenheiro de 

Pesca ou técnico responsável ao laboratório de larvicultura para o acompanhamento 

dos testes de qualidade e estresse. 

0 técnico ou o Engenheiro de Pesca responsável devem exigir do 

laboratório uma guia com as especificações dos parâmetros descritivos das larvas, 

tais como: densidade nos sacos de transporte, qualidade de larva, estagio e 

quantidade de alimento adicionada em cada saco. Além desses cuidados alguns 
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princípios para o transporte de pós-larvas são recomendados na Fazenda Vale 

D'Ouro semelhante aos relatos de  BARB ERE  e OSTRENSKY (2002): 

* O ideal é que as pós-larvas sejam embaladas e transportadas em agua com 

salinidade de 10 % e o  pH proximo  ao da agua para onde elas serão transferidas 

quando chegarem a fazenda; 

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

fazenda preferenciaimente nos horários de menor temperatura, pela manhã ou no 

final da tarde; 

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

de agua e o restante preenchido com oxigênio puro; 

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

para evitar aumento da temperatura da agua, que pode provocar mortalidade; 

* Densidade durante o transporte: 800 — 1.500  RHO»;  

* Alimento: nauplios de artemia em densidade de 25 a 80  Nil;  

• Temperatura da água: 24°C (para transportes  curios,  de ate 4 h), de 22°C 

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

duração superiores a 12 h); 

3.1.3 Teste e qualidade e estresse 

Nestas avaliações, uma amostra de cerca de 50 pós-larvas do lote a ser 

comercializado deve ser coletada e inserida em  urn  balde  corn  capacidade de 1 litro 

de água para que sejam conduzidas observações relativas ao comportamento dos 

animais. O procedimento seguinte é realizar uma analise da aparência das Os-

larvas em uma lupa ou microscópio, coletando-se amostras de 50 pós-larvas por 



16  

tanque. Segundo CARVALHO (2004) as pós-larvas com idade igual ou superior a 

10 dias, devem apresentar un desenvolvimento branquial bem definido, 

possuindo cerca de 4 a 5 lamelas  ern  cada uma de suas branquias. De acordo com 

o mesmo autor as brânquias e os apêndices externos não devem apresentar matéria 

orgânica. Além disso o corpo do animal não deve exibir parasita e o trato digestivo 

deve estar sempre cheio. Deve-se verificar também a ausência de necroses e 

organismos comensais e o tamanho dos camarões. 

Segundo BARBIERE e OSTRENSKY (2002) as pós-larvas de boa qualidade 

costumam apresentar: 

• Pigmentação característica; 

• Cromatóforos nos urópodos; 

• Sistema branquial completamente formado, apresentando brânquias integras; 

• Cromatóforos bem definidos (sem expansão); 

• Alimentos presentes no trato digestivo; 

• Habito bentânico; 

• Ausência de organismos epibiontes aderidos a sua superfície;  

Musculature  transparente (não opaca); 

• sexto segmento mais curto que o comprimento da carapaça; 

• Ausência ou baixa incidência de erosões externas; 

• Musculatura abdominal transparente e limpa, devendo também estar bem 

junto ao exoesqueleto, pois se a  musculature  apresentar espaço entre eia e o 

exoesqueleto isso pode significar a ocorrência de alguma doença ou problemas 

nutricionais; 

e Elevado teor de lipídeos: 0 teor de lipideos deve ser observado no 

hepatopâncreas, através de microscópio. Normalmente, quanta menor for as 
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quantidades de lipideos no hepatopancreas, maior  sera  a quantidade de ácidos 

graxas insaturados e poiinsaturados disponíveis e, conseqüentemente, melhor 

saúde e maior a resistência dos camarões. 

As uqüênctas  Oa  aquisição de larvas de baixa qualidade certamente 

refletirão no bolso do produtor, pois poderá haver grande mortalidade, quando do 

povoamento dos viveiros_ Mas, mesmo que isso aconteça, larvas de ma qualidade 

apresentam taxas de crescimento e taxa de conversão alimentar insatisfatórias, alem 

de poder apresentar grande desuniformidade dos lotes, ao final do cultivo. Nesse 

caso, não se deve esperar que o laboratório que vendeu as larvas venha a ressarcir 

os prejuízoscausados ao produtor. 

Para evitar que isso ocorra, recomenda-se que se tomem três  Loos  de 

providência: visitar pessoalmente o laboratório ande pretende adquirir as Os- 

larvas; b) analisar as pós-larvas produzidas pelo laboratório, se possível, em duas 

oportunidades: antes de fechar negocio e, mais tarde, antes das larvas serem 

transferidas definitivamente para os viveiros de engorda; c) realizar o teste de 

estresse antes da compra das mesmas  (BARBER  I e OSTRENSKY, 2002) 

Outro detalhe importante para os mesmos autores a ser observado é o 

resultado apresentado pelas pós-larvas nos testes de estresse, que podem ser 

realizados da seguinte forma: 

e Transferir 100 pós-larvas para um recipiente contendo 1 litro de agua doce (0 

%o), em presença de aeração suave; 

• Esperar 30 minutos e retorna-ias a um recipiente contendo  aqua  com 

salinidade inal(i 0 %o); 

• Esperar 30 minutos e anotar o número de larvas sobreviventes. 
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Caso a sobrevivência seja superior a 75%, pode-se considerar as larvas 

corno de boa qualidade (Tabela 2). Caso a sobrevivência fique abaixo desse 

número, tenta-se alterar as condições de cultivo durante 24h, repetindo-se o  taste  no 

dia seguinte. 

