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INTRODUÇÃO

A intensificação dos cultivos tornou-se requisito básico 
para a viabilidade econômica na criação dos camarões. 
Entretanto, o aumento das densidades de estocagem 
exigiu mudanças nas estratégias de manejo para a 
manutenção da qualidade da água. Com isso, iniciou-se 
a realização de pesquisas sobre os cultivos chamados 
“ZEAH” (Zero Exchange, Aerobic, Heterotrophic 
Culture Systems), ou seja, sistema de cultivo sem 
renovação de água através de uma biota 
predominantemente aeróbica e heterotrófica 
(organismo incapazes de sintetizar o seu próprio 
alimento e que necessitam de oxigênio para 
sobreviver),[1]. 
Segundo NUNES [2], no Brasil o cultivo do camarão 
Litopenaeus vannamei em água de baixa salinidade é 
uma atividade recente.
Para o cultivo em baixa salinidade os camarões terão 
que passar por um processo de aclimatação quando 
pós-larvas, antes do povoamento em viveiros.
O sistema mais utilizado pela maioria das fazendas 
brasileiras de camarão é o semi-intensivo, geralmente 
realizado em duas fazes de cultivo, em que os camarões 
são estocados nos viveiros de engorda após o período 
de cultivo nos tanques berçário. Tal fase é 
recomendada por razões de biosegurança, uma vez que 
os tanques podem ser utilizados como uma instalação 
de quarentena antes do povoamento dos viveiros de 
engorda. 

Material e Métodos
A produção de juvenis do L. vannamei em água de 
baixa salinidade e meio heterotrófico foi realizada na 
Estação de Aquicultura Continental Prof. Johei Koike 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco –
Recife/Brasil. O cultivo ocorreu em duas etapas, em 
que a primeira correspondeu à aclimatação e a outra à 
produção de juvenis, também denominada pré-engorda.

Para a fase de aclimatação, pós-larvas (PL) do camarão L. 
vannamei foram adquiridas em larvicultura comercial com 
10 dias após a última metamorfose (PL10) e salinidade de 
10 g/L. As pós-larvas foram estocadas (32,5 PL/L) em oito 
tanques de fibra de vidro com volume útil de 800 L, 
mantendo-se a salinidade de origem nas primeiras 24 horas. 
Durante o período de oito dias, necessários para redução da 
salinidade, as pós-larvas foram alimentadas com biomassa 
de artêmia e ração comercial pulverizada contendo 40% de 
proteína bruta (PB). Diariamente foram monitorados a 
salinidade, o oxigênio dissolvido (OD), o pH e a
temperatura. 
Para a produção de juvenis, os tanques experimentais foram 
abastecidos previamente com água a 0,5 g/L de salinidade, 
obtida com água doce, oriunda de poço, e água salgada (28 
g/L). Ao término da primeira etapa, as pós-larvas (PL18) 
foram transferidas para os tanques experimentais.E 
estabelecidos seis tratamentos que corresponderam às 
densidades de 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 e 12000 
PL/m2, os quais foram avaliados em experimento 
inteiramente casualizado com três repetições.
Durante a produção de juvenis ofertou-se ração comercial 
na forma de grânulos, com 40% PB, nos primeiros quinze 
dias. Posteriormente, utilizou-se ração com 25% PB, 
administrada em bandejas de alimentação às 08:00, 12:00, 
14:00 e 17:00 horas diariamente. 
Para avaliar a biomassa final (Eq.1), fator de conversão 
alimentar (Eq.2) e sobrevivência (Eq.3) em função das 
densidades adotadas utilizaram-se os seguintes modelos 
matemáticos:

Biomassa Finali = β0 + β1Densidade (Eq. 1)
Em que: β0 e β1 – parâmetros do modelo, Densidade –
densidade de cultivo adotada e i – i-ésima observação. 

FCAi = β0 + β1Densidade (Eq. 2)
Em que: FCA – fator de conversão alimentar, β0 e β1 –
parâmetros do modelo, Densidade – densidade de cultivo 
adotada e i – i-ésima observação. 

Sobrevivênciai = β0 e
(β1Densidade) (Eq. 3)

Em que: β0 e β1 – parâmetros do modelo, Densidade –
densidade de cultivo adotada e i – i-ésima observação. 



