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RESUMO 

 

Foram realizados três experimentos com o objetivo de analisar a influência do 

biofilme e da densidade de estocagem na sobrevivência e no crescimento do camarão-rosa 

Farfantepenaeus paulensis nas fases de berçário e de crescimento visando a produção de iscas 

vivas em gaiolas. O primeiro experimento, com duração de 35 dias, analisou a influência de 

diferentes densidades de estocagem (100, 200, 300, 400 e 500 ind./m2) na sobrevivência e no 

crescimento de pós-larvas  de F. paulensis (PL25) cultivadas em gaiolas, dentro das quais 

foram colocados substratos artificiais para o crescimento do biofilme, durante a fase de 

berçário. Os principais microrganismos presentes no biofilme que se formou nos substratos 

artificiais foram identificados e quantificados, assim como foi quantificada a concentração de 

clorofila a deste biofilme. O segundo experimento, no qual foi analisada a influência da 

adição de substratos artificiais na sobrevivência e no crescimento de pós-larvas de F. 

paulensis cultivadas em gaiolas na fase de berçário por um período de 35 dias, foi realizado 

simultaneamente ao primeiro, utilizando-se pós-larvas com as mesmas características do 

experimento anterior. Neste experimento também se identificou e quantificou os principais 

microrganismos presentes no biofilme, além de se medir a concentração de clorofila a deste. 

O terceiro experimento, com duração de 42 dias, analisou a influência de diferentes 

densidades de estocagem (50, 100 e 200 ind./m2) na sobrevivência, no crescimento e na 

conversão alimentar aparente de juvenis de F. paulensis (peso médio inicial de 1,04 g) 

cultivados em gaiolas para obtenção de iscas vivas. No experimento 1 observou-se uma 

relação negativa entre o aumento da densidade de estocagem de camarões e a 

sobrevivência/crescimento destes, sendo 400 ind./m2 a densidade de estocagem recomendada 

para o cultivo em gaiolas na fase de berçário. Observou-se também uma preferência dos 

camarões pelo consumo de diatomáceas cêntricas. No experimento 2 não foram encontradas 

diferenças significativas na sobrevivência e no crescimento dos camarões ao se adicionar 

substratos artificiais no cultivo. No experimento 3 também foi observada uma relação 

negativa entre o aumento da densidade de estocagem e a sobrevivência/crescimento dos 

camarões, além de se notar uma tendência de aumento da conversão alimentar dos camarões 

com o aumento da densidade. Entretanto, considera-se que os resultados obtidos em todas as 

densidades testadas neste experimento foram satisfatórios, sendo possível utilizar uma 

estratégia de cultivo onde diferentes densidades são usadas para se obter iscas vivas em 

diferentes épocas, suprindo a demanda por um maior período de tempo. Sendo assim, a 

viabilidade técnica do cultivo de iscas vivas de F. paulensis em gaiolas foi demonstrada. 
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ABSTRACT 

 

Three trials were carried out to analyze the influence of the biofilm and stocking 

density on the survival and growth of the pink shrimp Farfantepenaeus paulensis reared in 

cages for the production of live bait-size shrimp. The first trial lasted 35 days and analyzed 

the influence of different stocking densities (100, 200, 300, 400 and 500 ind. /m2) on the 

survival and growth of F. paulensis post-larvae (PL25) cultured in cages containing artificial 

substrates for biofilm growth during the nursery phase. The main microorganisms present in 

the biofilm formed in the artificial substrates were identified and quantified, as well as the 

chlorophyll concentration of the biofilm was estimated. The influence of artificial substrates 

on the survival and growth of F. paulensis post-larvae cultivated in cages in the nursery phase 

was studied in a second trial, which lasted 35 days and was performed simultaneously to the 

first one. The main microorganisms in the biofilm were also identified and quantified, and the 

chlorophyll concentration was also estimated. The third trial was 42 days long and assessed 

the influence of different stocking densities (50, 100 and 200 ind. /m2) on the survival, growth 

and apparent food conversion ratio (FCR) of F. paulensis juveniles (mean weight 1.04 g) 

cultured in cages for the production of live-bait. Results from trial 1 indicate a negative 

relationship between stocking density of shrimps and their survival and growth rates. Thus, 

the stocking density recommended for the nursery phase in cages is 400 ind. /m2. Shrimp also 

demonstrated a preference for the consumption of centric diatoms. In trial 2, the use of 

artificial substrates had no significant effect on the survival and growth of shrimp. In the third 

trial, a negative relationship between shrimp stocking density and survival/growth was 

observed, although there was a trend towards an increase in FCR with increasing stocking 

density. Overall, results from trial 3 may be considered satisfactory regardless of the different 

stocking densities employed. It is therefore possible to increase the period of time that bait-

size shrimp are available for sale by using different stocking densities. Finally, the technical 

feasibility of producing live bait-size F. paulensis in cages was demonstrated. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A pesca e a aqüicultura são importantes fontes de alimento e empregos ao redor do 

mundo, sendo responsáveis pela produção de 120 milhões de toneladas de organismos 

aquáticos por ano no final da década de 90 (FAO, 2002). Estima-se que o número de 

empregos gerados por estas atividades em 1998 tenha sido de cerca de 36 milhões, sendo 15 

milhões em tempo integral, 13 milhões em meio turno e mais 8 milhões como trabalhadores 

ocasionais. Destes, 25% foram gerados pela aqüicultura e 75% pela pesca (FAO, 2002). 

 Embora a pesca seja responsável pela maior produção de organismos aquáticos e 

maior oferta de empregos, esta atividade tem mostrado sinais de estabilização nos últimos 10 

anos (FAO 2002), não devendo exceder a produção de 100 milhões de toneladas anuais 

(COSTA-PIERCE, 2002). Em contrapartida, a aqüicultura cresceu cerca de 10% ao ano na 

década de 90, atingindo uma produção de 45,7 milhões de toneladas em 2000, sendo esse 

crescimento maior do que qualquer outra forma de produção animal (FAO, 2002). 

 Dentre todos os organismos aquáticos cultivados, o camarão é um dos que possuem 

maior valor econômico (FAO, 2002), sendo os países do sudoeste da Ásia os principais 

produtores (RODRIGUES, 2001). No ocidente, o Brasil merece destaque entre os produtores 

de camarão, sendo em 2003 o sexto maior produtor mundial (ROCHA et al., 2004). 

 O cultivo de camarão é convencionalmente realizado em tanques ou viveiros com 

custos de instalação muito elevados (WASIELESKY, 2000), sendo uma atividade 

normalmente limitada aos grandes produtores. Por outro lado, o cultivo em estruturas 

alternativas, empregados em países como Tailândia (TOOKWINAS, 1990), Cingapura 

(WALFORD & LAM, 1987), Sri-Lanka (SAMARANAYAKE, 1989) e Índia (SINGH & 

MATTAI, 1987), utiliza gaiolas e/ou cercados em ambientes naturais, onde os custos são 

reduzidos, permitindo que setores mais pobres da população, como os pescadores artesanais 

que vivem próximos a corpos d’água naturais, possam também produzir camarão. Outras 

vantagens do cultivo em gaiolas e cercados são o cultivo em pequenas áreas costeiras onde 

não é possível a instalação de viveiros, aproveitamento da produtividade natural do ambiente 

e, no caso de gaiolas, facilidade na despesca (BALLESTER, 2003). Segundo GENODEPA 

(1999), o cultivo de organismos aquáticos em estruturas alternativas preserva o ambiente ao 

mesmo tempo em que utiliza sua produtividade natural. 

 No Brasil, o cultivo de camarões em gaiolas vem sendo desenvolvido nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul (WASIELESKY et al., 1995; PAQUOTTE et al., 1998; 

OSTRENSKY & PILCHOWSKY, 2002; LOMBARDI et al., 2003; CAVALLI & 
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WASIELESKY, 2003). Na Bahia, PAQUOTTE et al. (1998) testaram o cultivo do camarão-

branco do Pacífico Litopenaeus vannamei em gaiolas nas diferentes estações do ano, sendo 

observadas sobrevivências em torno de 75%, pesos finais entre 15 e 18 g e biomassa de 800 

g/m2. No Paraná, OSTRENSKY & PILCHOWSKY (2002) cultivaram L. vannamei em 

gaiolas nos meses de janeiro a maio, obtendo sobrevivências entre 53 e 71%, pesos entre 12 e 

15g e biomassa entre 4000 e 6300 g/m2. WASIELESKY et al. (1995) cultivaram o camarão-

rosa Farfantepenaeus paulensis em gaiolas obtendo, após 56 dias de experimento, pesos 

finais entre 9,5 e 11 g. LOMBARDI et al. (2003) cultivaram F. paulensis em gaiolas na fase 

de berçário durante 37 dias, obtendo sobrevivências em torno de 80% e peso médio final 

variando entre 0,16 e 0,41g. 

 Além do consumo de camarão como alimento, cresce no Brasil a procura de camarões 

a serem utilizados como isca viva para a pesca esportiva, principalmente no litoral dos estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Na região de Cananéia, SP, estima-se 

uma demanda mensal de cerca de 150.000 unidades de camarão, onde animais de 

aproximadamente 5 g têm sido comprados por R$ 0,50 a unidade (MENDONÇA, com. pes.1). 