Não se deve baixar a temperatura da agua durante o teste de estresse, pois 

este procedimento provoca urna diminuição do metabolismo das pós-larvas, 

podendo mascarar os resultados finais. Outro cuidado é realizar o testa de estresse 

sempre com agua filtrada (sem cloro). 

Tabela 2: Quadro da avaliação das taxas de sobrevivência obtida nas caixas de 

controle de larvas. 

Taxas de 

sobrevivência (%) 
Avaliação Conseqüências 

> 85 °A 

Os camarões passaram 

bem pela fase mais critica 

do cultivo, 

O povoamento foi um sucesso e 

provavelmente não comprometeu a 

sobrevivência inicial nos viveiros. 

50 — 85 % 

A qualidade das larvas não 

era boa ou o nível de 

estresse durante a 

aclimatação foi muito alto. 

Há probabilidade de que a taxa 

inicial de sobrevivência no cultivo 

foi elevada, o que, se confirmado, 

comprometerá a produtividade final 

do cultivo. 

<50 % 

Resultado bastante A probabilidade de quebra 

expressiva no cultivo é grande. h.m 

casos extremos, após checados e 

confirmados todos os protocolos, 

pode-se optar ate mesmo pelo 

repovoamento total ou parcial do 

viveiro 

preocupante. O técnico 

deve revisar toda a 

documentação e os 

protocolos adotados para 

tentar identificar a origem 

do problema. 

FONTE: BARBIERI E OSTRENSKY (2002) 
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3.1 A Aclimatação 

Tal procedimento visa garantir  indices  elevados de sobrevivência após o 

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

valores referentes ao  pH,  temperatura, oxigênio dissolvido e salinidade da agua do 

recipiente de transporte. Em seguida, é realizado a introdução das pós-larvas no 

tanque de aclimatação, (Figura 6) onde, nesse momento, as mesmas passarão por 

uma aclimatação gradual, levando-se em consideração as condições físico-quimicas 

da agua do recipiente de transporte e da água dos tanques berçários, para evitar 

choque térmico e mudanças bruscas nos valores do  pH  e da salinidade, o que pode 

influir negativamente nos processos de osmorregulação das pós-larvas e prejudicar 

sua saúde (Figura 7). 

Figura 6. Aclimatação das pós-larvas. 
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Figura 7. Aclimatação das pós-larvas (continuação). 

É necessário que os tanques de aclimatação tenham sido previamente 

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

Dois dias antes da chegada das pós-larvas ã fazenda, eles devem ser limpos com 

uma solução clorada (2 g de C1/1 litro de água). Depois de uma hora em contato 

com a solução, os tanques devem ser enxaguados, secos e novamente expostos ao 

sol, por pelo menos 6 horas. 

Quando as pós-larvas chegarem à fazenda, preferencialmente pela manhã 

ou no final da tarde, o técnico deverá pegar quatro dos sacos, escolhidos 

aleatoriamente, e medir a temperatura, a salinidade, a concentração de  OD  e o  pH  

da água. A seguir, deverá suprir esses sacos já abertos com oxigénio puro para que 

as pós-larvas não morram por falta de oxigénio. 

Enquanto isso, deve calcular os valores médios de todos os parâmetros 

medidos nos quatro sacos. 

Durante o procedimento de aclimatação é ajustada a temperatura. Esse 

ajuste é feito da seguinte forma, retira-se a água das caixas através de sifonamento 
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colocando-a no berçário e retirando a agua do mesmo e introduzindo dentro das 

caixas ate haver o ajuste entre a temperatura das caixas e dos berçários. 0 período 

de aclimatação esta relacionado com o tamanho e a qualidade das pós-larvas e com 

as diferenças de temperatura. 

3.1.5 Alimentação e manejo do tanque berçário 

A manutenção das condições nutricionais das pós-larvas na fase de berçário 

é um pré-requisito obrigatório para garantir o sucesso de engorda dos camarões 

nessa fase crítica do cultivo. Já está acessível ao mercado brasileiro uma ração 

esfarelada para a fase de berçário, a Camaronina 40 CRI, da  Purina.  Essa é uma 

ração desintegrada, com partículas de 0,4 a 1,0 mm de diâmetro e que possui 40% 

de proteína bruta. Esta ração pode ser fornecida isoladamente ou em combinação 

com biomassa de artemia, assim sendo, quando fornecida em combinação com a 

artemia, a quantidade a ser fornecida da ração varia de 70-80 g/dia, enquanto que a 

biomassa de arlêmia é fornecida na quantidade de 150-250 giclia, isso para 1 milhão 

de pós-larvas. 

