
i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFEITO DA TEMPERATURA, DENSIDADE DE ESTOCAGEM E SÓLIDOS 

SUSPENSOS TOTAIS NO CONSUMO DO OXIGÊNIO DO CAMARÃO BRANCO 

Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) EM SISTEMA DE BIOFLOCOS 

 

 

 

 

Marilia Fernandes Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande – RS 

2021 



ii 

 

Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Oceanografia 

 

 

 

 

 

EFEITO DA TEMPERATURA, DENSIDADE DE ESTOCAGEM E SÓLIDOS 

SUSPENSOS TOTAIS NO CONSUMO DO OXIGÊNIO DO CAMARÃO BRANCO 

Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) EM SISTEMA DE BIOFLOCOS 

 

 

Aluno: Marilia Fernandes Costa  

Orientador: Prof. Dr. Wilson Wasielesky Jr. 

Coorientador: Dr. Victor Torres Rosas 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como parte dos 

requisitos para obtenção do grau de 

Mestre em Aquicultura do Programa de 

Pós-Graduação em Aquicultura da 

Universidade Federal do Rio Grande. 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande, RS  

Março de 2021 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica 
 
C837e     Costa, Marilia Fernandes. 
                      Efeito da temperatura, densidade de estocagem e sólidos 
                suspensos totais no consumo do oxigênio do Camarão Branco  
                Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) em sistema de bioflocos /  
                Marilia Fernandes Costa. – 2021. 

      51 f. 
 
      Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG, Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Rio Grande/RS, 
2021. 
      Orientador: Dr. Wilson Wasielesky Jr. 
      Coorientador: Dr. Victor Torres Rosas.  
 
      1. Aquicultura 2. Sistema Superintensivo 3. Carcinicultura  
4. Hipóxia I. Wasielesky Jr., Wilson II. Rosas, Victor Torres III. Título. 

 
CDU 639.512  

 

Catalogação na Fonte: Bibliotecário José Paulo dos Santos CRB 10/2344 
 
 





iii 

 

SUMÁRIO 

 

DEDICATÓRIA....................................................................................................................... iv 

AGRADECIMENTOS .............................................................................................................. v 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................. vi 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................. vii 

RESUMO ................................................................................................................................. ix 

ABSTRACT .............................................................................................................................. x 

1. Introdução ...................................................................................................................... 101 

2. Objetivos ........................................................................................................................ 145 

3. Material e Métodos ........................................................................................................ 156 

3.1 Local de realização do experimento ........................................................................... 156 

3.2 Delineamento Experimental ....................................................................................... 156 

3.2.1 Experimento 1 – Consumo do oxigênio dissolvido em diferentes temperaturas ....... 166 

3.2.2 Experimento 2 - Efeito da hipóxia e reoxigenação no camarão branco Litopenaeus 

vannamei ................................................................................................................................. 18 

3.3 Monitoramento da Qualidade da Água ........................................................................ 19 

3.5 Coletas dos Animais ..................................................................................................... 20 

3.6 Analises Bioquímicas ................................................................................................... 20 

3.6.1 Preparação dos Homogeneizados para as Análises ...................................................... 19 

3.6.2 Peroxidação Lipídica (Tbars) ....................................................................................... 20 

3.7 Estatística ..................................................................................................................... 21 

4. Resultados ........................................................................................................................ 21 

4.1 Experimento 1 - Consumo do oxigênio dissolvido em diferentes temperaturas .......... 21 

4.2 Experimento 2 - Efeito da hipóxia e reoxigenação no camarão branco Litopenaeus 

vannamei ............................................................................................................................... 308 

5. Discussão ....................................................................................................................... 333 

6. Conclusões ..................................................................................................................... 399 

7. Considerações Finais ..................................................................................................... 409 

8. Referências Bibliográficas ........................................................................................... 4141 

Anexo 1. Tempo limite recomendado de reação (minutos) para evitar que o OD na água de 

cultivo atinja valores < 2,0 mg/l em diferentes temperaturas e em diferentes condições de 

cultivo. ................................................................................................................................. 5050 

  



iv 

 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família, por todo apoio e força durante essa jornada. 



v 

 

Agradecimentos 

 

Aos órgãos de fomento, CAPES, CNPq, FAPERGS e FINEP pela concessão da 

bolsa e pelos recursos que possibilitaram a execução desse trabalho. 

Ao meu orientador, professor Dr. Wilson Wasielesky, por aceitar a orientação e em 

nenhum momento deixar de estar presente e de dar todo o suporte necessário para a 

realização desse trabalho, por todo o conhecimento repassado e pela mudança que me 

proporcionou me ajudando a me tornar uma profissional melhor. Obrigada pela paciência, 

pelos conselhos, pela disponibilidade, obrigada por me acalmar durante as turbulências do 

mestrado e por acreditar em mim. 

Ao meu coorientador, Dr. Victor Torres Rosa, que tantas vezes me apoiou e não 

mediu esforços para me ajudar a realizar esse trabalho, fosse durante o experimento, análises 

ou escrita, obrigada por toda a força, por acreditar que era possível, pelo suporte, puxões de 

orelha e ensinamentos. Obrigada pela dedicação e pela amizade durante todo esse tempo. 

Ao professor Dr. José María Monserrat por toda sua disponibilidade e auxílio, e aos 

membros do BIFOA: Grecica e Rafa, obrigada pela disponibilidade e paciência prestados 

durante as analises, parte fundamental para a realização desse trabalho.  