Em vista disso, o cultivo de camarões em gaiolas para serem usados como iscas vivas pode 

representar uma boa fonte de renda, principalmente para populações de pescadores artesanais, 

que podem encontrar nesta atividade mais uma maneira de equilibrar o orçamento familiar. 

 Entretanto, algumas espécies de camarão marinho podem sofrer restrições nesse tipo 

de cultivo. Por exemplo, o camarão exótico L. vannamei enfrenta limitações legais para ser 

cultivado em gaiolas no ambiente (IBAMA, 1998). Essas limitações se baseiam no impacto 

ambiental potencial, caso espécies exóticas escapem para o ambiente, o que é muito facilitado 

em um cultivo feito em águas abertas e, no caso de iscas vivas, na possibilidade destes 

animais escaparem durante a prática de pesca esportiva. Justamente nas regiões Sudeste e Sul 

do Brasil, F. paulensis apresenta um grande potencial para este tipo de cultivo por se tratar de 

uma espécie que se distribui naturalmente desde Ilhéus (BA) até Mar Del Plata, na Argentina 

(D’INCAO, 1995). 

O comércio de iscas vivas de camarão também é muito comum no litoral sul dos 

Estados Unidos, onde espécies nativas daquela região, como Litopenaeus setiferus, são 

cultivadas com esta finalidade (MCKEE et al., 1989, SAMOCHA et al., 1998). SAMOCHA 

et al. (1998) estudaram a produção de iscas vivas de L. setiferus em viveiros no Texas em 

cultivos que duraram de 90 a 120 dias, obtendo animais com pesos entre 5 e 7,5 g e 

                                                 
1 Jocemar Mendonça, pesquisador do Instituto de Pesca, Cananéia, SP. 
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sobrevivências entre 55 e 75%. Aparentemente, o único estudo de cultivo de F. paulensis em 

gaiolas para produção de iscas vivas foi o de CAVALLI & WASIELESKY (2003), onde 

foram testadas densidades de 15 a 90 ind./m2 durante 56 dias e, na maior densidade, 

obtiveram uma sobrevivência de 78%, peso médio final de 3,4 g, e biomassa final de 241 g/ 

m2. Estes autores sugerem que se pode alcançar uma maior produtividade se densidades de 

estocagem mais altas forem usadas. 

 Associado ao cultivo de camarões em estruturas alternativas, o desenvolvimento de 

estratégias para aumentar a produção primária nos sistemas de cultivo pode trazer benefícios, 

como melhorias na sobrevivência, no crescimento dos camarões, na qualidade da água e até 

mesmo redução dos custos de produção. ABREU et al. (1998) sugerem que os 

microorganismos presentes no biofilme (bactérias, ciliados, flagelados e microalgas) 

representam uma fonte substancial de alimento para larvas e juvenis de F. paulensis. 

THOMPSON et al. (2002), além de verificarem a melhoria na qualidade de água em tanques 

de F. paulensis com biofilme, constataram um maior crescimento de juvenis desta espécie 

quando cultivados na presença de biofilme. Neste mesmo trabalho, o conteúdo estomacal de 

F. paulensis indicou o consumo não seletivo do biofilme. BALLESTER (2003) testou o efeito 

da adição de substratos verticais na sobrevivência e no crescimento de F. paulensis em um 

cultivo em gaiolas na fase de berçário, obtendo melhores sobrevivência e crescimento dos 

camarões com o uso dos substratos. Os resultados dos experimentos com F. paulensis estão 

de acordo com os realizados com outras espécies de camarões peneídeos (STONER & 

ZIMMERMAM 1988; BARTLETT et al. 1993; MOSS & PRUDER 1995), os quais também 

demonstram a importância do biofilme na alimentação dos camarões. 

 A adoção da fase de berçário em cultivos de camarões, em geral caracterizada pela 

utilização de altas taxas de renovação de água, elevadas densidades de estocagem e 

fornecimento de alimentos inertes (SPECK et al. 1993), também pode trazer muitos 

benefícios, como permitir um melhor controle da produção, aumentando a eficiência e 

previsibilidade do sistema de cultivo através da regulação do fluxo de pós-larvas para o 

povoamento das unidades de engorda, melhor capacidade de avaliação dos estoques 

adquiridos, maior controle sobre patógenos e alimentação, além da homogeneização das 

características zootécnicas dos camarões (NUNES 2002, SEIFFERT et al. 2003). STURMER 

et al. (1992), RODRIGUEZ et al. (1993) e SEIFFERT et al. (2003) afirmam que a fase de 

berçário proporciona camarões maiores e mais tolerantes, os quais geralmente atingem 

maiores taxas de sobrevivência e tamanho, diminuindo o período de cultivo. 
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Nome
Ordenar cronologicamente!



 Embora exista uma demanda por iscas vivas de camarão para a pesca esportiva, o que 

torna este produto muito valorizado, ainda não foram desenvolvidos estudos que definam um 

manejo mínimo adequado para sua produção. Dessa forma, tornam-se necessários mais 

estudos para se desenvolver um plano de manejo para o cultivo de iscas vivas de F. paulensis 

em gaiolas, onde fatores como densidade de estocagem e influência do biofilme venham a ser 

abordados. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Analisar a influência do biofilme e da densidade de estocagem na sobrevivência e no 

crescimento do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis nas fases de berçário e de 

crescimento, visando à produção de iscas vivas em gaiolas. 

 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 O presente estudo tem como objetivos específicos: 

− Analisar a sobrevivência e o crescimento de F. paulensis em diferentes densidades de 

estocagem, em um cultivo em gaiolas, na fase de berçário; 

− Analisar o efeito da adição de substratos artificiais sobre a sobrevivência e o crescimento 

de F. paulensis cultivado em gaiolas na fase de berçário; 

− Caracterizar a composição e a abundância dos microrganismos presentes no biofilme 

formado nos substratos durante o cultivo de F. paulensis na fase de berçário; 

− Analisar a sobrevivência e o crescimento de F. paulensis em diferentes densidades de 

estocagem em um cultivo em gaiolas até os camarões atingirem o peso médio de 5 g, 

considerado adequado para serem comercializados como iscas vivas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Local dos Experimentos 

 

 Os experimentos foram realizados na Enseada Saco do Justino (estuário da Lagoa dos 

Patos, Rio Grande, RS), na unidade de campo do Projeto Camarão, FURG. 

 

 

3.2. Material Biológico 

 

 Para a obtenção das pós-larvas necessárias para a realização deste estudo, reprodutores 

de F. paulensis foram capturados no litoral de Santa Catarina e transportados até a Estação 

Marinha de Aquacultura (EMA), FURG. As técnicas utilizadas para indução à maturação, 

desova e larvicultura estão baseadas em MARCHIORI (1996). 

 Os juvenis utilizados neste estudo foram produzidos a partir de pós-larvas produzidas 

na EMA, as quais foram estocadas em tanques circulares de concreto com capacidade para 

nove mil litros, sendo alimentadas ad libitum com cabeças de camarão F. paulensis e ração 

comercial para a fase de berçário com 40% de proteína bruta (PB) (Camaronina, Purina). 

 

3.3. Delineamento Experimental 

 

Para que os objetivos desta dissertação fossem alcançados, três experimentos foram 

realizados. 

 

3.3.1. Experimento 1 

 

 Neste experimento, iniciado em 22/12/2003, foi analisado a sobrevivência e o 

crescimento de F. paulensis em diferentes densidades de estocagem, na fase de berçário, em 

um cultivo em gaiolas. Foram feitas também a identificação e quantificação dos principais 

microrganismos presentes no biofilme formado nos substratos artificiais colocados dentro das 

gaiolas. 

 Pós-larvas de F. paulensis com 25 dias (0,014 g ± 0,013) foram cultivadas em gaiolas 

montadas com telas de poliéster revestido com PVC com 4m2 de fundo (2 x 2 m) e malha com 
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abertura de 1,5 mm, em cinco diferentes densidades de estocagem (100, 200, 300, 400 e 500 

ind./m2) com três repetições cada. 

As gaiolas foram montadas em linha, com uma distância média de 30 cm uma da outra 

e com seus fundos distantes em média 20 cm do fundo da lagoa. Estas gaiolas foram 

colocadas no ambiente 20 dias antes do povoamento, para que ocorresse a formação do 

biofilme, como é proposto por SANTOS (2003). Nesse mesmo dia, substratos artificiais (três 

telas brancas de polietileno, de 1,9x0,7 m e malha com abertura de 1mm) foram colocados em 

cada gaiola, de forma a aumentar em 100% a superfície interna lateral de cada gaiola. A 

Figura 1 mostra como foram montadas as gaiolas com os respectivos substratos artificiais.  

 

Armação 
de bambu 20 cm Substratos 

artificiais Gaiola malha 
1,5 mm  

Figura 1: Esquema da gaiola e dos substratos usados no experimento 1. 

 

Os camarões foram alimentados ad libitum em 4 refeições diárias (8:00, 12:00, 16:00 e 

20:00 h) com uma ração comercial específica para a fase de berçário de camarões contendo 

40% de proteína bruta (Camaronina, Purina).  