Diariamente, pela manhã, deve-se proceder a retirada dos resíduos 

alimentares, fezes e demais metabólitos por sifonamento do bergário. A renovação 

de agua no berçário deve se iniciar a partir do segundo dia de estocagem das Os-

larvas. A taxa inicial e de 10% de renovação de agua por dia e, dependendo da 

variação dos parâmetros de qualidade de agua, pode ser gradativamente 

aumentada para 20%, 30% podendo atingir 100% (dependendo das condições da 

água) ao final da fase de berçário. 
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0 alimento deve ser distribuído por meio de lanços uniformes sabre toda 

área cultivada durante períodos de 24 horas, em intervalos de 2 horas. Segundo o 

que consta no manuai Fundamentas de Engorda de Camarões Marinhos, editado 

pela empresa  PURINA,  conforme a tabela (Tabela 3), nos mostra a quantidade 

necessária de ração e biomassa de artêmia ofertada durante os dias de cultivo e o 

número de arragoamentas feitos nos tanques berçários. 

Tabela 3: Quantidade de ração e biomassa de artêmia e o n° de arragoamento no 

tanque berçário para um milhão de pós-larvas. 

Dias de 

cultivo 

Quantidade de 

ração (g) 

N° de 

arragoamento/dia 

Quantidade da 

Artêmia (g) 

N° de 

arragoamento/dia 

1 6 150 6 

2 70 6 150 6 

3 70 6 200 6 

4 80 6 250 6 

5 80 6 250 6 

6 80 6 250 6 

7 80 6 250 6 

8 80 6 250 6 

9 80 6 250 6 

10 80 6 250 6  

FONTE: FUNDAMENTOS DA ENGORDA DE CAMAROES MARINHOS —  PURINA  
(2002) 

nespesca do tanque berçário 

Os seguintes principias devem ser observados na Fazenda Vale D'Ouro no 

momento da transferência dos camarões para os viveiros de engorda: 

• A porcentagem de camarões com a casca mole na população, deve ser 

inferior a 5%; 
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• Preferencialmente, a transferência deve ser feita no inicio da manhã; 

• As concentrações de 01)  devem ser monitoradas durante todo o tempo; 

• Antes da drenagem do tanque berçário deve-se, primeiramente, fazer uma 

coleta de larvas utilizando puçás, por toda a superfície do tanque, até que a 

quantidade de larvas capturadas comece a escassear; 

• Deve-se tomar cuidado para que o fluxo de água durante a drenagem dos 

tanques não seja muito forte, para não ferir os camarões ou prensá-los contra as 

telas; 

• Os camarões devem ser coletados em caixas de coleta especifica. Na 

fazenda Vale D'Ouro a caixa de coleta é de alvenaria possuindo uma profundidade 

de 1,20 m, comprimento de 1,50m e largura de 1,20m; 

• Depois disso, devem ser transferidos para um caixas de fibra de 500 1, onde 

são contados e transferidos imediatamente para as caixas ou tanques de transporte; 

• As caixas de transportes devem ser submetidas á oxigenação continua e 

densidade máxima de 27 kgs de camarões para cada 1.000 I de água; 

• A transferência das caixas de transporte para os viveiros deve ser feita 

usando mangueiras, que são posicionadas diretamente na linha d'água, ou abaixo 

dela, para não ferir os camarões; 

• O tempo real da operação de transferência não deve ser superior a 8 horas. 

3.1.7 Contagem 

Após serem retiradas tres amostras em um  Becker  de 100m1 das quatro 

caixas utilizadas para a contagem,  sera  calculada uma regra de três simples para 
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4. ENGORDA 

A preparação dos viveiros na fazenda antes do inicio de cada cultivo é um 

dos fatores mais importantes para obtenção de boas produtividades. Este manejo 

engloba a implementação de uma serie de procedimentos que devem ser 

executados após o povoamento dos camarões. Cada etapa será descrita a seguir. 

Na Fazenda Vale D'Ouro os viveiros inicialmente foram estocados com 

densidades em torno de 50 camarões / m2, sendo utilizados por hectare 6  Hp  de 

aerador. 

Durante o período de engorda, inicialmente a alimentação é realizada 

através de voleio (ração triturada) e com o desenvolvimento dos camarões são 

utilizadas as bandejas (paetês), ambos ofertados três vezes ao dia. Nos viveiros são 

utilizadas 100 bandejas/ha suspensas a 10 cm do fundo com o uso de duas estacas. 

Atualmente realizam 2,2 ciclos/produção/ano, alcançando uma produtividade 

de 4.300 kg/ha/ciclo e com uma conversão alimentar de 1,9: 1. 

Os camarões são despescados quando atingem ou passam o peso de 12 g, 

sendo vendido atualmente para a Empresa "Netuno". 

4.1.Limpeza e desinfecção do viveiro 

O técnico precisará desinfetar os viveiros entre os dois ciclos de produção, 

para evitar que resíduos orgânicos, organismos ou microorganismos indesejáveis 

venham a prejudicar o andamento do cultivo que será iniciado. 
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Em viveiros de camarões, os tratamentos mais desejáveis são aqueles em 

que os produtos químicos utilizados funcionam como desinfetantes, eliminando os 

organismos patogênicos. 

