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Introdução

A aqüicultura, definida como cultivo de organismos 
aquáticos, destaca-se pela sua importância como 
atividade produtora de alimento, procurando reduzir o 
déficit da pesca extrativa [1], sendo praticada nos 
sistemas semi-intensivo e intensivo, sendo o primeiro 
mais utilizado, representando mais de 80% de toda 
produção [2].

Cultivos intensivos de camarão são definidos por 
produções de 0,5 a 1,0 kg/m³ (5 a 10 t/ha), super-
intensivo de 1 a 5 kg/m³ (10 a 50 t/ha) e hiper-intensivo 
com produções acima de 5 kg/m³ [3].

A densidade de estocagem de camarões é um dos 
principais fatores que determinam a sobrevivência, o 
crescimento e, conseqüentemente, a biomassa final 
produzida em um cultivo [4]. A densidade de 
estocagem ideal pode variar em função da espécie, das 
estratégias de manejo de cultivo ou de parâmetros 
ambientais [4] sempre com o intuito de obter uma 
maior produção sustentável para maximizar a 
produtividade.

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a 
influência de diferentes densidades de estocagem,
crescimento e sobrevivência do camarão L. vannamei
quando submetido a sistema de cultivo sem renovação 
de água.

Material e métodos

O cultivo experimental do camarão Litopenaeus 
vannamei em sistemas sem renovação de água foi 
realizado na Estação de Aqüicultura Continental 
Professor Johei Koike do Departamento de Pesca e 
Aqüicultura da UFRPE, Recife, PE, durante 52 dias. 
Foram utilizados tanques externos em fibra de vidro, 
com volume útil de 1000 litros, abastecidos com água 
salgada (32 ‰) e aerados individualmente através de 
um soprador de ar. Em cada tanque foi depositado uma 

camada de 5 cm de sedimento estuarino, simulando o 
ambiente natural.

Foi adotado um delineamento experimental 
inteiramente casualizado, com três tratamentos, 
envolvendo densidades de 20 cam./m² (20D), 50 
cam/m² (50D) e 90 cam/m² (90D), e três repetições 
cada.

Os tanques foram preparados inicialmente, antes da 
estocagem dos camarões, com o uso de fertilizantes 
inorgânicos constituídos de Monoamônio Fosfato, 
Nitrato de Cálcio e Metassilicato de Sódio, com base 
nos níveis de nitrogênio, fósforo e silício.

Os camarões foram alimentados com ração 
comercial peletizada (35% de proteína bruta), fornecida 
diariamente duas vazes ao dia, pela manha e a tarde, 
em bandejas de alimentação, onde o ajuste da ração foi 
realizado diariamente, de acordo com a saciedade do 
animal, verificada através de sobras na bandeja. 

A temperatura, o oxigênio dissolvido e o pH foram 
monitoradas diariamente através de equipamentos 
eletrônicos. A transparência e salinidade foram 
monitorados, semanalmente, utilizando disco de Secchi 
e refratômetro, respectivamente. As análises de 
alcalinidade, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal (NH3

e NH4
+) foram realizados quinzenalmente. A avaliação 

do crescimento dos camarões foi efetuada através de 
biometrias quinzenais, mediante a obtenção do peso, 
para geração dos dados de produção, representados por
ganho de peso, ganho de biomassa, taxa de crescimento 
específico (TCE) e sobrevivência. 

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para 
avaliar os dados de produção e variáveis de qualidade 
da água, complementada pelo teste de Duncan, ao nível 
de probabilidade de 5%. Nos casos onde persistiram a 
heterogeneidade e variâncias, foi aplicada a análise de 
variância não paramétrica de Kruskal-Wallis, de acordo 



com as análises estatísticas especificas [5]. 

Resultados e Discussão

Avaliação do Crescimento

As variáveis utilizadas na avaliação do desempenho 
produtivo dos camarões, como peso inicial, peso final, 
ganho de peso, sobrevivência, taxa de crescimento 
específico (TCE), ganho de biomassa e produção, com 
diferentes densidades de estocagem estão sumarizados 
na Tabela 1. 

Os camarões apresentaram crescimento contínuo 
durante os 52 dias de cultivo, e apresentaram 
sobrevivência (~ 93%) e TCE (~ 4,6 %/dia) iguais 
estatisticamente.

O peso final e o ganho de peso apresentaram um 
maior incremento no tratamento de menor densidade de 
estocagem (20D), com 16,3±,6 g, e 15,1±1,6 g, 
respectivamente. Porém, esta justificativa não se aplica 
ao tratamento 50D, pois apresentaram peso final 
13,5±1,8 g e ganho de peso 12,1±1,8 g, próximo ao 
tratamento 90D. que foi  12,1±1,2 g, respectivamente.

O ganho de biomassa apresentou diferença 
estatística entre os tratamentos, com valores de 273,7g 
para 20D, 577,8g para 50D e 882,8g para 90D. O 
mesmo ocorreu com a produtividade, com 297,7 g/m²
para 20D, 643,3 g/m² para 50D e  995,6 g/m² para 90D, 
este se destacando devido aos excelentes resultados de 
ganho de peso, TCE e sobrevivência  próximo ou igual 
as outras densidades, possibilitando uma alta 
produtividade.    