 A transparência (Disco de Secchi), temperatura (termômetro de mercúrio com precisão 

de 0,5°C) e salinidade da água (refratômetro ótico com precisão 1) foram medidas 

diariamente às 8:00 horas, sendo a temperatura medida novamente às 18:00 horas. A 

concentração de oxigênio dissolvido (oxímetro Handylab OXI/Set SCHOTT), o pH (pHmetro 

Handylab 2 BNC SCHOTT) e a amônia total (UNESCO, 1983) foram medidas em cada 

gaiola e em um ponto controle, distante 100 metros do local de cultivo. Estas variáveis foram 

medidas a cada 14 dias, às 8:00 horas e às 18:00 horas, com exceção da amônia total, medida 

apenas às 18:00 horas. Para se analisar possíveis relações entre a velocidade do vento e as 

concentrações de oxigênio dissolvido na água durante a realização do estudo, foram utilizados 
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os dados de velocidade de vento coletados a cada hora pela Estação Meteorológica da FURG 

localizada no município de Rio Grande, RS. 

Para a determinação das concentrações de clorofila a no biofilme formado nos 

substratos artificiais, a cada 14 dias foi cortado um pedaço de 2x2 cm do substrato artificial de 

cada gaiola, a 20 cm da superfície da água (BALLESTER, 2003). A extração do pigmento 

fotossintético foi feita em frascos contendo 10 ml de acetona 90% (Merck® PA) mantidos no 

escuro a -12° C por 24 horas. A concentração de clorofila a foi determinada no 

espectrofotômetro digital Micronal modelo B 342 II, utilizando-se uma cubeta de 1 cm de 

trajeto ótico, onde foram determinadas as absorbâncias em dois comprimentos de onda (630 e 

664 nm), segundo o método de STRICKLAND & PARSONS (1972). O cálculo das 

concentrações foi realizado utilizando as equações propostas por JEFREY & HUMPHREY 

(1975). 

 Para a identificação e quantificação dos organismos presentes no biofilme formado 

nos substratos, a cada 14 dias foi cortado outro pedaço de 2x2 cm do substrato artificial de 

cada gaiola, a 20 cm da superfície da água (BALLESTER, 2003). Estes pedaços foram 

posteriormente fixados em 10 ml de uma solução de formaldeído 4% diluída em água com a 

mesma salinidade da água de onde as telas foram retiradas. Em seguida, cada amostra foi 

exposta ao ultra-som (Ultrasonic Homogenizer 4710 Series, ColeParmer Instrument Co.) na 

amplitude de 20 khz  em 3 períodos de 10s com intervalos de 20s, para que os organismos se 

soltassem das telas e ficassem em suspensão na solução. Destas amostras, as repetições de 

cada tratamento para cada dia de coleta foram agrupadas, de onde retirou-se uma alíquota de 

0,1 ml para contagem de diatomáceas e cianobactérias. Cada alíquota foi colocada em 

câmaras de sedimentação com capacidade de 2,1ml, onde o volume foi completo com água da 

mesma salinidade da amostra. Estas câmaras foram deixadas em local totalmente plano por 

um mínimo de 12h e, após esse período, foram feitas as contagens de diatomáceas cêntricas, 

diatomáceas penadas grandes (≥50µm de comprimento), diatomáceas penadas pequenas 

(<50µm de comprimento) e cianobactérias em um microscópio invertido Zeiss Axiovert 

equipado com contraste de fase, a uma magnificação final de 400 x (UTERMÖHL, 1958). 

 O experimento durou 35 dias e, ao seu final, 30 camarões de cada gaiola foram 

pesados e os demais foram contados individualmente. Os dados de qualidade da água 

(oxigênio dissolvido, pH e amônia total), sobrevivência e peso final dos camarões, bem como 

os dados de concentração de clorofila α e de densidade de microrganismos nas telas, foram 

submetidos ao teste de Lévene e ao teste K-S para analisar se os mesmos apresentavam 
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homocedasticidade das variâncias e distribuição normal dos valores obtidos, pré-requisitos 

para a utilização da análise de variância (ANOVA). 

 Os dados de peso médio final dos camarões, como não cumpriam os pré-requisitos da 

ANOVA, foram transformados utilizando-se a função ƒ = 1/(x+1). Os dados de densidades de 

diatomáceas cêntricas obtidos 14 dias após o início do estudo também não cumpriam estes 

pré-requisitos, sendo transformados com a função ƒ = √(x+0,5). Feitas as transformações 

necessárias, aplicou-se a ANOVA univariada (α = 0,05) e, ocorrendo diferenças 

significativas, o teste de Tukey. 

Os dados de densidade de diatomáceas penadas grandes e de cianobactérias obtidos 28 

dias após o início do estudo também não cumpriam os pré-requisitos da ANOVA, nem 

quando tinham seus valores transformados, e foram, portanto, analisados utilizando-se o teste 

não-paramétrico de Kruskal-Wallis (α = 0,05). 

 

3.3.2. Experimento 2 

 

 Neste experimento, iniciado simultaneamente ao experimento anterior, analisou-se o 

efeito da adição de substratos artificiais sobre a sobrevivência e o crescimento de F. paulensis 

cultivado em gaiolas na fase de berçário.  

 Pós-larvas com 25 dias (0,014 g ± 0,013) foram estocadas na densidade de 300 ind./m2 

em 6 gaiolas idênticas às do experimento anterior, apresentando também uma distância média 

entre gaiolas de 30 cm. O fundo destas gaiolas também estavam distantes em média 20 cm do 

fundo da lagoa. Estas também foram montadas 20 dias antes do povoamento. O esquema de 

montagem das gaiolas é o mesmo apresentado na Figura 1. 

Foram testados 2 tratamentos com 3 repetições. No primeiro tratamento (CS) foram 

colocados no mesmo dia da montagem das gaiolas substratos artificiais (três telas de 

polietileno brancas de 1,35 m2 com 1mm de malha), o que aumentou em 100 % a superfície 

lateral interna de cada gaiola. No segundo tratamento (SS), não foram colocados substratos 

artificiais. Os camarões foram alimentados ad libitum em 4 refeições diárias (8:00, 12:00, 

16:00 e 20:00 h) com uma ração comercial específica para camarões na fase de berçário e que 

continha 40% PB (Camaronina, Purina). 

O pH e as concentrações de oxigênio dissolvido e de amônia total, medidos em cada 

gaiola e em um ponto controle localizado a 100 metros do local de cultivo, foram feitas da 

mesma forma que no experimento anterior. Dessa mesma forma, foram também medidas a 

transparência, a temperatura, a salinidade e a concentração de clorofila α do biofilme formado 
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nos substratos artificiais do tratamento CS, sendo feita também a identificação e quantificação 

dos microrganismos presentes nestes mesmos substratos. Similar ao experimento anterior, 

dados sobre a velocidade do vento durante o período experimental também foram utilizados. 

O experimento durou 35 dias e, ao seu final, 30 camarões de cada gaiola foram 

pesados e os demais foram contados individualmente. Os dados de sobrevivência e 

crescimento foram submetidos ao teste “t” (α = 0,05) para que se pudesse analisar alguma 

diferença significativa entre os tratamentos. Os dados de qualidade da água (oxigênio 

dissolvido, pH e amônia total) medidos nas gaiolas dos dois tratamentos e no ponto controle 

foram submetidos ao teste de Lévene e ao teste K-S para se verificar o cumprimento dos pré-

requisitos para a ANOVA e, posteriormente foi feita a ANOVA univariada (α = 0,05) seguida 

pelo teste de Tukey. 

  

3.3.3. Experimento 3 

 

 Neste experimento, iniciado em 17/03/2004, foram analisados a sobrevivência e o 

crescimento de F. paulensis em diferentes densidades de estocagem em gaiolas, visando a 

produção de camarões com peso final próximo a 5 g. 

 Juvenis de F. paulensis com peso médio de 1,04g (± 0,56) foram cultivados em 

gaiolas de poliéster revestido com PVC com 4m2 de fundo (2x2 m) e, diferente dos 

experimentos anteriores, utilizando-se uma malha com 5mm de abertura. As gaiolas foram 

montadas 20 dias antes do povoamento, em três diferentes densidades de estocagem (50, 100 

e 200 ind./m2) com três repetições cada. Estas gaiolas estavam dispostas em linha e distantes 

em média 40 cm uma da outra, ao mesmo tempo em que o fundo destas estavam a uma 

distância média de 30 cm do fundo da lagoa. A Figura 2 mostra de que maneira as gaiolas 

foram montadas. 
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Armação 
de bambu 30 cm Gaiola malha 

5,0 mm  
Figura 2: Esquema da gaiola usada no experimento 3. 

Em cada gaiola foi colocada uma bandeja de alimentação, para que se pudesse estimar 

o consumo da ração pelos camarões e, posteriormente, calcular a conversão alimentar 

aparente nos diferentes tratamentos. Os camarões foram alimentados duas vezes ao dia (8:00 e 

18:00 h) com uma ração comercial específica para a fase de crescimento final de camarões 

contendo 35% PB (Vanamar, Purina). A quantidade de ração fornecida aos camarões foi 

ajustada de acordo com seu consumo, iniciando com 7% da biomassa inicial. 

 Os parâmetros de qualidade da água durante o período experimental foram medidos da 

mesma forma que no experimento 1. 

 O experimento durou 42 dias e, ao seu final, 30 camarões de cada gaiola foram 

pesados e os demais foram contados individualmente. 

O cálculo da conversão alimentar aparente (CA) foi feito através da seguinte função: 

                                        

CA = Pr/(Pcf – Pci) 

em que 

Pr = peso total da ração fornecida; 

Pci = peso médio inicial dos camarões; 

Pcf = peso médio final dos camarões. 