Ao Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da FURG, a todos os professores e 

técnicos, que ajudaram e orientaram de forma clara e objetiva, o entusiasmo e a 

responsabilidade passados durante todo esse tempo contribuem para os grandes profissionais 

que são formados dentro das paredes da EMA. 

Aos integrantes do Projeto Camarão e a todos os colegas e amigos da pós-graduação 

em aquicultura que ajudaram e partilharam essa jornada. Obrigada pela disponibilidade, pelo 

apoio durante a pesquisa, experimentos e na vida, especialmente as grandes amizades: Mari, 

Elisa, Inácio, Missi, Esthefany, Cynthia, Flavia, Luiza, Virgínia, Italo, Raíza. Obrigada 

também ao Leonardo, Tácio e Júlio que me ajudaram durante o experimento esse trabalho 

não teria sido possível sem o apoio e a disponibilidade de vocês! Ao Hellyjúnyor por ser meu 

suporte e por toda a amizade ao longo de todos esses anos, obrigada por ainda me aguentar. 

À minha família, por sempre se fazer presente e me apoiarem em todos os 

momentos e escolhas, mesmo que estas me levem para longe. Mara, Marcos e Pedro, amo 

vocês. 

 

 



vi 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Tratamentos experimentais com diferentes densidades de camarões e 

quantidade de SST realizados em cinco temperaturas experimentais distintas. 

Tabela 2. Tabela de tempo (minutos) de consumo de oxigênio dissolvido para 

atingir uma concentração crítica de ≤ 2,0 mg/L em diferentes temperaturas com diferentes 

densidades de floco e densidades de cultivo de juvenis de L. vannamei. Os valores são 

expressos em média ± desvio padrão. 

Tabela 3. Tabela de tempo (minutos) de consumo de oxigênio dissolvido para 

atingir uma concentração de alerta de ≤0,6 mg/L em diferentes temperaturas com diferentes 

densidades de floco e densidades de cultivo de juvenis de L. vannamei. Os valores são 

expressos em média ± desvio padrão. 

Tabela 4. Tabela de significância do ANOVA de duas vias para densidade e SST no 

tempo de consumo de oxigênio em diferentes temperaturas de cultivo, para OD ≤0,6 mg/L. 

Tabela 5 Tabela Estatística ANOVA de duas vias. Letras diferentes mostram as 

diferenças significativas no consumo de OD (≤0,6 mg/L) no teste de Tukey com p ≤ 0,05. 

Tabela 6 Parâmetros da qualidade da água para testes de consumo de oxigênio em 

camarão L. vannamei cultivado em diferentes temperaturas. Os valores são expressos em 

média ± desvio padrão. (Experimento 1 de consumo de OD). 

Tabela 7 Sobrevivência ao longo dos diferentes tempos do camarão L. vannamei 

após exposição a hipóxia e reoxigenação, com diferentes quantidades de bioflocos (0, 100, 

500 e 1000 mg/L) e densidades (150, 300, 450 e 600 cam/m³). 

Tabela - Anexo 1 Tempo limite recomendado de reação (minutos) para evitar que o 

OD na água de cultivo atinja valores < 2,0 mg/L em diferentes temperaturas e em diferentes 

condições de cultivo.   

 

 

 

 

 



vi

i 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Delineamento experimental – Experimento 1 de consumo de OD, em 

todas as fases de temperatura, densidades de camarão (150, 300, 450 e 600 cam/m³) e valores 

de SST (0, 100, 500 e 1000 mg/L). 

Figura 2. Delineamento experimental – Experimento 2 de reoxigenação, em 

diferentes densidades de camarão (150, 300, 450 e 600 cam/m³) e valores de SST (0, 100, 

500 e 1000 mg/L). 

Figura 3. Consumo de oxigênio dissolvido em 30°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões/m³.
 

Figura 4. Consumo de oxigênio dissolvido em 28°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões/m³. 

Figura 5. Consumo de oxigênio dissolvido em 26°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões/m³. 

Figura 6. Consumo de oxigênio dissolvido em 24°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões/m³. 

Figura 7. Consumo de oxigênio dissolvido em 22°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões/m³. 

Figura 8. Determinação das faixas de manejo para o consumo do oxigênio 



vi

ii 

 

dissolvido em diferentes densidades de cultivo e de bioflocos, para o cultivo de juvenis de L. 

vannamei em 30°C. ● Faixa crítica; ● Faixa de alerta; ● Faixa de precaução.  * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões m³ 

Figura 9. TBARS – peroxidação lipídica do hepatopâncreas em 24h (A), 48h (B) e 

72h (C), medido em nmol de MDA mg
-1 

de proteína. 

Figura 10. TBARS – peroxidação lipídica do músculo em 24h (A), 48h (B) e 72h 

(C), medido em nmol de MDA mg
-1 

de proteína. 