Neste trabalho, os valores de peso final, ganho de 
peso e sobrevivência foram superiores aos valores 
encontrados por [6] demonstrando excelentes 
resultados zootécnicos do camarão marinho L. 
vannamei.  

Análise da qualidade de água

As variáveis de qualidade de água temperatura, 
oxigênio dissolvido, pH, salinidade, transparência, 
nitrito, nitrato, amônia e alcalinidade, estão 
sumarizadas na tabela 2.

A temperatura durante o experimento apresentou 
uma média dentro da faixa de conforto variando entre 
26 a 30°C [7], não comprometendo o crescimento dos 
camarões.

O Oxigênio dissolvido no 20D apresentou uma 
média de 5,6, no 50D com 5,5 e no 90D com 5,1, todos 
eles acima do níveis recomendados por [8], onde os 
melhores crescimentos são observados em
concentrações de oxigênio acima de 5 mg L-1.

Os níveis de pH no experimento, de densidade 20D 
média uma de 8,3, na densidade 50D 8,0 e na 
densidade 90D 7,9,  embora diferentes nos três 
tratamento todos eles se apresentaram ótimos segundo 
[7] onde os níveis entre 6 e 9 são considerados ideais 
para o crescimento de espécies aqüícolas.

Durante o experimento, a média da salinidade foi de 
32, com alguns picos acima do ideal, mas sem 

prejudicar o desenvolvimento dos animais. 
Nos valores de amônia total, nitrito e nitrato, todos 

foram iguais estatisticamente, só diferenciando por uma 
pequena elevação do nitrito da densidade 50D mas que 
não ultrapassou os parâmetros recomendados por [9], 
que indicam concentrações de nitrito abaixo de 0,5 
mg/L, nitrato entre 0,4 e 0,8 mg/L e amônia total (NH3 + 
NH4) entre 0,1 e 1,0 mg/L. 

Assim como nos parâmetros anteriores a alcalinidade 
apresentou níveis adequados segundo a literatura, 
compatíveis com águas estuarinas que estão entre 150 e 
250 mg/L [7], podendo ser encontrados valores de 10 a 
400 mg/L [10].
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Tabela 1. Dados de crescimento durante 52 dias em diferentes densidades de cultivo.

Tratamentos
Variáveis

20D 50D 90D

Peso inicial (g) 1,20,1ª 1,30,1ª 1,30,2ª

Peso final (g) 16,31,6ª 13,51,8bc 12,11,2c

TCE (%/dia) 5,00,3ª 4,50,4ª 4,40,4ª

Ganho de peso (g) 15,11,6a 12,11,8ªb 10,81,3b

Sobrevivência (%) 91,710,4ª 95,34,6ª 91,91,7ª

Ganho de biomassa (g) 273,727,5ª 577,8112,3b 882,893,1c

Produtividade (g/m2) 297,729,0a 643,3109,1b 995,691,7c

*Valores fornecidos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente (P<0,05) entre os tratamentos pelo teste de Duncan. TCE = 
100 x (ln Pf – ln Pi) x t-1.

Tabela 2. Variáveis da qualidade de água em tanques de cultivo do camarão L. vannamei, durante 52 dias de cultivo.

Densidades de cultivo
Variáveis de Qualidade de Água

20D 50D 90D

Temperatura (ºC) 27,3±1,6a

(24,6-30,3)
27,3±1,6ª

(24,6-30,6)
27,4±1,6º

(24,7-30,9)

Oxigênio dissolvido (mg/L) 5,6±0,5b

(3,4-7,5)
5,5±0,5b

(3,5-6,8)
5,1±0,8ª
(2,5-6,9)

pH 8,3±0,1ª
(7,4-8,7)

8,0±0,2b

(7,5-8,8)
7,9±0,3c

(7,2-8,6)

Salinidade (‰) 31,5±2,5ª
(25,0-34,0)

32,3±2,7ª
(25,0-35,0)

32,3±2,9ª
(25,0-38,0)

Transparência (cm) 44,8±18,4b

(14,0-64,0)
21,5±9,4ª

(10,0-42,0)
18,1±8,5ª
(8,0-40,0)

Nitrito (mg/L) 0,07±0,06ª
(0,01-0,18)

0,26±0,27ª
(0,01-0,70)

0,22±0,25ª
(0,01-0,58)

Nitrato (mg/L) 0,4±0,1ª
(0,2-0,7)

0,8±0,1b

(0,5-1,0)
0,4±0,2ª
(0,0-0,8)

Amônia (mg/L) 0,3±0,2ª
(0,0-0,9)

0,4±0,3ª
(0,0-1,1)

0,4±0,2ª
(0,1-1,1)

Alcalinidade (mg/L-) 169,9±45,5ª
(92,0-268,0)

150,5±28,2ªb

(80,0-200,0)
142,7±33,8b

(88,0-244,0)
Valores fornecidos como média ± desvio padrão. Letras diferentes (a,b,c) na mesma linha diferem significativamente (P<0,05) entre os tratamentos pelo teste de Duncan. 