 

 Os resultados de sobrevivência, peso médio final e conversão alimentar dos camarões 

foram submetidos ao teste de Lévene e ao teste K-S para analisar se apresentavam 

homocedasticidade das variâncias e uma distribuição normal dos valores obtidos, 

respectivamente. Os resultados de sobrevivência e peso médio final foram submetidos a 

ANOVA univariada (α = 0,05). Os dados que apresentaram diferenças significativas foram 
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então submetidos ao teste de Tukey. Os dados de conversão alimentar aparente foram 

analisados utilizando-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Experimento 1  

  

 Os valores de salinidade, temperatura, transparência, concentração de oxigênio 

dissolvido, pH e amônia total são apresentados na tabela 1. Nenhum dos parâmetros físico-

químicos analisados neste experimento diferiram significativamente entre os diferentes 

tratamentos (p > 0,05). Entretanto, foram observadas diferenças significativas entre o ponto 

controle e as gaiolas experimentais nas concentrações de oxigênio dissolvido (4,24 mg/l nas 

gaiolas e 5,97 mg/l no ponto controle) e nos valores de pH (8,31 nas gaiolas e 8,58 no ponto 

controle). 

 

 

Tabela 1: Valores médios (± DP), mínimos e máximos de salinidade, temperatura (°C) às 8:00 e 

18:00 horas, transparência (cm), concentração de oxigênio dissolvido (mg/l) nas gaiolas e no 

ponto controle, pH nas gaiolas e no ponto controle e concentração de amônia total (mg/l) nas 

gaiolas e no ponto controle. 

 Média ± DP Mínimo Máximo 
Salinidade 5,9 ± 1,8 3,0 10,0 

Temperatura – 8:00 23,8 ± 1,6 21,0 27,0 
Temperatura – 18:00 27,2±2,1 24,0 31,0 

Transparência 86 ± 16 50 120 
OD – Gaiolas 4,24 ± 2,73 0,37 7,86 

OD – Controle 5,97 ± 1,41 4,45 8,80 
pH – Gaiolas 8,31 ± 0,32 7,83 8,88 

pH – Controle 8,58 ± 0,35 8,00 9,00 
Amônia Total – Gaiolas 0,06 ± 0,04 0,00 0,12 

Amônia Total – Controle 0,04±0,04 0,00 0,08 
 

           

 A Figura 3 mostra a variação da salinidade no decorrer do estudo. Pode se ver que 

ocorre queda em seus valores com o passar do tempo. 
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Figura 3: Variação da salinidade no decorrer do cultivo de Farfantepenaeus paulensis em gaiolas 

na fase de berçário em diferentes densidades. 

 

Apesar da concentração média de oxigênio dissolvido nas gaiolas ter sido 4,24 mg/l, 

valores inferiores a 1 mg/l foram observados (Figura 4). Embora se possa observar quedas na 

concentração de oxigênio dissolvido no ponto controle, estas foram menores do que as 

observadas nas gaiolas. 
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Figura 4: Concentração de oxigênio dissolvido no decorrer do cultivo de Farfantepenaeus 

paulensis em gaiolas na fase de berçário nas densidades de 100, 200, 300, 400 e 500 ind./m2 e no 

ponto controle (CTRL). 

 

De acordo com os dados obtidos junto à Estação Meteorológica da FURG, a 

velocidade média do vento durante o período experimental foi de 21 km/h. Nos dias em que 

se constataram baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água, a velocidade do vento, 
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principalmente nas horas mais críticas de consumo de oxigênio, ou seja, algumas horas antes 

do amanhecer, foram muito abaixo da média (Figura 5). 
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Figura 5: Variação horária da velocidade do vento (km/h) no 23o, 34o e 35o dias do cultivo, 

quando baixas concentrações de oxigênio dissolvido foram observadas. A linha azul representa a 

velocidade média do vento (21 km/h) durante o período experimental. Seta indica o horário 

(8:00 horas) que as concentrações de oxigênio estavam abaixo de 1,0 mg/l. 

 

Ao final do período experimental, a taxa de sobrevivência foi significativamente 

inferior na densidade de 500 ind./m2 (Tabela 2), embora esta não tenha sido 

significativamente diferente da sobrevivência nas densidades de 200, 300 e 400 ind./m2. O 

tratamento com 100 ind./m2 resultou no maior peso final, enquanto o tratamento com 500 

ind./m2 apresentou o menor peso médio, embora não tenha ocorrido diferença significativa 

entre este e o tratamento com 300 ind./m2. 

 

Tabela 2: Valores médios (± DP) de sobrevivência (%) e peso final (g) de Farfantepenaeus 

paulensis criado em gaiolas na fase de berçário em diferentes densidades após 35 dias de cultivo. 

Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05). 
Densidade de 

estocagem (ind./m2) 
Sobrevivência Peso 

100 92,9 ± 10,8 a 1,12 ± 0,57 a

200 86,5 ± 14,8 ab 0,80 ± 0,32 b

300 85,8 ± 7,4 ab 0,66 ± 0,27 cd

400 81,1 ± 5,5 ab 0,72 ± 0,32 bc

500 60,9 ± 10,4 b 0,61 ± 0,39 d
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 Podemos ver na Figura 6 que as concentrações de clorofila α nos substratos artificiais 

umenta aram no decorrer do estudo. Não foram observadas diferenças significativas nas 

concentrações de clorofila α entre os tratamentos (Tabela 3). 
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Figura 6: Concentração média de clorofila α nos substratos artificiais no decorrer do cultivo de 

abela 3: Valores médios (± DP) de concentração de clorofila α (µg.cm-2) nos substratos 

Densidade de estocagem 
Dias de cultivo 

Farfantepenaeus paulensis na fase de berçário em gaiolas nas densidades de 100, 200, 300, 400 e 

500 ind./m2. 

 

 

T

artificiais do cultivo de Farfantepenaeus paulensis em gaiolas na fase de berçário em diferentes 

densidades. Não foram detectadas diferenças significativas (p > 0,05) entre os tratamentos. 

 

(ind./m2) 

 0 28 14 

100 1,89 ,84 3,06 ,62 7,15 ,65  ± 0  ± 0  ± 2

200 1,89 ± 0,84 3,42 ± 1,02 8,30 ± 0,95 

300 1,89 ± 0,84 2,68 ± 0,14 9,74 ± 1,10 

400 1,89 ± 0,84 3,03 ± 0,52 7,74 ± 1,45 

500 1,89 ± 0,84 3,25 ± 0,32 7,95 ± 1,36 

 

 

 A Figura 7 mostra a densidade mé a de diatomáceas cêntricas nos substratos 

artificiais dos diferentes tratamentos no decorrer do experimento. No tratamento com 100 

 

di
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ind./m2, ao contrário dos demais tratamentos, a densidade de diatomáceas cêntricas manteve-

se aparentemente constante. No tratamento com 200 ind./m2, a densidade de diatomáceas 

cêntricas teve um aparente aumento no 14o dia de experimento, seguido de queda aos 28 dias. 

Isto difere dos tratamentos com 300 e 500 ind./m2, onde é observada uma queda de densidade 

seguida de um pequeno aumento. Já no tratamento com 400 ind./m2, a densidade diminui com 

o decorrer do estudo. 

 Apesar dessas variações, a Tabela 4 demonstra que somente foram observadas 

diferenças significativas nas densidades de diatomáceas cêntricas entre os tratamentos no 14º 

Figura 7: Densidade bstratos artificiais no 

decorrer do cultivo de ase de berçário em gaiolas nas densidades 

ras 8 e 9 apresentam, respectivamente, as densidades de diatomáceas penadas 

randes e pequenas nos substratos artificiais dos diferentes tratamentos no decorrer do 

experim

dia de estudo, quando foram observadas maiores densidades nos tratamentos com menor 

densidade de estocagem de camarões. Não existiram diferenças significativas entre os 

tratamentos no início do experimento e após 28 dias de cultivo (p > 0,05).  

 

 
média (nºx103/cm2) de diatomáceas cêntricas nos su
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de 100, 200, 300, 400 e 500 ind./m2. 

  

 

As Figu

g

ento. Durante o período experimental, observou-se uma quantidade muito maior de 

diatomáceas penadas pequenas em relação às diatomáceas penadas grandes. Pode-se também 

observar que, em quase todos os tratamentos, ocorreu um leve aumento na densidade de 

diatomáceas penadas grandes durante o experimento, ao contrário das diatomáceas penadas 

pequenas, onde, na maioria dos tratamentos, ocorre uma leve queda na densidade aos 14 dias 

de cultivo, seguida de um aumento aos 28 dias. Na Tabela 5 pode-se observar que aos 14 dias 
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de cultivo a densidade de diatomáceas penadas grandes é maior nos tratamentos de maior 

densidade de estocagem, sendo que estas diferenças não são mais observadas aos 28 dias. O 

contrário pode ser visto em relação às densidades de diatomáceas penadas pequenas (Tabela 

6), onde aos 14 dias de cultivo não são observadas diferenças significativas, mas aos 28 dias 

uma densidade significativamente maior de diatomáceas é observada no tratamento com 500 

ind./m2. 