0 cloro é  urn  produto freqüentemente usado na carcinicultura. Segundo 

BARABIERI e OSTRENSKY (2002) ele e utilizado principalmente na  ague,  para 

eliminar os organismos indesejáveis no viveiro, mas há fortes evidências de que o 

uso de cloro pode reduzir a ocorrência de doença conhecida como "cabeça amarela"  

"yellow head'  nos cultivos. Mas de acordo  corn  os mesmos autores, por ser 

bastante tóxico, seu uso deve ser controlado e utilizado apenas durante a 

preparação do viveiro (antes do povoamento ocorrer), pois pode provocar a morte 

dos camarões cultivados. 

O cloro é utilizado com o objetivo de eliminar os organismos indesejáveis 

presentes na água, tanto vertebrados (peixes) como invertebrados (crustáceos), o 

mesmo deve ser aplicado antes da calagem, pois sua eficiência é reduzida com o  pH  

elevado. Ele é aplicado na Fazenda Vale DiOuro nas quantidades de 2g para 10L de 

agua, sendo introduzido nas poças de agua remanescentes, realizando a 

desinfecção do viveiro. 

4.2 Cal agem 

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

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

utilizados são o calcário  calcitic°  (CaCO3),  dolomitic°  (C Mg(CO3)2),cal virgem 

(CaO) ou cal hidratada (Ca(OH)2). 
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Segundo BARBIERE e OSTRENSKY (2002) a correção do solo é um 

processo muito importante na preparação de  urn  viveiro e  tern  corno objctivos: 

a) garantir melhores condições de sobrevivência dos camarões; 

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

sucesso, principalmente a fertilização dos viveiros. 

De acordo com os mesmos autores, o calcário tem a capacidade de: 

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

solo excessivamente acido, ha uma tendência de que a agua também o seja; que 

seja mais difícil promover o aumento do fitoplâncton e que os camarões apresentem 

problemas de crescimento; 

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

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

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

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

disponibilidade para o fitoplâncton; 

• Aumentar a quantidade de  gas  carbônico para fotossintese. 0 calcário 

ou a cal adicionados ao solo vai reagir com a agua e produzir  gas  carbônico. O 

fitoplâncton precisa desse gás para realizar a fotossíntese; 

• Aumentar a alcalinidade da agua; 

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

bactérias desejáveis no viveiro. 

Na Fazenda Vale D'Ouro, durante a calagem, o corretivo é distribuído de 

forma homogênea por toda a  area  de cultivo. O fundo dos viveiros é revolvido 

através de uma aração manual permitindo a maior incorporação do produto nas 

camadas Mais profundas do solo ( Figura 8). 
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Figura 8. Calagem do viveiro de engorda. 

A dosagem total de cal ou calcário utilizado depende da necessidade de 

calagem do solo, aproximadamente 1000 kg/ha sendo usado o calcário  dolomitic°,  

esta quantidade é dividida em duas aplicações 50% antes e 50% depois da revirada 

do solo (Tabela 4). 

Tabela 4: Dosagens aproximadas (kg/ha) baseadas na capacidade neutralizadora de 

produtos empregados na calagem do solo. 

Dosagem 
(Kg/ha)  

pH  do solo Calcário calcifico Calcário Cal hidratada Cal Virgem  
dolomitic°  (hidróxido de 

cálcio) 
(oxido de cálcio) 

6,6 — 7,5 500 450 370 280 
6,1 —6,5 1.000 920 740 560 
5,6 — 6,0 2.000 1.840 1.480 1.120 

5,1 — 5,5 <5,0 3.000 2.750 2.220 1.680 
4.000 3.670 3.670 2,240 

FONTE FUNDAMENTOS DA ENGORDA DE CAMARÕES MARINHOS —  PURINA  
(2002) 
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A Tabela 5 a seguir nos fornece informações sobre a aplicação, problemas 

e efeitos dos produtos usados na calagem. 

Tabela 5: Forma de aplicação, problemas e efeitos dos produtos usados na 

calagem. 

Produtos Tratamento Problemas e efeitos 

Carbonato de cálcio - Aplicar a seco (espalhado); 

- Esperar alguns dias antes de 

povoar. 

- Menos relativo, mas com 

efeitos mais prolongados; 

- Sobre solos ácidos: permitem 

reduzir as variações de  pH.  

Cal Virgem - Aplicar a seco nos poços para 

a esterilização do viveiro; 

- Esperar ate estabilizar o  pH,  

antes de povoar, 

- Desinfetante; 

- Sobre solos ácidos: 

aumento importante do pH,  

com risco de fortes variações, 

ação efetiva sobre parasitas 

algas e pragas. 

Cal Hidratada -Aplicar a seco em dois 

períodos; 

-Esperar 15 dias antes de 

povoar. 

- Sobre solos ácidos: aumento 

menos importante do pH  e 

estabilização. 