 

  



ix 

 

RESUMO 

A criação de novos sistemas de cultivo para camarões como a tecnologia de 

bioflocos (BFT) tem permitido incrementar as densidades de cultivo, e junto com esse 

incremento tem aumentado o requerimento de oxigênio dissolvido (OD). Já que esses 

sistemas dependem de tecnologias como sopradores e bombas hidráulicas, que tem o 

potencial risco de falha que pode levar a uma queda do OD. O objetivo do trabalho é gerar 

um protocolo de segurança para OD em cultivos do camarão L. vannamei em sistemas BFT 

após a ocorrência de uma quebra no suprimento de aeração, em diferentes condições 

ambientais de cultivo. O delineamento experimental consistiu em 2 fases. A primeira com 5 

temperaturas (22, 24, 26, 28, 30°C) para verificar o tempo para atingir a hipóxia com 

diferentes densidades de camarões (150, 300, 450 e 600 cam/m³) e de sólidos suspensos 

totais (0, 100, 500 e 1000 mg/L), com três repetições. Na segunda fase foi testada a 

reoxigenação em 28°C. Os Juvenis de camarão tinham peso individual de ≈12g. Foi 

determinando o tempo necessário para a chegada ao ponto crítico (OD ≤ 0,6 mg/L) e para o 

ponto de alarme (OD ≤ 2,0 mg/L). Os resultados mostraram que tanto a densidade do 

camarão, os SST e a temperatura têm efeitos significativos no consumo do oxigênio. Nas 

análises de peroxidação lipídica (TBARS) mostraram que após a hipóxia o músculo tem uma 

recuperação em 72h, já no hepatopâncreas em 72h o dano se manteve. Os resultados 

evidenciaram que em um cultivo em sistema BFT atualmente utilizado por produtores com 

densidades variando entre 300-450 cam/m³, em temperaturas de 30 a 28°C e com os SST em 

500 mg/L, o OD pode diminuir drasticamente após a quebra no fornecimento de aeração 

causando grandes mortalidades, entre 60 minutos e 100 minutos.  

Palavras-chave: Aquicultura, Sistema superintensivo, Carcinicultura, Hipóxia. 
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ABSTRACT 

The creation of new cultivation systems for shrimp such as the biofloc technology (BFT) 

has allowed the increase in cultivation densities, and along with this increase the 

requirement for dissolved oxygen (DO) also has increased. Since these systems rely on 

technologies such as blowers and hydraulic pumps, the risk of failure that could lead to a 

fall in OD is latent. The objective of the work is to generate a security protocol for DO in L. 

vannamei cultivations in BFT systems after a break in the aeration supply, under different 

environmental conditions of cultivation. The experimental design consisted of 2 phases. The 

first with 5 temperatures (22, 24, 26, 28, 30 ° C) to check the time to reach hypoxia with 

different densities of shrimp (150, 300, 450 and 600 cam / m³) and total suspended solids (0 

, 100, 500 and 1000 mg / L), each with three repetitions. In the second phase, reoxygenation 

at 28 ° C was tested. Shrimp juveniles individual weight was ≈12g. The time needed to 

reach the critical point (OD ≤ 0.6 mg / L) and the alarm point (OD ≤ 2.0 mg / L) was 

determined. The results showed that shrimp density, SST, and temperature have significant 

effects on oxygen consumption. In the analysis of lipid peroxidation (TBARS) it is showed 

that after reaching hypoxia the muscle has a recovery in 72h, in the hepatopancreas in 72h 

the damage was maintained. The results showed that in a BFT system cultivation currently 

used by producers with densities ranging between 300-450 cam/m³, at temperatures of 30 to 

28°C and SST at 500 mg / L, the OD can decrease dramatically after the supply failure of 

aeration causing great mortalities between 60 minutes and 100 minutes. 

Key words: Aquaculture, superintensive system, Shrimp farming, Hypoxia. 

1. Introdução 

O camarão branco Litopenaeus vannamei é a principal espécie de crustáceo 

cultivada no mundo, sua produção chega a 5 milhões de toneladas por ano (FAO, 2020). 

Com a crescente demanda por cultivos de alta qualidade, elevada densidade e com uma 

biossegurança maior foi necessária à implementação de novas ferramentas que fossem 

promissoras para o cultivo de camarões como o sistema de bioflocos (BFT - Biofloc 

Technology System) (Tahim et al., 2019; El-Sayed, 2020). 

O sistema BFT é um dos sistemas mais utilizados no mundo pela sua 

capacidade de remover compostos nitrogenados da água garantindo uma melhor 

qualidade e uma mínima renovação de água além de benefícios como o aumento da 

densidade de cultivo e da produtividade do cultivo, além dos benefícios ambientais pela 
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baixa descarga de água residual, diminuindo assim o impacto ambiental da atividade e a 

disseminação de doenças (Wasielesky et al., 2006; Avnimelech, 2007; Ray et al., 2010; 

Krummenauer et al., 2011; Souza et al., 2019).  

Diversos fatores são de extrema importância para a manutenção desse sistema, 

o oxigênio dissolvido (OD) se apresenta como um dos fatores mais críticos, ele é um 

fator limitante, pois não supre somente o organismo que está sendo alvo da produção, 

mas também todo o sistema de cultivo (Vinatea et al., 2004; Emerenciano et al., 2013; 

Lara et al.,2017).  

Os baixos níveis de OD, atuam diretamente no metabolismo o que pode 

desencadear indiretamente uma série de problemas de crescimento ou até mesmo 

mortalidades (Fry, 1971) como diminuição do consumo de alimento, o crescimento é 

prejudicado, a suscetibilidade a doenças aumenta (Vinatea et al., 2004). Em sistemas 

BFT pode até ocorrer uma perda/destruição de agregados microbianos ou uma parada 

no processo de nitrificação (Avnimelech, 2015). 