 

 

Tabela 4: Valores médios (± DP) de densidade de diatomáceas cêntricas (nºx103.cm-2) nos 

ubstratos artificiais do cultivo de Farfantepenaeus paulensis na fase de berçário em gaiolas em s

diferentes densidades. Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna representam diferenças 

significativas (p < 0,05). 
Dias de cultivo Densidade de 

estocagem (ind/m2) 0 14 28 

100 4,81 ± 4,65 a 4,59 ± 3,82 a4,65 ± 3,60 ab

200 4,81 ,65 a 7,34 38 a 3,95 33 a± 4  ± 5,  ± 4,

300 4,81 ± 4,65 a 3,26 ± 2,43 bc 4,40 ± 4,01 a

400 4,81 ± 4,65 a 4,66 ± 3,92 b 2,41 ± 2,31 a

500 4,81 ± 4,65 a 2,09 ± 1,75 c 3,61 ± 2,95 a

  

 

Figura 8: D dia (nºx103/cm2) de diatomáceas penadas grandes (comprimento ≥ 

50µm) nos substratos artificiais ao longo do cultivo de Farfantepenaeus  paulensis na fase de 

berçário em gaiolas nas densidades de 100, 200, 300, 400 e 500 ind./m2. 
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Figura 9: Densidade média (nºx103/cm2)de diatomáceas penadas 

ubstratos ar

20 
30 

pequenas (comprimento < 

50µm) nos s ficiais no decorrer do cultivo de Farfantepenaeus paulensis na fase de 

berçário em gaiolas nas densidades de 100, 200, 300, 400 e 500 ind./m2. 

abela 5: Valores médios (± DP) de densidade de diatomáceas penadas grandes (comprimento ≥ 

0µm) (nºx103.cm-2) nos substratos artificiais do cultivo de Farfantepenaeus paulensis na fase de 

erçário em gaiolas em diferentes densidades. Letras sobrescritas diferentes na mesma coluna 

ti

 

 

 

T

5

b

representam diferenças significativas (p < 0,05). 

 

Dias de cultivo Densidade de 

estocagem (ind/m2) 0 14 28 

100 5,49 ± 1,88 a 5,15 ± 2,30 c 36,09 ± 5,72 a

200 

300 

5,49 ± 1,88 a 34,65 ± 16,05 a

5,49 ,88 a  5,79 bc 34,06 ,35 a
5,56 ± 1,68 c

± 1 ± 1,09  ± 5

400 5,49 ± 1,88 a  8,15 ± 1,88 b 29,32 ± 6,87 a

500 5,49 ± 1,88 a  12,92 ± 2,53 a 31,27 ± 8,88 a
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Tabela 6: Valores médios (± DP) de densidade de diatomáceas penadas pequenas (comprimento 

 50µm) (nºx103.cm-2) nos substratos artificiais do cultivo de Farfantepenaeus paulensis na fase 

e berçário em gaiolas em diferentes densidades. Letras sobrescritas diferentes na mesma 

<

d

coluna representam diferenças significativas (p < 0,05). 

 

Dias de cultivo Densidade de 

estocagem (ind/m2) 0 14 28 

100 35,54 ± 7,36 a 28,43 ± 12,62 a 46,04 ± 13,75 b

200 

300 

35,54 ± 7,36 a 44,34 ± 10,40 b

35,54 ,36 a 26,03 ,02 a 47,05 ,56 b
38,81 ± 10,89 a

 ± 7  ± 7  ± 7

400 35,54 ± 7,36 a 23,32 ± 8,31 a 39,60 ± 13,07 b

500 35,54 ± 7,36 a 35,50 ± 21,03 a 68,71 ± 18,34 a

 

 

 A Figura 10 apresenta as densidades médias ias nos substratos artificiais 

os diferentes tratamentos no decorrer do experimento. Como no caso das diatomáceas 

enadas, em todos os tratamentos pode ser observado uma aparente queda na densidade aos 

de cianobactér

d

p

14 dias do estudo, seguidos de um aumento no 28o dia. Neste caso, não ocorreram diferenças 

significativas nas densidades de cianobactérias nos diferentes tratamentos em nenhum dos 

tempos de coleta (Tabela 7). 

 

 
nsidade média (nºx103/cm2) de cianobactérias nos substratos 

Farfantepenaeus paulensis na fase de berçário em gai

 e 500 ind./m2. 

Figura 10: De artificiais no decorrer 

do cultivo de olas nas densidades de 100, 

200, 300, 400
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Tabela 7: Valores médios (± DP) de densidade de cianobactérias (nºx103.cm-2) nos substratos 

artificiais do cultivo de Farfantepenaeus paulensis na fase de berçário em gaiolas em diferentes 

densidades. Não foram observadas diferenças significativas (p > 0,05) entre os tratamentos. 
Dias de cultivo Densidade de 

estocagem (ind/m2) 0 14 28 

100 1,20 ± 0,84 0,49 ± 0,43 1,09 ± 0,69 

200 1,20 ± 0,84 0,52 ± 0,47 0,98 ± 0,57 

300 

400 

1,20 ± 0,84 1,54 ± 1,41 

1,20 ,84 0,50 ,32 0,90 ,75 

0,28 ± 0,39 

 ± 0  ± 0  ± 0

500 1,20 ± 0,84 0,38 ± 0,31 1,20 ± 0,98 

 

 

4.2. Experimento 2 

 

Os valores de salinidade, temperatura, transparência, concentração de oxigênio 

issolvido, pH e concentração de amônia total são apresentados na Tabela 8. Da mesma forma 

 anterior, não houve diferenças significativas nas concentrações de 

xigênio dissolvido e no pH entre os tratamentos, ocorrendo diferenças somente entre os 

tame

trole, pH nas gaiolas e no ponto controle e concentração de amônia total (mg/l) nas 

aiolas e no ponto controle. 

 

d

que no experimento

o

tra ntos e o ponto controle. Também neste caso não houve diferenças significativas nas 

concentrações de amônia total entre os tratamentos e nem entre os tratamentos e o ponto 

controle. 

 

Tabela 8: Valores médios (± DP), mínimos e máximos de salinidade, temperatura (°C) às 8:00 e 

18:00 horas, transparência (cm), concentração de oxigênio dissolvido (mg/l) nas gaiolas e no 

ponto con

g

Variáveis Média ± DP Mínimo Máximo 
Salinidade 5,9 ± 1,8 3,0 10,0 

Temperatura – 8:00 23,8 ± 1,6 21,0 27,0 
Temperatura – 18:00 27,2 ± 2,1 24,0 31,0 

Transparên
OD – Gaio

cia 86 ± 16 50 120 
las 4,22 ± 2,77 0,59 7,86 

OD – Controle 
pH – Gaiolas 8  

A
Amônia Total – Controle 0  0,00 

5,97 ± 1,41 4,45 8,20 
,35 ± 0,30 8,00 8,88 

pH – Controle 8,58 ± 0,35 8,00 9,00 
mônia Total – Gaiolas 0,06 ± 0,04 0,00 0,12 

,04 ± 0,04 0,08 
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 A salinidade no experimento 2 se comportou da mesma forma que no estudo anterior 

(Figura 3) . A o de nio disso nas gaiolas 

ent res a ito em enha perm ido acima de 

g/l no ponto controle (Figura 11). 

variando entre 3 e 10 concentraçã oxigê lvido 

experim

4 m

ais atingiu valores inferio  1 mg/l, mu bora t anec
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Figura 11: Concentração média de oxigênio dissolvido no decorrer do cultivo de 

Farfantepenaeus paulensis na fase de berçário em gaiolas com (CS) e sem (SS) substratos 

artificiais e no ponto controle. 

 

 

eso final (g) de Farfantepenaeus 

paulensis  criado em gaiolas com (CS) e sem (SS) substratos artificiais após 35 dias de cultivo na 

rio. Não foram detectadas diferenças significativas (p > 0,05) entre os tratamentos. 

Como pode ser visto na Tabela 9, não houve diferenças significativas na sobrevivência 

e no crescimento dos  camarões nos diferentes tratamentos. 

 

Tabela 9: Valores médios (±DP) de sobrevivência (%) e p

fase de berçá

 
Tratamento Sobrevivência Peso Final 

CS 85,8 ± 7,4 0,66 ± 0,27 

SS 83,0 ± 6,9 0,70 ± 0,36 
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 A Tabela 10 a enta os valor  da conc  clorofila α e as 

ensidades de diatomáceas cêntricas, diatomáceas penadas grandes e pequenas e 

ianobactérias nos substratos artificiais das gaiolas do tratamento CS no decorrer do cultivo. 

P) de concentração de clorofila α (µg.cm-2), densidade de 

iatomáceas cêntricas (nºx103.cm-2), densidade de diatomáceas penadas grandes (comprimento ≥ 

0µm) (nºx103.cm-2), densidade de diatomáceas penadas pequenas (comprimento < 50µm) 

pres es médios entração de

d

c

Observou-se um aumento das concentrações de clorofila α ao longo do período experimental 

(Figura 12), o qual se deve, provavelmente,  ao aumento na densidade de diatomáceas 

penadas, uma vez que as densidades de diatomáceas cêntricas e cianobactérias não 

apresentaram grandes variações. 

