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Introdução

O cultivo de camarão no Brasil já atingiu a 
maior produtividade do mundo, quando em 2003 
obteve valores de 6.084 kg ha-1 ano-1. O sistema de 
cultivo utilizado no Brasil é o semi-intensivo em que 
são praticados com densidades superiores a 40 
camarões m-2 e em até três ciclos ano. Seu potencial 
está representado tanto pelos recursos dulciaquícolas, 
onde o Brasil possui 12% da reserva de água doce do 
mundo e já conta com cinco milhões de hectares de 
águas represadas, como de águas estuarinas e marinhas, 
representadas por um potencial superior a 600.000 
hectares de terras planas e 8.500 km de costa (MAIA, 
2005). No nordeste brasileiro, concentra-se a maioria 
dos produtores, sendo uma grande parcela considerada 
pequenos produtores, mas com uma grande capacidade 
de produção.

Boyd (2001) reportou diversos aspectos e problemas 
ambientais da criação de camarão em águas interiores e 
sua relação com o meio ambiente. Outra dificuldade 
encontrada no cultivo de camarões marinhos 
cultivados, em água doce ou de baixa salinidade, é a 
composição populacional de microalgas (PEREGRINO
et al., 2005). Algumas microalgas, como as cianofíceas, 
são responsáveis por causarem um dos principais 
problemas para o comércio do camarão, pois geram 
sabor amargo ou de barro, processo conhecido como 
off flavor.  

Outro fator muito importante, relacionado com 
a produtividade natural, é a intensidade da luz que 
incide na água de cultivo. A intensidade luminosa tem 
sido considerada um dos principais fatores abióticos 
que afetam o desenvolvimento larval de decápodes 
(GARDNER e MARGUIRE, 1998; ANGER, 2001). A 
luminosidade está diretamente relacionada à 

identificação do alimento no ambiente e essa estabilidade 
surge ao longo de desenvolvimento larval (BARROS, 
2001). A intensidade luminosa quando adequada para o 
cultivo de camarões pode reduzir o custo de produção e 
aumentar a produtividade, reduzindo os custos com 
alimentação, mão-de-obra e eletricidade (CORREIA et al., 
2000).

A sobrevivência do camarão está exclusivamente 
ligada ao fator qualidade de água, dependendo deste todo 
seu hábito alimentar e de vida. Havendo um maior controle 
dos parâmetros da água de cultivo, o criador de camarões 
terá uma maior percepção se algo estiver fora de controle. 
Sendo assim, foram avaliados os efeitos de intensidade 
luminosa sobre o ganho de peso, comprimento e 
sobrevivência do camarão Litopenaeus vannamei, 
objetivando fornecer subsídios para estabelecimento de 
condições de luminosidade ótimas para seu cultivo em água 
com baixa salinidade e em meio heterotrófico.

.
Material e métodos

Cultivo do camarão Litopenaeus vannamei em 
água com baixa salinidade (0,5 g L-1) e meio heterotrófico, 
foram realizados na Estação de Aquicultura Continental 
Prof. Johei Koike, localizada na Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), no período de fevereiro a 
abril de 2009, para avaliar a influência da luminosidade.

Camarões, considerados juvenis, foram estocados 
a densidade média de 179,3 indivíduos m-2 em tanques 
experimentais com capacidade de 1000L. Foram utilizados 
18 tanques, em que 12 foram instalados dentro de um 
laboratório, sendo que seis não foram cobertos (T_NC), 
seis receberam cobertura, com entrada parcial de luz 
(T_CC) e os outros seis foram instalados fora do 
laboratório e sem cobertura (T_SC_out). Todos os tanques 
foram providos de aeração constante, com auxílio de 



pedras porosas. Diariamente, foram ofertadas dietas, 
com 40% de proteína bruta, distribuídas em bandejas ás 
8:00,12:00 e 16:00 horas.

O delineamento adotado foi inteiramente 
casualizado, com 6 repetições,  e ao final de 60 dias 
avaliou-se o efeito da luminosidade sobre a 
sobrevivência e crescimento em peso e comprimento 
dos camarões. 