FONTE: SEIFFERT ET AL. (1997) 

4.3 Abastecimento do viveiro e fertilização 
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Na Fazenda Vale D'Ouro, no 10  mês de cultivo, dois jogos de telas  corn  

malhas de 1.000 e 500p devem ser fixadas seqüencialmente na comporta de 

abastecimento do viveiro. A troca das telas (abertura das malhas) esta diretamente 

relacionada  corn  o crescimento dos camarões ao longo do ciclo. As telas necessitam 

ser escovadas a cada bombeamento para evitar o entupimento e o rompimento das 

malhas. 0 abastecimento do viveiro pode ser feito inicialmente ate uma altura 

aproximadamente de 30cm, quando se deve proceder a fertilização. A penetração 

da luz é favorecida por esta pequena coluna de agua inicial de maneira que facilita o 

crescimento do fitoplâncton, que servirá de alimento para a pós-larva. A fertilização 

consiste em fornecer aos viveiros as condições biológicas adequadas para a 

recepção das pós-larvas. 

ja na Fazenda Vale D'Ouro não ocorre fertilização da agua, pois, o Rio Curu 

fornece os nutrientes necessários para a recepção das pós-larvas. 

4.4 Povoamento 

O povoamento dos viveiros de engorda ocorre no período noturno e/ou pela 

manha (5:30), onde as temperaturas estão mais adequadas ao povoamento, e o 

risco da morte das pós-larvas pelo estresse é menor. No processo de transferência 

das pós-larvas, ocorre a diminuição do volume de água do berçário através de 

sifonamento. As pós-larvas são capturados nas caixas de coletas e transferidos 

para uma caixa de 500 litros preparada previamente. Após a contagem, as Os-

larvas são transferidas para outra caixa de fibra que fica instalada na carroça puxada 

pelo trator. Ao chegar no viveiro, aclimatação das pós-larvas com agua do 
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viveiro para que haja  urn  equilíbrio nos parâmetros  pH  e temperatura para mais tarde 

iniciar a liberação das pôs-larvas através de sifonamento. 

4.5 Manejo do viveiro de engorda 

Na Fazenda Vaie D'Ouro o sucesso da produtividade do camarão se da peio 

rígido controle dos parâmetros físicos e químicos durante o período de cultivo, 

atingindo altos  indices  de produções desejados nos viveiros. O cultivo deve ser 

monitorado em todos os aspetos, desde aqueles relacionados a segurança ate os 

associados com o desempenho zootécnico dos camarões e das condições 

ambientais do cultivo. O monitoramento do cultivo deve ser intenso ao longo de todo 

o cicio, mas em particular durante os períodos noturnos devido a queda do oxigênio 

na agua nas fases mais avançadas da engorda devido a sua vulnerabilidade. 

Na Fazenda Vale D'Ouro se estabelece um rígido programa de 

monitoramento dos parâmetros ambientais e zootécnicos do cultivo. Diariamente, o 

oxigênio dissolvido, a temperatura e o  pH  da agua são analisados trés vezes as 

06:00, 14:00 e 24:00 hs. A transparência da agua é verificada uma vez por dia, as 

14:00 hs, e a salinidade também uma vez por dia as 06:00 hs (Tabela 6). 

Tabela 6: Quadro do controle dos parâmetros de qualidade de agua em viveiros de 

cultivo realizados na Fazenda Vale D'Ouro. 

Parâmetro Freqüência 
(vez / dia) 

Horário Equipamento Variação 

Oxigênio 
dissolvido(mg ," 6:00, 14: 00 e Oxftnetro 5,0 —  9,0  (ppm) 

24 : 00hs 
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PH 3 6:00, 14: 00 e 
24 : 00hs 

pHmetro 7,0 — 8,3 (variação 
diária < 0,5) 

Salinidade 
%0 

1 6:00hs Refrátômetro 0,5 — 0,8 

Temperatura 
(° C) 

3 6:00, 14: 00 e 
24: 00hs 

Termômetro e 
oxfme ro 

28 - 32 

Transparência 1 14: 00hs Disco de Secchi 30 - 40 

FONTE: FAZENDA VALE D'OURO : 2004 

Quando o abastecimento de agua dos viveiros for feito a partir de rios muito 

ricos em nutrientes, a fertilização dos viveiros pode ser feita em menor freqüência. 

Na verdade, o técnico pode decidir que estratégia adotar com base nos níveis de 

transparência da agua dos viveiros (Tabela 7). 

Tabela r: Recomendações de manejo baseadas na transparência da agua. 

Transparência da Agua Manejo Recomendado 

Maior que 60cm Agua muito clara, Muito pobre em 
fitoplâncton. Pode haver problema de 
colonização de macrófitas aquáticas 
(plantas em geral), o que deve ser 
evitado. Pode haver dificuldade de 
crescimento do camarão em função da 
intensidade e do tipo de luz que chega 
ate o fundo 

Entre 45 e 60 cm O fitoplâncton esta se tornando escasso. 
É recomendável fertilizá-lo 

Entre 30 e 45 cm Se a turbidez for provocada pelo 
fitoplâncton e não por sedimentos em 
suspensão, nada especial precisa ser 
feito. O viveiro esta e condições ideais. 