 

 

Tabela 10: Valores médios (± D

d

5

(nºx103.cm-2) e densidade de cianobactérias (nºx103.cm-2) no decorrer do cultivo de F. paulensis 

na fase de berçário em gaiolas com substratos artificiais. 
Variável Dias de cultivo 

 0 14 28 

Clorofila α 1,89 ± 0,84 2,68 ± 0,14 9,74 ± 1,10 

Diatom tricas 4,81 ± 4,65 4,40 ± 4,01 

Diatomáceas penadas grandes 5,49 ,88 5,79 ,09 34,0 ,35 

Diatomáceas penadas pequenas 

áceas cên 3,26 ± 2,43 

± 1  ± 1 6 ± 5

35,54 ± 7,36 26,03 ± 7,02 47,05 ± 7,56 

Cianobactérias 1,20 ± 0,84 0,28 ± 0,39 1,54 ± 1,41 
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Figura 12: Concentração média de clorofila α no decorrer do cultivo de F. paulensis na fase de 

berçário em gaiolas com substratos artificiais. 
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A Figura 13 sugere uma pequena queda nas densidades de diatomáceas cêntricas, 

diatomáceas penadas pequenas e cianobactérias aos 14 dias de cultivo, seguida de um 

aumento nas densidades destes mesmos organismos aos 28 dias de cultivo. 

 

 

 

 
igura 13: Densidades médias (nºx103/cm2) de diatomáceas cêntricas (DC), diatomáceas penadas 

randes (DPG; comprimento ≥ 50µm), diatomáceas penadas pequenas (DPP; comprimento < 

0µm) e cianobactérias (CIANO) no decorrer do cultivo de Farfantepenaeus paulensis na fase de 

berçário em 

 

 

4.3. Experimento 3 

 

 Os valores de salinidade, temperatura, transparência, concentração de oxigênio 

dissolvido, pH e concentração de amônia total são mostrados na Tabela 11. Da mesma forma 

que nos experimentos anteriores, nã ças significativas nas concentrações de 

oxigênio dissolvido e no pH entre os tratamentos, ocorrendo porém valores significativamente 

linidade e da concentração de oxigênio 

 cultivo, respectivamente. 

 

F

g

5

gaiolas com substratos artificiais. 

o houve diferen

mais baixos nas gaiolas do que no ponto controle. Também neste caso não houve diferenças 

significativas nas concentrações de amônia total entre os tratamentos e nem entre as gaiolas e 

o ponto controle. 

As Figuras 14 e 15 mostram a variação da sa

dissolvido durante o período de
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Tabela 11: Valores médios (± DP), mínimos e máximos de salinidade, temperatura (°C) às 8:00 e 

18:00 horas, transparência (cm), concentração de oxigênio dissolvido (mg/l) nas gaiolas e no 

ponto controle (mg/l), pH nas gaiolas e no ponto controle, e concentração de amônia total (mg/l) 

nas gaiolas e no ponto controle. 

 

 Média ± DP Mínimo Máximo 
Salinidade 18,8 ± 3,6 12,0 23,0 

Temperatura – 8:00 22,5 ± 3,4 11,0 26,0 
Temperatura – 18:00 25,1±3,0 16,0 29,0 

Transparência 58 ± 13 20 80 
OD – Gaiolas 8,65 ± 2,95 4,01 14,78 

OD – Controle 9,57 ± 2,83 7,00 16,01 
pH – Gaiolas 8,36 ± 0,39 7,53 8,95 

pH – Controle 8,45 ± 0,40 7,67 9,07 
Amônia Total – Gaiolas 0,01 ± 0,04 0,00 0,24 

Amônia Total – Controle 0,00 ± 0,00 0,00 0,00 
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igura 4: Variação da salinidade no decorrer do cultivo de Farfantepenaeus paulensis em 

aiolas para produção de iscas vivas. 
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Figura 15: Concentração média de oxigênio dissolvido no decorrer do cultivo de 

 em gaiolas para produção de iscas vivas nas densidades de 50, 100 e 

/m2 e no ponto controle. 

 

Não foram observadas diferenças significativas nas taxas de sobrevivência dos 

camarões entre os diferentes tratamentos (Tabela 12). Entretanto, é importante ressaltar que 

foi observada uma grande mortalidade em uma repetição do tratamento com 200 ind./m2, 

onde apenas 18% da população inicial sobreviveu ao final do estudo. Nesta mesma gaiola, a 

concentração de amônia total chegou a 1,20 mg/l. Devido a estes fatores, a repetição em 

questão foi descartada de todas as análises feitas neste estudo. Já o peso médio final foi 

significativamente diferente entre os tratamentos, com os camarões cultivados na densidade 

de 50 ind./m2 alcançando um peso final significativamente maior do que os cultivados a 100 e 

00 ind./m2, os quais não diferiram entre si. A Figura 16 mostra o peso médio dos camarões 

ento na conversão alimentar com o aumento da densidade de 

stocagem, a análise estatística não detectou diferenças significativas entre os tratamentos (p 

 0,05). 

Farfantepenaeus paulensis

200 ind.

 

2

dos diferentes tratamentos durante o cultivo. Com relação à conversão alimentar aparente, 

esta variou de 0,68, na densidade de 50 ind./m2, a 1,09 no tratamento com 200 ind./m2 (Tabela 

12). Apesar de um aparente aum

e

>
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Tabela 12: Valores médios (± DP) sobrevivência (%), peso final (g) e conversão alimentar 

aparente (CA) de Farfantepenaeus paulensis criados em gaiolas em diferentes densidades de 

estocagem para a produção de iscas vivas. Letras sobrescritas diferentes na mesma linha 

representam diferenças significativas (p < 0,05). 
Densidades de estocagem (ind/m2) 

Variáveis 
50 100 200 

Sobrevivência 94,1 ± 7,9 a 94,6 ± 4,5 a 80,2 ± 13,4 a

Peso Final 6,00 ± 1,32 a 5,00 ± 1,43 b 4,73 ± 1,48 b

CA 0,68 ± 0,00 a 0,88 ± 0,09 a 1,09 ± 0,21 a

 

0

1

2

3

4

PE
S

O
 (

5

6

7

0 7 14 21

S DE CULTIVO

g) 50
100
200

28 35 42

DIA
 

Figu édio de aeus paulen o em gaiol entes 

densidades de estocagem (50, /m2) para a produção de iscas vivas durante os 42 dias 

de cultivo

 

ra 16: Peso m Farfantepen sis cultivad as em difer

100 e 200 ind
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5. DISCUSSÃO 

 

 A salinidade é um dos principais parâmetros que influencia as respostas funcionais de 

amarões peneídeos (TSUZUKI, 1995). No caso específico de F. paulensis, CORLETO et al. 

993) determinaram que pós-larvas com 5 dias (PL5) alcançaram as maiores taxas de 

sobrevivência e crescimento na salinidade 25, sendo que na salinidade 10 observou-se baixa 

sobrevivência. Por outro lado, WASIELESKY (2000) não encontrou diferenças significativas 

na sobrevivência de juvenis desta mesma espécie nas salinidades 5, 23 e 35, sendo que o peso 

final dos animais na salinidade 5 não foi diferente dos demais. Este mesmo autor determinou 

que a salinidade letal de 50% de camarões com 2g para um período de 96 horas seria 1,48. 

TSUZUKI et al. (2003) observaram que PL20 cultivadas na salinidade 5 tiveram crescimento 

inferior aos animais mantidos em salinidades mais elevadas, embora não tenham sido 

observadas diferenças em relação à sobrevivência. Com base nestes estudos, pode-se inferir 

que o crescimento dos camarões nos experimentos 1 e 2 tenha sido inibido pela baixa 

salinidade (média de 5,9) durante o estudo, embora este fato provavelmente não tenha 

influenciado de forma significativa a sobrevivência dos animais. WASIELESKY (2000) 

afirma que juvenis de F. paulensis podem ser cultivados entre as salinidades 5 e 40, sendo que 

um maior peso final é obtido na salinidade 22,9, podendo esta variar em função do sexo, 

idade, ciclo de muda e temperatura. Dessa forma, no experimento 3, a salinidade 

possivelmente não foi barreira para o crescimento dos camarões, uma vez que esteve em torno 

de 19. 

WASIELESKY (2000) estimou que a faixa de temperatura ideal para o crescimento de 

F. paulensis com peso médio de 2,8g seria de 16 a 30°C, sendo que estes ainda toleram 

temperaturas mínimas entre 11 e 15°C e máximas de 31 a 34°C. SOARES (1996) determinou 

a temperatura letal mínima e máxima para PL20 de F. paulensis como sendo 9,3 e 35,1°C, 

respectivamente. HENNIG & ANDREATTA (1998) estudaram o efeito de diferentes 

temperaturas na sobrevivência e crescimento de PL10 de F. paulensis em berçário e obtiveram 

maior sobrevivência e peso final na temperatura de 28°C, sendo que os camarões expostos a 

18°C tiveram desempenho inferior. Portanto, pode-se presumir que a temperatura sempre 

esteve dentro da faixa aceitável para a espécie em todos os experimentos aqui realizados. 

Embora exista uma rica literatura que trate de muitos parâmetros de qualidade da água 

relacionados ao cultivo de F. paulensis, não foram encontrados estudos que definam um pH 

ideal para o cultivo deste camarão. Apesar disso, BOYD (1990) afirma que a faixa ideal de 

pH para o cultivo de camarões é entre 6 e 9. Ao analisarem o efeito de diferentes níveis de pH 

c

(1
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na sobrevivência e no crescimento de juvenis de L. vannamei, WASIELESKY et al. (2005) 

observaram que animais expostos a valores de pH inferiores a 6 apresentaram os menores 

crescim

ento 3, não foram observados baixos níveis de oxigênio dissolvido no interior das 

gaiolas

ção 

média 

entos, o que confirma a faixa de pH proposta por BOYD (1990). 