Resultados e Discussão
A sobrevivência foi inversamente proporcional ao 
aumento das densidades, havendo diferença estatística 
entre os tratamentos (P<0,05). As maiores taxas de 
sobrevivência foram obtidas nos tratamentos com as 
densidades de 2000 e 4000 camarões/m², com 
107,99±18,22 e 89,14±18,22%, respectivamente. As 
demais densidades apresentaram sobrevivências médias 
abaixo de 60%, com os piores resultados para as 
densidades superiores a 10000 camarões/m². Arnold et 
al. [3], avaliando a produção intensiva de juvenis do 
Penaeus sculentus, obtiveram índices de sobrevivência 
entre 21,20±2,70 e 31,90±12,00%, observando que nos 
cultivos mais intensivos os eventos com altas 
mortalidades ocorreram de forma mais frequente.
Inicialmente, a oferta de ração havia sido estabelecida 
em 15% da biomassa cultivada, reduzindo-se 
progressivamente até 8% ao final dos 45 dias de 
cultivo. As baixas sobrevivências nas altas densidades 
foram associadas à exposição dos juvenis de L. 
vannamei a amônia não-ionizada, fato que precisa ser 
melhor investigado. De acordo com Lin e Chen [4] e Li 
et al. [5], a toxidade da amônia não-ionizada aumenta 
com o tempo de contato.

O peso médio final não apresentou diferença 
estatística entre os tratamentos (P≥0,05), com valores 
entre 77,23±32,30 e 98,70±36,11 mg. Os resultados 
obtidos foram similares aos de Samocha et al. [6], com 
peso médio de 111,78±9,93 mg, nas densidades de 
19800±850 camarões/m². Os valores encontrados para 
o peso médio estão muito abaixo dos índices 
alcançados por McAbee et al. [7], Cohen et al. [8] e 
Samocha et al. [9], que relatam pesos médios entre 0,55 
e 2,01 g, em cultivos intensivos com densidades entre 
1.830 e 3.300 camarões/m³ e duração de 28 a 60 dias. 
O baixo crescimento em peso pode estar relacionado à 
restrição alimentar adotada durante o ciclo de cultivo, 
apesar de teoricamente as partículas floculadas 
contribuírem substancialmente para a nutrição dos 
animais cultivados. [10], reduzindo a necessidade de 
alimento formulado, [11]. Samocha et al. [12] e Cohen 
et al. [8] ao cultivarem o L. vannamei adotaram taxas 
de alimentação diárias iniciais entre 14 e 25% da 
biomassa total, com reduções graduais, finalizando 
entre 8 e 12,5%. Zelaya e Rouse [13] relatam variações 
de 50 a 15% entre o povoamento e a despesca de 
camarões juvenis. 

O baixo crescimento em peso resultou em valores de 
θ menores que 3, indicando um crescimento alométrico 
negativo dos camarões cultivados (Tabela 4), não 
havendo diferença estatística entre os modelos gerados 
(P≥0,05). Chow e Sandifer [14], avaliando as 
características morfométricas do L. vannamei, afirmam 
que fatores ambientais podem afetar o crescimento dos 
camarões. De acordo com Murphy et al. [15], o 
adensamento afeta claramente a relação peso-
crescimento dos organismos e valores de θ menores 
que 3 podem indicar problemas ligados ao número de 

indivíduos por unidade de área, como também prejuízos 
provocados por problemas nutricionais.

Os valores do FCA e da biomassa final apresentaram diferença 
estatística entre as densidades de cultivo (P>0,05). O FCA se 
apresentou dentro dos padrões aceitáveis para cultivos 
comerciais, entre 0,73±0,23 e 1,47±0,23, havendo um incremento 
nos valores encontrados com o aumento das densidades.  A 
biomassa final foi inferior aos resultados encontrados por outros 
autores (Zelaya e Rose [13]; Cohen et al. [8]; Samocha et al. [9]; 
Mishra et al. [16]), influenciada pelo baixo desempenho em 
ganho de peso e sobrevivência dos camarões. Os maiores valores 
(362,50±68,55 e 390,00±61,31 g) foram encontrados nos 
tratamentos com 10000 e 12000 camarões/m², constatando-se 
uma influência positiva do incremento das densidades de cultivo 
na biomassa produzida.
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