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 pelo 
fitoplâncton, então essa baixa 
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transparência indica que ele está em 
excesso. Nesse caso, há risco iminente 
de falta de oxigênio. Pode ser necessário 
realizar aeração, principalmente à noite, 
e aumentar as taxas de renovação de 
água. Se a causa de turbidez for a 
quantidade em suspensão (aplicar 
fertilizante para tentar precipitar o 
mesmo), então certamente há pouco 
fitoplâncton no viveiro.  

FONTE: BARBIERE E OSTRENSKY (2002) 

Na tabela a seguir (Tabela 8), são relatados os procedimentos diários e 

algumas medidas corretivas que se tornarão necessárias se os limites ideais de 

cada fator físico químico abaixo sair do padrão. 

Tabela 8: Síntese das práticas de rotina para o manejo da qualidade de água doce 

em viveiros. 

Variável Periodicidade ideal 
das análises 

Limites ideais Medidas corretivas 

Oxigênio dissolvido Diariamente 6:00; 14:00 
e 24:00 

5 — 9 ppm Redução ou suspensão 
do arraçoamento; 
Suspensão da 
fertilização dos viveiros; 
Aumento das taxas de 
Renovação de agua; 
Limpeza das telas nos 
monges; Uso de 
aradores  

pH  Diariamente 6:00; 14:00 
e 24:00 

7,0 — 8,3 Se o valor do  pH  for 
superior a 8,3; 
suspender o 
arragoamento, renovar 
a agua, medir a 
alcalinidade e aplicar 
calcário, se a 
alcalinidade for inferior 
a 50 ppm. Uma 
alternativa é a aplicação 
de uréia (caso o pH  
esteja alto e 
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alcalinidade esteja 
normal), para baixar o  
pH.  Se o valor de  pH  foi 
baixo: aplicar calcário e 
fertilizar o viveiro 

Salinidade Diariamente 
6:00 

0,5 — 0,8 %o Manejo normal ,pois a 
água do rio  Guru  se 
mantem com a 
salinidade adequada 
durante boa parte do 
cultivo. 

Temperatura Diariamente 6:00; 14:00 
e 24:00 

28 — 32 °C 
Com d temperatura da 
água em ate 22°C 
reduzir as taxas de 
arragoamento em 50%; 
Com a temperatura 
superior a 33°C, 
monitorar as 
concentrações de  OD  
para se decidir ou não 
pela redução da 
quantidade de ração a 
ser fornecida 

Transparência Diariamente 14 hs 30 a 40 cm 
Caso a transparência 
esteja maior que a 
recomendada, fertilizar; 
Caso esteja abaixo do 
mínimo, aumentar as 
taxas de renovação, 
suspender as 
fertilizações e, sea  
turbidez dor causada 
por material sedimentar, 
aplicar produtos 
químicos (calcário ou 
sulfato de alumínio) 
para promover a 
floculação desse 
material 

FONTE: FAZENDA VALE D'OURO (2004) 

4.6 Controle de crescimento (biometria) 

As biometrias na Fazenda Vale D'Ouro são realizadas periodicamente, em 

todos os viveiros da propriedade para a avaliação do andamento geral do cultivo. 

Elas devem ser realizadas, pela primeira vez, tão logo seja possível capturar os 

camarões .no viveiro. No entanto, a partir do momento em que animais atingem 5g, 

as biometrias devem passar a ser realizadas semanalmente. 
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Para a realização da biornetria e utilizada uma tarrafa  corn  abertura de 

malha 1 cm, capturando-se no mínimo 50 camarões/lance em seis pontos diferentes 

do viveiro, os quais são pPsArins e analisados visualmente quanto as características 

corno cor, muda, odor, presença de enfermidades e necrose, avaliando o seu estado 

de saúde e o tamanho final da população de camarões do viveiro analisado. Os 

lances de tarrafas são feitos em vários locais para diminuir o vicio amostral. Através 

das biometrias, é possível saber como esta o andamento geral dos cultivos, se os 

animais estão crescendo dentro dos limites esperados, se ha problemas de manejo 

no cultivo, se os camarões apresentam alguma enfermidade e se o arragoamento 

está sendo satisfatório. Portanto a biometria é um dos procedimentos eficientes que 

o técnico dispõe para monitorar o cultivo de camarões em viveiros. 

4.7 Manejo da ração na engorda 

Ao chegar na Fazenda Vale D'Ouro a ração é inspecionada quanto 

integridade dos  pellets,  data de fabricação e prazo de validade. 

O armazenamento é feito no galpão, onde a umidade e temperatura são 

baixas para evitar a perda de sua qualidade nutricional e física. Os sacos de ração 

não podem estar em contato com o chão ou paredes e são empilhados 

separadamente sobre um estrado de madeira, observando-se um empilhamento 

máximo de 10 sacos de 40kg cada (Figura 9). E aconselhável programar a utilização 

da ração observando a sua data de validade, evitando a perda da qualidade da 

ração. 



Figura 9. Armazenamento das rações. 

Face aos altos custos do alimento balanceado, têm sido uma preocupação 

constante dos carcinicultores e técnicos o aprimoramento de metodologias de 

arraçoamento, com objetivo de aproximar a quantidade que irá consumir o camarão 

em determinadas condições fisiologicas e ambientais, (AMARAL, ROCHA E LIRA, 

2003) 

A ração é o item correspondente a maior parcela do custo de produção. 