Concentrações de oxigênio dissolvido inferiores a 2 mg/l são classificadas como letais 

a camarões, principalmente se a exposição durar mais que algumas horas (BOYD, 1990). 

POERSCH & MARCHIORI (1992) determinaram que concentrações de oxigênio dissolvido 

de 1,38 e 0,35 mg/l seriam letais para pós-larvas e juvenis de F. paulensis, respectivamente. 

Desta forma, a exposição dos camarões a concentrações de oxigênio dissolvido abaixo de 1 

mg/l nos experimentos 1 e 2 pode ter influenciado negativamente a sobrevivência destes 

animais, principalmente nas densidades de estocagem mais altas, uma vez que o consumo de 

oxigênio era maior. A concentração de oxigênio dissolvido alcançou níveis relativamente 

baixos nas unidades experimentais provavelmente devido a baixa circulação/renovação de 

água no interior destas. Isto possivelmente ocorreu em decorrência da pequena abertura da 

malha das panagens que compunham as gaiolas, associada a formação de biofilme e 

conseqüente colmatação destas panagens, e a baixa velocidade do vento durante os 

experimentos. Esse efeito se torna evidente ao se comparar a concentração de oxigênio 

dissolvido nas gaiolas e no ponto controle, onde as concentrações sempre foram mais altas. A 

baixa intensidade de vento nos dias críticos de falta de oxigênio na água também reforça a 

possibilidade de que a ação do vento exerce grande influência na concentração de oxigênio 

dissolvido dentro das gaiolas, pois influencia diretamente na circulação da água. No 

experim

, provavelmente devido ao uso de gaiolas com maior abertura da malha e, 

consequentemente, maior circulação de água. 

Em bioensaios com duração de 96 horas, OSTRENSKY & WASIELESKY (1995) 

determinaram os níveis de segurança de amônia total para pós-larvas e juvenis de F. paulensis 

como sendo 0,55 e 3,9 mg/l, respectivamente. Posteriormente, WASIELESKY (2000) expôs 

juvenis de F. paulensis com 0,17 g a concentrações crescentes de amônia total (0,08, 0,9, 3,65 

e 7,3 mg/l) durante 30 dias e verificou que a sobrevivência somente foi afetada na maior 

concentração de amônia, embora o crescimento dos camarões tenha sido afetado 

negativamente nas concentrações acima de 0,9 mg/l. Nos experimentos 1 e 2, a concentra

de amônia total foi 0,06 mg/l, sendo portanto pouco provável que tenham causado 

algum efeito negativo sobre a sobrevivência e o crescimento dos camarões. Da mesma forma, 

no experimento 3 a concentração de amônia total também foi muito baixa (0,01 mg/l em 

média), com exceção de uma das repetições do tratamento com 200 ind./m2, onde foi 
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observada uma concentração de 1,2 mg/l. Esta concentração comparativamente elevada de 

amônia provavelmente se deveu ao fato de que esta gaiola estava localizada na parte mais rasa 

da lagoa, o que pode ter resultado numa menor circulação de água naquele local. Devido ao 

fato do

 alimento pelos camarões. Dessa forma, uma 

maior 

 monitoramento da concentração de amônia total não ter sido diário, existe a 

possibilidade desta concentração ter se elevado a níveis letais aos camarões, o que pode ter 

resultado na alta mortalidade observada nesta gaiola. 

O uso de substratos artificiais não afetou a sobrevivência e nem o crescimento dos 

camarões no experimento 2. Num estudo desenvolvido sob condições climáticas similares, no 

mesmo local, com animais de mesma idade e mesmo peso inicial, com as mesmas gaiolas e 

densidade de estocagem, BALLESTER (2003) obteve maiores taxas de sobrevivência e 

crescimento de F. paulensis com a adição de substratos artificiais. Muito embora a maioria 

dos parâmetros físico-químicos (salinidade, temperatura, concentração de amônia e pH) 

tenham sido semelhantes entre estes estudos, a concentração média de oxigênio dissolvido foi 

7,3 mg/l no estudo anterior e 4,22 mg/l no presente. É importante ressaltar também que 

embora o desempenho dos camarões no estudo anterior tenha sido superior em gaiolas com a 

presença de substratos artificiais, as médias de sobrevivência e peso final dos camarões foram 

muito parecidas nos dois estudos (93% e 0,69g para o estudo anterior e 84,5% e 0,68g no 

presente). As diferenças encontradas entre estes estudos podem estar relacionadas ao diferente 

manejo alimentar empregado, especialmente no que se refere à freqüência de fornecimento de 

ração (arraçoamento). No estudo anterior, a ração era fornecida uma vez ao dia, e no presente 

estudo a ração foi fornecida 4 vezes ao dia. O maior número de refeições pode minimizar a 

perda de nutrientes da ração pela ação da água, bem como diminuir sua degradação física, o 

que facilita a manipulação das partículas de

freqüência de arraçoamento pode tornar disponível aos camarões um alimento de 

melhor qualidade, inibindo os efeitos do biofilme sobre a sobrevivência e o crescimento dos 

camarões, uma vez que estes não dependeriam mais do biofilme para sua alimentação. 

LEHNEN (2003) observou maior crescimento pós-larvas de F. paulensis quando a freqüência 

alimentar foi maior, o que sustenta a idéia de que uma maior freqüência alimentar pode ter 

sido responsável pela não existência de diferenças na sobrevivência e crescimento observada 

neste estudo. Pode-se então deduzir que o biofilme teria uma maior importância na 

alimentação dos camarões quando o manejo da alimentação não for adequado, uma vez que o 

biofilme é uma fonte potencial de alimento disponível aos camarões 24 horas por dia. 

Ao contrário dos resultados do presente estudo, vários outros autores observaram 

incrementos nas taxas de sobrevivência (DOMINGOS, 2003), crescimento (TIDWELL et al., 
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1998; THOMPSON et al., 2002) ou em ambas (BRATVOLD & BROWDY, 2001) com a 

adição de substratos artificiais. Por outro lado, SHRESTA & KNUD-HANSEN (1994) não 

obtiveram melhorias na sobrevivência e na produtividade da tilápia Oreochromis niloticus ao 

usar substratos. Já KUMLU et al. (2001) obtiveram menor sobrevivência e crescimento do 

camarão Metapenaeus monoceros ao fazer uso de substratos artificiais, o que fez estes autores 

afirmarem que o uso de substratos artificiais em berçários de camarões peneídeos não seria 

viável. 

ticas na 

sobrevi

 

As concentrações médias de clorofila α nos substratos artificiais aumentaram de 1,89 

µg/cm2 no início do cultivo para 8,18 µg/cm2, superando os 5,5 µg/cm2 observados por 

BALLESTER (2003). Entretanto, as densidades finais de diatomáceas cêntricas e penadas, 

bem como a densidade de cianobactérias obtidas naquele trabalho, foram muito superiores às 

encontradas no presente, sendo respectivamente, em torno de 6x103 células/cm2, 90x103 

células/cm2 e 1x103 células/cm2 no estudo anterior e 4x103 células/cm2, 80x103 células/cm2 e 

2x103 células/cm2 no presente estudo. 

Em relação ao consumo do biofilme pelos camarões, aparentemente houve uma 

preferência pelo consumo de diatomáceas cêntricas neste estudo, visto que não houve um 

aumento populacional destas no decorrer do cultivo, ao contrário do que se observou em 

diatomáceas penadas grandes, diatomáceas penadas pequenas e cianobactérias. De qualquer 

modo, nada pode ser afirmado em relação a esta hipótese, visto que não foi feita a análise do 

conteúdo do trato digestório dos animais aqui estudados. BORGES et al. (2004) afirmam que 

F. paulensis teria preferência pela ingestão de diatomáceas penadas maiores que 25 µm de 

comprimento, muito embora não se pôde concluir nada em relação a diatomáceas cêntricas, 

uma vez que as condições ambientais durante aquele estudo não foram favoráveis ao 

crescimento de diatomáceas cêntricas. É possível que a preferência por diatomáceas cêntricas 

sugerida neste estudo se justifique pela maior relação volume/área destas células, o que 

significa um maior conteúdo intracelular, uma vez que diatomáceas cêntricas são mais 

arredondadas que as penadas. Além disso, células maiores facilitariam a manipulação por 

parte dos camarões e, conseqüentemente, a sua ingestão. 

No experimento 1, a sobrevivência e o crescimento dos camarões diminuíram na 

medida que a densidade de estocagem aumentou, o que confirma a existência de uma relação 

inversamente proporcional entre densidade de estocagem e as taxas de sobrevivência e 

crescimento. No experimento 3, embora não tenham sido observadas diferenças estatís

vência e na conversão alimentar aparente (CA) nas diferentes densidades de 

estocagem, o crescimento dos camarões também diminuiu com o aumento da densidade. Esta 
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relação inversa já havia sido demonstrada em outros trabalhos com cultivo de camarões 

peneídeos em gaiolas (NATARAJAN et al., 1986; WALFORD & LAM, 1987; 

WASIELESKY et al., 1995; PAQUOTTE et al., 1998; OSTRENSKY & PILCHOWSKY, 

2002; LOMBARDI et al., 2003).  