A demanda por oxigênio em um sistema de bioflocos depende de diversos 

fatores, que podem consumir ou alterar a disponibilidade de OD no meio. A temperatura 

atua diretamente na solubilidade dos gases na água, como o OD, e também regula o 

metabolismo do animal aumentando ou diminuindo o seu consumo ao longo do tempo 

de produção (Hill et al., 1993; Tian et al., 2004; Vinatea et al., 2010). A solubilidade do 

OD é mais alta em temperaturas mais baixas e decresce em temperaturas mais elevadas, 

pela diminuição da solubilidade dos gases, por isso a maior disponibilidade de OD em 

baixas temperaturas (Boyd, 1990). De acordo com Boyd (1990), concentrações menores 

a 1 mg/L, podem ser consideradas concentrações letais quando os organismos ficam 

expostos a um estresse crônico, já concentrações entre 2 e 5 mg/L diminuem o 

crescimento e são consideradas concentrações de alerta.  

Fatores biológicos da produção como a utilização de altas densidades de 

cultivo, usadas no sistema BFT, são um fator chave que afeta toda a dinâmica do 

sistema no consumo do oxigênio (El-Sayed, 2020). O camarão branco do Pacífico L. 

vannamei tem mostrado sucesso sendo cultivado em altas densidades no sistema BFT 

(Li et al., 2007; Silva et al., 2013; Silveira el al., 2020). A medida que aumentamos a 

estocagem nos cultivos, também incrementamos a biomassa bacteriana, 

consequentemente a demanda por OD presente na água também se incrementa (Jackson 
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e Wang, 1998) e vai se amplificando ao longo do cultivo aumentando a sua taxa de 

respiração e assim cada vez mais o seu requerimento (Santa e Vinatea, 2007; Silva et 

al., 2013; Schveitzer et al., 2013). 

 Os cultivos em sistema BFT tem uma alta demanda de OD, pois não é só o 

organismo alvo do cultivo que presenta um metabolismo aeróbico, mas o sistema num 

todo, essa constante demanda aumenta os custos com energia para manter o OD em 

níveis adequados. Esses sistemas estão suscetíveis a diversos problemas técnicos e 

operacionais, desde defeitos no sistema de aeração, falhas nos aeradores, entupimentos 

de tubulações, até suspensões temporárias no fornecimento de energia elétrica, que vem 

sendo relatado como um problema constante nas fazendas de produção, que ficam mais 

afastadas das zonas urbanas (Coyle et al., 2011; Dong et al., 2011; Lima et al., 2012; 

Gaona et al., 2017). 

Segundo Bett e Vinatea (2009) juvenis de L. vannamei podem chegar a anóxia 

em uma média de 30 minutos, por causa do alto requerimento dos camarões e dos 

bioflocos. Quando esses animais são submetidos a uma situação de hipóxia (baixas 

concentrações de oxigênio), eles apresentam uma depressão compensatória do seu 

metabolismo para conseguir se manter num ambiente de estresse, e conseguir se manter 

evitando a morte desde que não apresentem nenhum outro problema associado a 

privação de oxigênio (Seidman e Lawrence, 1985; Vinatea, 2004).  

Em casos de limitação de oxigênio, chegando a níveis críticos, o organismo 

começa a se proteger e redireciona todas as suas funções para a manutenção do 

organismo basal (Ferreira, 2010). A falta de suprimento ou uma variação brusca na 

demanda por OD pode induzir o animal a apresentar estresse oxidativo (Lushchak, 

2011), definido como o  desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes, e tem 

como consequência o incremento na produção de espécies reativas de oxigênio (pela 

sigla em inglês ROS), que acabam se manifestando como o dano oxidativo celular 

principalmente contra células e tecidos, afetando as brânquias, músculo e 

hepatopâncreas, causando a oxidação das biomoléculas com uma consequente perda da 

sua função pelo excesso de radicais livres no meio (Li et al., 2007; Barbosa et al., 2010; 

Lushchak , 2011; Sies, 2018). Os possíveis danos oxidativos causados pelo ROS podem 

ser regulados pelo sistema antioxidante que foi desenvolvido pelo organismo como um 
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defesa, podendo prevenir, interceptar ou reparar os danos (Hermes-Lima, 2004; Sies, 

1993). 

As espécies reativas de oxigênio são moléculas com a capacidade de causar 

dano em biomoléculas, alterar sinalização de moléculas e reações bioquímicas (Pisoschi 

e Pop, 2015). A peroxidação lipídica causada pelos ROS é uma causa importante de 

dano e destruição da membrana celular, pois os organismos aeróbicos devem lidar com 

a toxicidade do oxigênio durante processos metabólicos envolvidos na produção de 

ATP, sendo capazes de reagir e oxidar as macromoléculas, comprometendo a 

bioquímica e funções fisiológicas (Hermes-Lima et al., 1998; Birben et al., 2012).  

Durante a produção das espécies reativas de oxigênio, quando o organismo é 

submetido a hipóxia e consequente reoxigenação ocorre então uma redução parcial do 

oxigênio dentro da cadeia respiratória mitocondrial, que desencadeia a produção do 

ânion superóxido (O
2-

), do peróxido de hidrogênio (H2O2) e do radical hidroxil (OH), 

essa sequência de hipóxia/reoxigenação também desencadeia a geração de radicais 

livres de oxigênio (Granger, 1981; McCord, 1985; Fridovich, 2004; Hamanaka e 

Chandel, 2010). 

A produção de ROS também aumenta durante a reoxigenação abrupta seguida 

de dano oxidativo, o retorno abrupto e outras estratégias de reoxigenação podem induzir 

o organismo cultivado ao estresse oxidativo e a danos que impeçam a total recuperação 

dos animais (Dong et al., 2011). Durante a reoxigenação o aumento da produção de 

ROS nas mitocôndrias leva o organismo a um quadro de estresse oxidativo, a produção 

de radicais de oxigênio que inicia uma cascata de respostas celulares deletérias 

(Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002; Fondevila et al., 2003). A gravidade do dano 

causado durante a reoxigenação depende da velocidade de retorno do oxigênio para o 

organismo que permaneceu em hipóxia (Silva Jr. et al., 2002). 