A qualidade de água foi monitorada com base 
nos níveis da amônia (NH3), nitrito (NO-

2), nitrato (NO-

3) e alcalinidade da água dos tanques experimentais. As 
análises foram realizadas seguindo a metodologia 
descrita pela APHA (1995). Diariamente foram 
registrados os valores de OD, pH e temperatura. A 
transparência foi monitorada às 12 h, utilizando disco 
de Secchi. Alternando os dias, eram acrescentados aos 
tanques, calcário dolomítico para correção do pH da 
água. 

Em cada tanque experimental foram utilizados 
substratos artificiais, proporcionando um aumento de 
100% da área útil no tanque. O substrato foi em 
material de polivinil, com malha de 1,0 mm, dimensão 
de 0,67 x 0,41m, instalados na posição vertical, 
distanciados 10 cm do fundo e das laterais do mesmo, 
de acordo com as técnicas preconizadas por Monteiro 
(2008).

Quinzenalmente, foram realizadas biometrias 
para monitorar o crescimento em comprimento (mm) e 
peso (mg) dos camarões, utilizando-se amostras de 10 
camarões por tanque. Os animais foram medidos da 
ponta do telson até o pedúnculo ocular (comprimento 
orbital) e pesados em balança eletrônica (± 0,001g), 
sendo posteriormente descartados. Ao término dos 45 
dias de experimento, obteve-se o peso e o comprimento 
individuais de aproximadamente 5% da biomassa 
despescada, de cada tanque experimental.

Resultados e discussão

Entre os valores encontrados para as 
variáveis de qualidade da água, durante a fase 
experimental do cultivo do L. vannamei, a temperatura, 
o pH e o oxigênio dissolvido (OD) apresentaram 
valores dentro da faixa de conforto para o cultivo da 
referida espécie.  Os valores da temperatura oscilaram 
entre 26,3 e 32,7°C, estando próximos da amplitude 
ideal (26 a 33 °C) preconizada por Nunes (2002). O pH 
e o OD variaram de 7,03 a 8,72 e 4,40 a 8,00 mg L-1. 
Boyd (2001) indica uma faixa de pH entre 6 e 9 para o 
cultivo de camarões, no entanto Wasielesky (2006a) 
alerta que valores abaixo de 7 afetam o crescimento do 
L. vannamei em meio heterotrófico. Boyd e Clay 
(2002) relatam que nos cultivos super-intesivos 
procura-se manter os níveis de OD acima de 4,0 mg L-

1. 

A amônia, nitrito e nitrato variaram de 0,04 a 0,74 mg 
L-1, 0 a 0,34 mg L-1 e 0,1 a 3,25 mg L-1, 
respectivamente. Ferreira (2009) relata que apesar da 
diferença numérica considerável comparando-se as 
médias entre as menores e as maiores densidades no 

seu cultivo, todos os tratamentos apresentaram valores 
máximos acima dos parâmetros considerados ideais, 
variando entre 0,66 e 0,98 mg L-1.

Houve diferença significativa (P<0,05) na 
sobrevivência entre os tratamentos. As maiores taxas de 
sobrevivência (58,38%) foram obtidas nos tratamentos em 
tanques com cobertura e dentro do galpão, onde a 
intensidade luminosa foi de 5,2 µmol s-1 m-2.

O peso médio final dos camarões não apresentou 
diferença estatística entre os tratamentos (P≥0,05) e ao 
comparar os resultados obtidos com os de Ferreira (2009) 
que variaram de 77,23 ± 32,30 a 98,70 ± 36,11 mg e com 
os de Samocha et al. (2003), que pesaram 111,78 ± 9,93 
mg  verifica-se uma similaridades, entre estes resultados. 
Ressalta-se que esses autores ao  avaliarem as 
características morfométricas do L. vannamei, afirmaram 
que fatores ambientais podem afetar o crescimento dos 
camarões.

Não houve diferença estatística no crescimento em 
comprimento dos camarões, no entanto, verificou-se que os 
indivíduos do tratamento sem cobertura obteve uma maior 
média de 6,78 ± 2,41 cm e com aspectos de saúde mais 
robusto. Na relação do peso em função do comprimento 
não verificou-se diferença significativa (P≥0,05) entre os 
tratamentos.

Conclusão
O cultivo do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei pode ser realizado com resultados satisfatório  de 
sobrevivência  quando submetido ao nível  de intensidade 
luminosa mínima de 5,2 µmol.s-1.m-2 . 
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