Quantidades de  rag-5o fornecidas abaixo da necessidade dos camarões implioam em 

estresse, diminuição da taxa de crescimento e de riscos de enfermidades. O 

excesso de ração, por sua vez, faz com as sobras se acumulem no fundo do viveiro 

aumentando a carga de matéria orgânica, cuja degradação causa desequilíbrio nos 

parâmetros de qualidade de agua que precisam se manter dentro de níveis 

adequados para o êxito do cultivo, O excesso causará também estresse nos 

camarões, susceptibilidade as enfermidades além de elevar o custo de produção. 

Dai que as modificações introduzidas no processo de arraçoamento permitem 

separar o manejo alimentar em dois sistemas distintos; sistema de arraçoamento 
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tradicional e sistema de arraçoamento com bandejas fixas (AMARAL, ROCHA E 

LIRA, 2003). 

A quantidade de ração ofertada inicialmente na Fazenda Vale D'Ouro em 

viveiros de engorda leva em consideração a densidade de estocagem, o tamanho 

dos camarões e as condições climáticas. Independentemente da disponibilidade de 

alimento natural no ambiente aquático do viveiro, o uso de ração balanceada nos 

primeiros dias de cultivo é fundamental para aumentar a oferta de alimentos e assim 

reduzir o gasto de energia do camarão juvenil na procura dos mesmos, com reflexos 

positivos sobre o crescimento. A ração utilizada nesta fase deve ser em partículas 

desintegradas, com alto teor de proteína bruta (40%). A freqüência de arraçoamento 

deve ser de três vezes ao dia variando com a densidade de povoamento e de 

disponibilidade de alimento natural. A ração deve ser ministrada através de "voleio" 

do 1' ao 21' dia de cultivo (Tabela 9), iniciando sua distribuição na periferia e, a 

partir do 2" dia de cultivo, cobrindo toda  area  do viveiro em forma de zig-zag. 

Durante esse período a ração vai sendo também colocada gradativamente nos 

comedouros, até atingir 100% do total no 210  dia de cultivo. 

Tabela 9: Programa de alimentação para os primeiros 21 dias de cultivo em viveiro 

de engorda, com uso exclusivo de ração com 40% de proteína bruta. 

Semanas de engorda Quantidade diária (kg) Número de arraçoamento 
por dia 

10 — 20 3 

u — 30 

30 — 40 

FONTE: Manual de alimentação para camarões marinhos -  PURINA  (2002) 
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0 arragoamento mediante a utilização exclusiva de bandejas fixas teve 

origem em viveiros intensivos na Filipinas, sendo posteriormente introduzido na 

América Latina, especificamente no norte do Peru, Provincia de Tumbes (jory apud 

AMARAL, ROCHA E LIRA, 2003) 

No Brasil, a fazenda  Marine  iniciou sua utilização com uma série de 

adaptagoes em relação ao método peruano, ajustando o seu uso a uma maior 

eficiência dentro das condições de cultivo do pais. De acordo com Maia citado por 

AMARAL, ROCHA E LIRA (2003), essa pratica se generalizou em todo o território 

nacional devido à evolução das técnicas de arraçoamento com o objetivo explicito 

de se chegar a um patamar de oferta fundamentado, exclusivamente, no consumo. 

Na Fazenda Vale D'Ouro a segunda fase de engorda, usa-se o alimento 

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

proteína bruta de 35%. Nesta fase, substitui-se gradativamente o sistema inicial de 

oferta por voleio peias bandejas fixas. Estes consistem de virolas de pneus usados 

com diâmetro de aproximadamente 50cm e fundo de tela de  nylon  de 1mm, em 

cujas bordas são amarrados equidistantes três cordões de  nylon  que se unem num 

cordão principal, onde é posicionada a segunda bóia. Na sua extremidade é 

colocada uma bóia de material fosforescente, cuja função é indicara localiza0o do 

comedouro para o arragoador. 

0 balizamento de cada comedouro é feito através de uma estaca fincada no 

solo, a qual se acopla um marcador na ponta, confeccionado de madeira, arames e 

argolas ou simplesmente arames e argolas. Tal estaca tem também a função de 

ancoradouro no momento da içagem e limpeza dos comedouros. A distribuição dos 

comedouros é feita de forma equidistante e a quantidade por hectare (20 a 150), 

varia com a densidade inicial de estocagem, assim como a frequência alimentar. 
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A quantidade inicial de ração a ser ofertada em bandejas de alimentação 

após o 22° dia de cultivo deve ser baseada na quantidade total de ração fornecida 

no último horário do 210  dia, dividido pelo número de bandejas instaladas ao longo 

do viveiro.Com  isso o ajuste da ração e a calibração dos marcadores deverão se 

iniciar logo no segundo horário de alimentação. Este procedimento deve ser 

realizado ate a constatação do peso médio dos camarões em 3g através de 

biometria. A quantidade da ração ofertada em cada horário de alimentação é 

definida pelo consumo anterior de cada comedouro, sendo representado nos 

marcadores pelas argolas. Os ajustes são realizados a partir da situação do 

comedouro que obedece ao esquema disposto na tabela (Tabela 10) 

Tabela 10: Ajuste da quantidade de ração em função da observação dos 

comedouros. 