 Segundo Geihs et al. (2013) danos permanentes podem ser gerados nos 

organismos mesmo após a retomada de oxigênio, principalmente nos processos que 

demandam uma maior fonte de energia como crescimento, reprodução, síntese proteica, 

o que pode demonstrar que a reoxigenação ou o retorno do oxigênio pode ser mais 

prejudicial que a hipóxia em si ( Lobato, et al., 2018), principalmente os tecidos que 

possuem uma alta demanda metabólica (Lehmann et al., 2015), porém, são escassos os 
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estudos sobre períodos de hipóxia, reoxigenação e recuperação do sistema de cultivo 

(Lushchak , 2011). 

Apesar de entendemos separadamente como funcionam e influenciam esses 

fatores, ainda não se há determinado como a dinâmica de consumo de oxigênio ocorre 

em sistemas de bioflocos. O objetivo desse trabalho foi determinar tempos específicos 

para a criação de protocolos de segurança em diferentes densidades e temperaturas, 

baseados em densidades de cultivo e concentração de bioflocos do camarão L. vannamei 

na fase de engorda e os efeitos da reoxigenação abrupta, o ponto de retorno dos 

camarões, seu desempenho zootécnico, dano oxidativo e mortalidade após o período de 

anoxia/reoxigenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Gerar um protocolo de segurança para oxigênio dissolvido (OD) em cultivos 

do camarão L. vannamei em sistemas BFT após a ocorrência de uma quebra no 

fornecimento de oxigênio em diferentes condições ambientais. 

 

Objetivos Específicos 

 Avaliar e comparar os efeitos das diferentes temperaturas (30, 28, 26, 24, 22 °C) 

no consumo de OD; 
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 Avaliar o consumo do OD pelo sistema em diferentes fatores: 

- Densidade (150, 300, 450 e 600 cam/m³); 

- Quantidade de sólidos suspensos totais (0, 100, 500 e 1000 mg/L); 

 Avaliar o tempo até atingir a anóxia no sistema;  

 Avaliar a recuperação após hipóxia do camarão branco L. vannamei em sistema 

BFT; 

 Avaliar o efeito do estresse oxidativo na peroxidação lipídica (TBARS)  

dos camarões após um período de hipóxia; 

 Avaliar efeitos da reoxigenação abrupta, o ponto de retorno dos camarões, o 

dano oxidativo e a mortalidade após o período de anóxia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Local de realização do experimento 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Carcinicultura da Estação Marinha 

de Aquacultura (EMA) pertencente ao Instituto de Oceanografia da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, localizado na cidade do Rio Grande, RS, Brasil (32º 

19’ S, 52º 15’ W). 

 

3.2 Delineamento experimental 
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3.2.1 Experimento 1 – Consumo do oxigênio dissolvido em 

diferentes temperaturas 

Prévio aos experimentos, foram realizados pré-testes para determinar o ponto 

máximo de hipóxia (OD= 0,6 mg/L) onde os organismos (12g) ainda podem ter uma 

recuperação fisiológica, passado desse ponto (ponto de não retorno) o dano da hipóxia 

pode levar à morte do camarão.  Foram realizadas cinco fases, cada uma com um dia de 

aclimatação e um dia experimental, sendo cada uma definida por uma temperatura (22, 

24, 26, 28, 30°C). Foram utilizados juvenis do camarão branco do Pacífico L. vannamei 

(12,2 ± 1,7 g), os organismos foram retirados do tanque principal, com volume de 

35.000L, onde estavam sendo mantidos para o experimento e colocados em tanques 

menores, de 500L, para realizar a aclimatação para a temperatura utilizada. Após um dia 

de aclimatação os organismos foram estocados em 4 densidades (150, 300, 450 e 600 

cam/m³), com um N de 3, 6, 9, 12 respectivamente, em tanques cilíndricos e 

semitransparentes de 20 L dispostos em tanques de 1000 L para a utilização de um 

banho termostatizado para que a temperatura de todos os tanques permanecesse igual 

durante todo o período experimental com auxílio de aquecedores de 200 w (Roxin Ht-

1300 200w). Durante o período de aclimatação nos tanques de 20 L foi utilizada uma 

aeração constante provida por um sistema de blower e pedras porosas. Foi utilizado uma 

água com biofloco formado proveniente de um cultivo maduro, de acordo com as 

necessidades dos sólidos suspensos predeterminados para os experimentos, essa água 

foi concentrada/diluída em água do mar para conseguir a quantidade de bioflocos 

requerida (0, 100, 500 e 1000 mg/L). Foram testados 16 tratamentos (Tabela 1), com três 

repetições cada, totalizando 48 tanques, com 4 densidades de camarões (150, 300, 450 e 

600 cam/m³) e 4 densidades de bioflocos (0, 107 ± 10, 534 ± 24 e 1080 ± 99 mg/L) 

como demonstrado na figura 1, para cada uma das cinco temperaturas testadas (30, 28, 

26, 24, 22 °C) como demonstrado na figura 1. 
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Tabela 1 – Tratamentos experimentais com diferentes densidades de camarões e 

quantidade de SST realizados em cinco temperaturas experimentais distintas. 