A análise estatística não apontou diferenças significativas na conversão alimentar 

aparente (CA) do experimento 3, sendo que nas três densidades testadas a conversão 

alimentar aparente sempre esteve abaixo de 1,1, o que, do ponto de vista prático, pode ser 

conside

ARDI et al. (2003) obteve resultados inferiores após 

37 dias

sidade de 80 ind./m2 e obtiveram 

sobrevi

rada excelente. 

De forma geral, as taxas de sobrevivência e o crescimento dos camarões no 

experimento 1 (61-93% e 0,61-1,12g) podem ser considerados muito bons quando 

comparados com os resultados dos estudos de BALLESTER (2003) e LOMBARDI et al. 

(2003), os quais também utilizaram gaiolas para cultivar PL25 de F. paulensis. Após 30 dias 

de cultivo, a sobrevivência e o peso final obtidos por BALLESTER (2003) foram 91-95% e 

0,65-0,72g, respectivamente. Já LOMB

, com peso final entre 0,16 e 0,41g e sobrevivências variando de 79 a 83%. Vale 

ressaltar que as densidades de estocagem no estudo de BALLESTER (2003) foi de 300 

ind./m2, entre 500 e 2000 ind./m2 no estudo de LOMBARDI et al. (2003) e entre 100 e 500 

ind./m2 no experimento 1. Da mesma forma, os resultados do presente estudo são 

comparáveis aos obtidos com outras espécies de camarões cultivados em gaiolas na fase de 

berçário. NATARAJAN et al. (1986) cultivaram Fenneropenaeus indicus na densidade de 

100 ind./m2, obtendo sobrevivência de 83% e peso médio final de 2,5 g. WALFORD & LAM 

(1987) testaram diferentes densidades no cultivo de F. indicus em gaiolas em berçário e 

obtiveram sobrevivência de 83% e peso médio final de 0,48g para densidades de até 1700 

ind./m2. 

A taxa de sobrevivência e o peso final dos camarões no experimento 3 também podem 

ser considerados satisfatórios quando comparados aos resultados de outros estudos de cultivo 

de camarões em gaiolas ou cultivo de camarões para obtenção de iscas vivas. WALFORD & 

LAM (1987) cultivaram F. indicus em gaiolas na den

vência de 32% e peso médio final de 9,8 g ao final de 76 dias de cultivo. MARTINEZ-

CÓRDOVA (1988), ao cultivar Litopenaeus stylirostris em gaiolas nesta mesma fase de 

cultivo na densidade de 100 ind./m2, obteve sobrevivência de 45% e peso médio final de 8 g 

após 105 dias de cultivo. PAQUOTTE et al. (1998), cultivando L. vannamei em gaiolas em 

densidades que variaram de 41 a 227 ind./m2, obtiveram sobrevivência de 76% e peso médio 

final entre 15 e 18 g em períodos de cultivo variando de 76 a 153 dias. OSTRENSKY & 

 32



PILCHOWSKY (2002) cultivaram esta mesma espécie nas densidades de 300, 600 e 800 

ind./m² em gaiolas e após 120 dias, observaram uma sobrevivência de 53% e peso médio final 

de 12 g na densidade mais alta. WASIELESKY et al. (1995), em um cultivo de F. paulensis 

em gaiolas na densidade de 80 ind./m2, obtiveram animais com 10g ao final de 56 dias. 

SAMO

s de F. paulensis, CAVALLI & WASIELESKY (2003) cultivaram 

juvenis

biente natural, o que provavelmente se deve pela maior disponibilidade de alimento 

e prote

CHA et al. (1998) em um cultivo de L. setiferus em viveiros, utilizando densidades de 

350 e 700 ind./m2 em um período experimental de 90 a 120 dias, obtiveram sobrevivências de 

54 a 76% e pesos finais entre 5,1 e 7,4g. No único estudo feito até o momento visando a 

produção de iscas viva

 com peso inicial de 0,44 g nas densidades de 15, 30, 60 e 90 camarões/m2 e, após 56 

dias, obtiveram sobrevivência de 78% e peso final de 3,4 g na maior densidade testada. 

 IWAI (1978) classifica F. paulensis como uma espécie sedentária, caracterizada por 

não formar cardumes, viver em fundos de areia, areia lodosa ou cascalho, apresentar atividade 

predominantemente noturna, e, principalmente, por se enterrar no sedimento. Apesar disso, os 

resultados do presente trabalho demonstram que F. paulensis, embora não estivesse em 

contato com o sedimento, apresentou ótimas taxas de sobrevivência e crescimento. D’INCAO 

(1984) determinou as curvas de crescimento de F. paulensis no ambiente natural. De acordo 

com as equações apresentadas por este autor, machos e fêmeas desta espécie demorariam, 

respectivamente, 173 e 149 dias para atingirem 5g. Nas condições deste estudo, considerando 

que os camarões demorariam 51 dias para atingirem 1,04 g na fase de berçário utilizando-se 

as densidades de estocagem de 400 ind./m2, e 43 dias para atingirem 5 g utilizando-se 200 

ind./m2 na fase final do cultivo, os camarões levariam aproximadamente 129 dias para 

atingirem o peso de 5g, considerando também um período de 35 dias de larvicultura e 

berçário primário. Isto, portanto, confirma o melhor crescimento dos camarões nas gaiolas do 

que no am

ção contra predadores. 

Os resultados do presente estudo demonstraram que a sobrevivência e o crescimento 

de F. paulensis não foram afetados significativamente até a densidade de estocagem de 400 

ind./m2, sendo portanto esta a densidade máxima recomendada para o cultivo em berçários em 

gaiolas. Já com relação à produção de iscas vivas de F. paulensis, os resultados indicam a 

possibilidade de utilização das densidades de 50, 100 e 200 ind/m2. Ao utilizar 

simultaneamente diferentes densidades de estocagem, o produtor poderá planejar uma 

produção de forma escalonada, utilizando densidades mais baixas para obtenção de iscas 

vivas em um menor espaço de tempo, e densidades mais altas para obtenção de iscas vivas 

num prazo de tempo mais longo e, desta forma, ter camarões disponíveis para venda ao longo 
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de um maior período. Embora exista viabilidade técnica para este escalonamento, a sua 

viabilidade econômica só pode ser confirmada após uma análise financeira. No presente 

estudo, foi observado um bom desempenho dos camarões, embora possa ter sido limitado 

pelas condições ambientais observadas durante os períodos experimentais, principalmente 

baixa salinidade, baixa concentração de oxigênio dissolvido ou até mesmo a ocorrência de 

altas concentrações de amônia, o que demonstra a viabilidade técnica desta atividade mesmo 

em condições adversas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Nas condições do presente estudo, pode-se concluir que: 

- Na fase de berçário, a sobrevivência e o crescimento de F. paulensis não foram 

afetados significativamente até a densidade de estocagem de 400 ind./m2, sendo esta, 

do ponto de vista técnico, a densidade máxima recomendada para o cultivo em 

berçários em gaiolas; 

me formado nos substratos artificiais foi composto em sua maior parte por 

diatomáceas penadas menores que 50 µm, seguida pelas diatomáceas penadas maiores 

ou iguais a 50 µm, diatomáceas cêntricas e cianobactérias; 

- A adição de substratos artificiais não afetou a taxa de sobrevivência e o crescimento 

de F. paulensis cultivado em gaiolas durante a fase de berçário; 

- Para a produção de iscas vivas, foi observada viabilidade técnica no cultivo de F. 

paulensis nas densidades de 50, 100 e 200 ind/m2.  

- Apesar de F. paulensis ter o hábito de se enterrar, a sua produção em gaiolas mostrou-

se tecnicamente viável, pois ao se utilizar uma densidade de 400 ind./m2 na fase de 

berçário e 200 ind./m2 na fase seguinte pode-se obter indivíduos com 5g após 96 dias 

de cultivo. 

 

- O biofil
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

rtância para o cultivo de F. 

pau

sobrevi

 

de berç  ser necessária para a continuidade da produção, uma vez que 

gai s

seu int

o cresc

ainda p ncias do seu uso na 

sob i

camarõ tos. Se a preferência dos camarões 

por i

estimul

entre a utilização de substratos artificiais e o manejo alimentar, especialmente a freqüência de 

arraçoamento. 

 Finalmente, recomenda-se a realização de estudos que analisem a viabilidade 

econômica da produção de iscas vivas de F. paulensis em gaiolas. 

A localização das gaiolas é um fator de extrema impo

lensis, uma vez que em locais muito rasos e com pouca circulação de água, a 

vência pode eventualmente ser muito baixa e, desta forma, comprometer a produção. 

A transferência de camarões em gaiolas com maior abertura de malha ao final da fase 

ário também mostrou

ola  com menores aberturas de malha podem resultar numa menor circulação de água no 

erior e, conseqüentemente, baixa concentração de oxigênio dissolvido, podendo afetar 

imento ou até mesmo levar os camarões à morte. 

Com relação ao uso de substratos para o cultivo de camarões em gaiolas, mais estudos 

recisam ser feitos para definir quais são realmente as influê

rev vência e crescimento camarões, assim como para definir a preferência alimentar dos 

es sobre os microrganismos presentes nestes substra

 d atomáceas cêntricas for confirmada, seria interessante definir um manejo que 

asse a produção destas como complemento da alimentação de F. paulensis. 

Recomenda-se também a realização de estudos que considerem a possível relação 
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