Situação do comedouro Correção da  rag-do 

Sem sobras Aumento de 20% 

Cm pouca sobra Manter a quantidade 

Com muita sobra Redução de 50% 

FONTE: FAZENDA VALE D'OURO (2004). 

As sobras de ração, que por ventura permaneçam no comedouro, São 

retiradas, adequadamente acondicionadas e descartadas em lugar apropriado. Isto 

proporciona aos camarões a disponibilidade constante de um alimento em perfeitas 

condições nutricionals. 

A ração a ser fornecida no viveiro é transportada em caiaques de fibra de 

vidro, no qual o arragoador usando recipientes de volumes pré-determinados mede 

as quantidades a serem colocadas nos comedouros (Figuras 10 e 11). 



Figura 10. Arraçoamento dos viveiros nas bandejas. 

Figura 11. Arraçoamento dos viveiros nas bandejas (continuação). 
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Existem outros fatores complementares importantes como: evitar o choque 

da bandeja com a superfície da água, remar do lado oposto ao comedouro, limitar a 

quantidade de ração por comedouro para melhorar a taxa de conversão alimentar. 

Contribui ainda para eficiência do manejo alimentar o uso de calços nos comedouros 

para evitar o seu contato com o fundo do viveiro, o que reduz a sujeira nas bandejas 

e a probabilidade de ferir os camarões. 
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Em geral pode-se dizer que o emprego de comedouros fixos para a 

distribuição de toda a ração aos camarões tem trazido resultados altamente 

satisfatórios para a carcinicuitura brasileira. Dentre os inúmeros benefícios se 

destacam: a min mização da desintegração e perdas do alimento ministradas 

comuns no sistema convencional de alimentação por voleio: a correção imediata do 

alimento fornecido a cada arragoamento; a possibilidade de observação constante 

das condições gerais dos camarões; 'a melhoria da qualidade da água e do solo com 

a retirada das sobras, e a redução das trocas de agua, dentre outros (AMARAL, 

ROCHA E LIRA, 2003). 



5. OPERAÇÃO DE DESPESCA NA FAZENDA VALE D'OURO 

Antes de serem despescados, os camarões são avaliados biometricamente 

e qualitativamente, sendo realizado o teste de sabor para detectar possíveis desvios 

do padrão de qualidade (Figura 12). Este teste consta na preparação de 20 

camarões utilizando apenas  ague,  sendo fervida durante 20 minutos e após cozidos 

o técnico responsável fará a degustação dos mesmos para certificar-se que estão 

livres de impurezas como: areia na cabeça, sabor amargo, e outros. 

Figura 12. Teste de sabor dos camarões. 

Após a retirada das tábuas e telas, os camarões são despescados com o 

auxilio da rede  (bag-net).  Quando o volume despescado atingir aproximadamente 

20kg os camarões são removidos dessa rede. É importante manusear pequenas 

quantidades por vez, a fim de evitar lesões ou esmagamentos nos camarões. Os 

animais são imersos em tanques de fibra de vidro de 5001_ preparados com 12kg de 

metabissulfito de sódio e uma quantidade de gelo de aproximadamente 30 kg em 

300 L de água mantendo a temperatura em torno de 20  a 3°C (Figura 13). Após o 
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repouso de 15 a 20 minutos nessa solução, os camarões são retirados com auxilio 

de monoblocos e em seguida, pesados em uma balança com média de 15 kg por 

monobloco (Figura 14), sendo estocados nos isopores em camadas alternadas na 

proporção gelo, camarão, até a superfície, sendo esta, finalizada por gelo (Figura 15) 

e vedada com a tampa. O transporte é feito em caminhões baús pertencentes a 

própria Empresa "Netuno" (Figura 16). 

As soluções de metabissulfito remanescentes das despescas, são colocados 

em um trator com uma carroceria acoplada, e levados até o terreno ou área 

improdutiva da fazenda, sendo dispensados no mesmo. 

Figura 13. Choque térmico nos camarões 
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Figura 14. Camarões sendo pesados 

Figura 15. Armazenamento dos camarões 
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Figura 16, Isopores armazenados no caminhão baú. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio na Fazenda Vale D'Ouro, foi de grande importância na minha vida 

acadêmica. Assim sendo pude aprender diversas técnicas utilizadas no cultivo de 

camarões marinhos em águas oligohalinas. Tendo um trabalho árduo e cansativo na 

fazenda, fez da carcinicultura uma alternativa de emprego. Aprendendo novas 

técnicas e alguns métodos utilizados durante a produção, acompanhando evoluções 

no cultivo do camarão desde os berçários até a sua despesca, concretizando assim 

todo o meu aprendizado. 

Existem algumas melhorias que poderiam ser bastante eficazes na fazenda, 

corno a obtenção de aparelhos para a verificação das quantidades de nitrito, nitrato 

e amônia como também a contratação de um hidrólogo para acompanhar todo o 

cultivo, monitorando a qualidade da água. 
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