 

Tratamento 
Densidade Camarão  

(cam/m³) 

Bioflocos 

(SST - mg/L) 

T1 150  0 

T2 300 0 

T3 450 0 

T4 600 0 

T5 150 100 

T6 300 100 

T7 450 100 

T8 600 100 

T9 150 500 

T10 300 500 

T11 450 500 

T12 600 500 

T13 150 1000 

T14 300 1000 

T15 450 1000 

T16 600 1000 

 

 

Figura 1 – Delineamento experimental – Experimento 1 de consumo de OD, em todas 

as fases de temperatura, densidades de camarão (150, 300, 450 e 600 cam/m³) e valores 

de SST (0, 100, 500 e 1000 mg/L). 

 

 

30°C 

28°C 

26°C 

24°C 

22°C 

Densidades 

SST 

150 cam/m³ 
300 cam/m³ 
450 cam/m³ 
600 cam/m³ 

0 mg/L 
100 mg/L 
500 mg/L 

1000 mg/L 
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Uma vez estocados os organismos e os bioflocos nas unidades experimentais, 

foi aguardado um intervalo de 30 minutos antes da suspensão manual do oxigênio de 

cada unidade experimental, posteriormente registrando o tempo desde a suspensão do 

suprimento de ar até que cada unidade experimental registrou um OD menor de 0,6 

mg/L. 

A temperatura e o oxigênio dissolvido foram analisados com um oxímetro 

digital (YSI606071) e durante o período de experimento foram medidos os parâmetros 

em intervalos entre 20, 40 e 60 minutos variando de acordo com a temperatura 

analisada, pois em temperaturas mais altas o consumo foi diferente em 20 minutos já e 

temperaturas mais baixas foi necessário um intervalo maior para que o consumo fosse 

diferente. Os camarões não foram alimentados durante o experimento. 

 

3.2.2 Experimento 2 - Efeito da hipóxia e reoxigenação no 

camarão branco Litopenaeus vannamei 

O segundo experimento foi realizado num período de 5 dias, onde no primeiro 

dia se realizou a aclimatação dos organismos e dos bioflocos, no segundo dia aconteceu 

a anoxia/reoxigenação, seguido por 3 dias de recuperação, os juvenis de camarão branco 

do Pacífico (12,08 ± 2,5 g) foram colocados em tanques cilíndricos e semitransparentes 

de 20 L, em banhos termostatizado, para manutenção constante da temperatura durante 

todo o experimento. Dezesseis tratamentos (com três réplicas cada) com temperatura em 

28°C (temperatura ideal de cultivo) foram testadas diferentes densidades de camarões 

(150, 300, 450 e 600 cam/m³) e quantidades de sólidos suspensos totais (0, 100, 500 e 

1000 mg/L) como demonstrada na figura 2. 

Os tanques foram preenchidos com a diluição/concentração de bioflocos 

provenientes de um cultivo de bioflocos já maduro (salinidade 30). Durante o período 

de aclimatação nos tanques de 20 L foi utilizada uma aeração constante provida por um 

sistema de blower e pedras porosas. Após a estocagem nas unidades experimentais foi 

deixado para aclimatação durante 3 horas, posteriormente foram algumas variáveis de 

qualidade da água (ver item 3.3) e feita a coleta de água para início do experimento. A 

aeração foi cessada e medida de 20 em 20 minutos até que o tanque atingisse um OD ≤ 

0,6 mg/L e então a aeração era religada no tanque logo depois.  
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Figura 2 – Delineamento experimental – Experimento 2 de reoxigenação, em diferentes 

densidades de camarão (150, 300, 450 e 600 cam/m³) e valores de SST (0, 100, 500 e 

1000 mg/L). 

 

Para verificar os efeitos fisiológicos da hipóxia /reoxigenação o dano oxidativo 

foi avaliado. Realizou-se uma comparação entre os animais do controle que não 

sofreram privação de oxigênio e dos que chegaram num estado de hipóxia mediante a 

avaliação da peroxidação lipídica e seus efeitos em três diferentes tempos: 24h, 48h e 

72h após o período de hipóxia. Para verificar o dano causado e a recuperação a curto 

prazo dos animais.  A sobrevivência dos animais foi determinada 24, 48 e 72h após a 

reoxigenação de cada tanque calculada através da fórmula: 

S% = (N inicial / N final) x 100. 

 

3.3 Monitoramento da qualidade de água  

As amostras de água foram coletadas no início de cada experimento para 

determinação da concentração de amônia total e nitrito (Strickland e Parsons, 1972; 

UNESCO, 1983), o nitrato segundo metodologia de Aminot e Chaussepied, (1983), os 

sólidos suspensos totais (SST) foram mensurados no dia anterior ao início do 

experimento para realizar o processo de diluição e durante o experimento para 

confirmar a quantidade de sólidos suspensos em cada unidade experimental (APHA, 

1998; AOAC, 1999).  

 

3.4 Biometrias 
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Foram realizadas biometrias antes de cada início de experimento para uma 

maior precisão no tamanho dos animais utilizados para a aclimatação e estocagem. O 

peso foi medido individualmente utilizando-se uma balança digital de precisão de 0,01 g 

(Marte
®
científica AD5002).  

 

3.5 Coletas dos animais e órgãos para análise  

Após a reoxigenação foram realizadas coletas em 24, 48 e 72 horas, um animal 

de cada tanque (n=3) para todas as triplicatas. Foram retirados músculo (retirado do 

primeiro segmento abdominal) e hepatopâncreas dos animais de cada tanque e 

congelados em nitrogênio líquido (-209°C) para preservar todas as condições dos órgãos 

para análise bioquímica posterior TBARS (mede níveis de peroxidação lipídica). 

Posteriormente, as amostras foram mantidas em ultra freezer, a -81°C, até análises 

posteriores.  

 

3.6 Análises bioquímicas 

3.6.1 Preparação dos homogeneizados para as análises  

As amostras foram pesadas, sonicadas e separadas para análise no BIFOA – 

Laboratório de bioquímica funcional de organismos aquáticos, onde foi dosada a 

proteína do tecido e posteriormente substâncias reativas com ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) de acordo com Oakes e Van Der Kraak (2003). 

As amostras de tecidos, hepatopâncreas e músculos, foram pesados e 

homogeneizados (1: 5 Peso/Volume) em tampão específico para crustáceo contendo 

Tris-base (20 mM), EDTA (1 mM), sacarose (5 mM) e KCl (1 mM), todos dissolvidos 

em água destilada, ajustados para pH 7,6. As amostras foram então centrifugadas a 

20.000 g por 30 min em 4°C e os sobrenadantes armazenados para análise de proteínas 

e peroxidação lipídica. A determinação do teor de proteína total foi realizada pelo 

método Biureto (550 nm) em um leitor de placas de microtitulação (Biotek Synergy 

HT) usando kit comercial (Bioclin, Brasil) (Amado et al., 2009). 

 

3.6.2 Peroxidação Lipídica (TBARS) 

A peroxidação lipídica foi avaliada pelo método de TBARS (substâncias 
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reativas com ácido tiobarbitúrico) pela quantificação de MDA (malondialdeído) para 

medir os níveis de peroxidação lipídica foi utilizado o método de Oakes e Van Der 

Kraak (2003).  

Em tubos de ensaio, 20 μl de hidroxitolueno butilado solução (BHT, 67 μM) e, 

em seguida, 150 μl de ácido acético a 20% solução foram adicionados às amostras 

(músculo: 100 μl, hepatopâncreas: 30 μl) e, em seguida, 150 μl de solução de TBA 

(0,8%), 50 μl de água destilada e 20 μl de dodecilsulfato de sódio (SDS, 8,1%). As 

amostras foram aquecidas a 95 ° C durante 30 min. Então, 100 μl de água destilada e 

500 μl de n-butanol foram adicionados ao final da solução, que foi centrifugada a 3.000 

g por 10 min em 15 ° C. Posteriormente, 150 μl do sobrenadante foram colocados em 

uma microplaca branca leitor (Biotek Synergy HT) para determinar a fluorescência 

(excitação: 520 nm; 580 nm: emissão). Os resultados foram expressos em nmol de 

tetrametoxipropano (TMP) (usado como padrão) por mg de tecido úmido. 

 

3.7 Estatística 

Os dados coletados foram submetidos a testes de normalidade (teste de 

Shapiro- Wilk) e homocedasticidade (teste de Levene) e após a verificação desses 

pressupostos, foram realizadas análises de variância de duas vias (ANOVA de duas 

vias). Quando detetadas diferenças significativas (p <0,05) aplicou-se o teste pós-hoc 

Tukey a um nível de segurança de 95% (p <0,05). Os valores percentuais foram 

transformados (arcos seno da raiz quadrada) antes de serem analisados (Zar, 2010). 

  

4. RESULTADOS  

4.1 Experimento 1 - Consumo do oxigênio dissolvido em diferentes 

temperaturas 

Tabelas de consumo de oxigênio foram elaboradas levando em conta os 

principais fatores de cultivo: temperatura, densidade de estocagem dos camarões e 

quantidade de sólidos suspensos totais (SST) no sistema. Na tabela 3 mostra-se o tempo 

que o sistema leva para chegar abaixo de 0,6 mg/L de OD e na tabela 2 o tempo levado 

para que o sistema chegue a 2,0 mg/L, considerado um estado de alerta ou crítico, 

quando um tratamento experimental demorou mais de 5h em chegar aos determinados 
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pontos só foi considerado o resultado até 300 minutos. 

Em todas as temperaturas analisadas o consumo de oxigênio foi 

significativamente mais rápido (p<0,05) nos tratamentos com maior biomassa e maior 

valor de SST (T11, T12, T15 e T16). Os tratamentos foram diminuindo gradativamente 

seguindo uma linha decrescente pelo fator de densidade até T1, que apresenta a menor 

densidade de camarões e de bioflocos. Tratamentos com a menor densidade de 

organismos (150 camarão/m³) se mostraram proporcionalmente mais seguros em termos 

de tempo para consumo do OD nos tanques que aqueles tratamentos com uma maior 

densidade. Por outro lado, as altas quantidades de SST nos tanques (500-1000 mg/L) 

foram determinantes para atingir níveis críticos ou de alerta em um menor tempo, como 

por exemplo uma densidade de 600 camarões/m³ com SST de 100 mg/L tem 200% mais 

tempo que aquele em 600 camarões/m³ com SST de 1000 mg/L nas temperaturas mais 

altas. 
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Tabela 2 – Tabela de tempo (minutos) de consumo de oxigênio dissolvido para atingir 

uma concentração crítica de ≤ 2,0 mg/L em diferentes temperaturas com diferentes 

densidades de floco e densidades de cultivo de juvenis de L. vannamei. Os valores são 

expressos em média ± desvio padrão. 

 Sólidos Suspensos Totais (mg/L)  

Densidade 

(Camarões/m³) 
0 100 500 1000 

 

  

150 276,7 ± 46,1 253,4 ± 35,1 213,3 ± 11,5 173,3 ± 50,3 

3
0
°C

 

300 126,7 ± 23,0 120 ± 20 113,3 ± 11,5 106,6 ± 11,5 

450 146,7 ± 11,5 80 ± 0 53,3 ± 11,5 53,3 ± 11,5 

600 73,4 ± 11,5 66,7 ± 11,5 46,6 ± 11,5 40 ± 0 

   

150 300 ± 23 300 ± 92,3 186,7 ± 30,5 173,3 ± 50,3 

2
8
°C

 

300 200 ± 52,9 160 ± 20 93,3 ± 11,5 86,6 ± 11,5 

450 133,3 ± 11,5 120 ± 0 66,7 ± 11,5 86,6 ± 46,1 

600 86,7 ± 30,5 86,6 ± 11,5 66,7 ± 30,5 53,3 ± 11,5 

   

150 300 ± 0 293,3 ± 11,5 186,7 ± 61,1 153,3 ± 50,3 

2
6
°C

 

300 260 ± 34,6 186,6 ± 46,2 100 ± 20 66,7 ± 11,5 

450 146,6 ± 11,5 126,6 ± 23 66,7 ± 11,5 66,7 ± 11,5 

600 100 ± 0 100 ± 20 66,7 ± 11,5 60 ± 0 

   

150 300 ± 0 300 ± 0 273,3 ± 30,5 240 ± 0 

2
4
°C

 

300 286,6 ± 11,5 273,3 ± 30,5 160 ± 34,6 120 ± 34,6 

450 200 ± 40 160 ± 34,6 100 ± 0 93,3 ± 11,5 

600 126,6 ± 11,5 140 ± 52,9 86,6 ± 11,5 80 ± 0 

   

150 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 280 ± 34,6 

2
2
°C

 
300 293,3 ± 11,5 300 ± 0 260 ± 34,6 160 ± 0 

450 226,6 ± 23 186,6 ± 23 160 ± 0 173,3 ± 23 

600 173,3 ± 23 173,3 ± 23 120 ± 0 120 ± 0 
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Tabela 3 – Tabela de tempo (minutos) de consumo de Oxigênio dissolvido para atingir 

uma concentração de alerta de ≤0,6 mg/L em diferentes temperaturas com diferentes 

densidades de floco e densidades de cultivo de juvenis de L. vannamei. Os valores são 

expressos em média ± desvio padrão. 

 Sólidos Suspensos Totais (mg/L)  

Densidade 

(Camarões/m³) 
0 100 500 1000 

 

  

150 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 286,6 ± 11,5 

3
0
°C

 

300 206,6 ± 11,5 220 ± 20 186,6 ± 23,9 140 ± 20 

450 186,6 ± 11,5 140 ± 20 73,3 ± 11,5 60 ± 0 

600 126,6 ± 11,5 100 ± 34,6 46,6 ± 11,5 33,3 ± 11,5 

   

150 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 233,3 ± 61,1 

2
8
°C

 

300 300 ± 0 286,6 ± 23 166,6 ± 83,2 113,3 ± 11,5 

450 246,6 ± 23 206,6 ± 23 93,3 ± 23 66,6 ± 11,5 

600 166,6 ± 46,1 140 ± 34,6 50 ± 14,1 60 ± 0 

   

150 300 ± 0 300 ± 0 286,6 ± 23 226,6 ± 94,5 

2
6
°C

 

300 300 ± 0 286,6 ± 23 153,3 ± 61,1 106,6 ± 64,2 

450 266,6 ± 23 233,3 ± 23 80 ± 0 53,3 ± 23 

600 200 ± 0 140 ± 40 80 ± 34,6 46,6 ± 11,5 

   

150 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 

2
4
°C

 

300 300 ± 0 300 ± 0 260 ± 52,9 166,6 ± 57,7 

450 266,6 ± 23 226,6 ± 46,1 120 ± 28,2 106,6 ± 30,5 

600 200 ± 0 186,6 ± 50,3 106,6 ± 11,5 86,6 ± 11,5 

   

150 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 

2
2
°C

 
300 300 ± 0 300 ± 0 300 ± 0 293,3 ± 11,5 

450 300 ± 0 266,6 ± 23,0 240 ± 0 200 ± 0 

600 260 ± 34,6 226,6 ± 23,0 173,3 ± 23,0 146,6 ± 23 

 

A temperatura mostrou um papel importante no consumo de oxigênio, pois 

triplicou e até quadruplicou seus tempos nos tratamentos em que o OD chegou a níveis 

de alarme e/ou críticos. Nas temperaturas mais altas, 30 e 28°C, o consumo do OD foi, 

mais rápido em todos os tratamentos quando comparados com as temperaturas mais 

baixas, 26, 24 e 22°C.  

A ANOVA de duas vias mostrou que a densidade e os SST têm um efeito no 

consumo do oxigênio altamente significativo, como mostrado na tabela 4, ainda assim, a 

significância da interação entre os dois fatores pode ser afetada pela temperatura de 
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cultivo, nos efeitos que possuem interação, os resultados mostram problemas no caso de 

cultivos de bioflocos superintensivo e sem cuidado nos SST. A tabela 5 mostra que 

existem diferenças significativas em todos os tratamentos, e em conjunto com a tabela 4 

demostra que a temperatura mais alta, 30°C, possui um maior efeito quando comparada 

as outras temperaturas. As densidades mais elevadas (600 e 450 camarões/m³) possuem 

um consumo de OD muito mais rápido e demonstra uma maior interação entre os 

fatores. 

Tabela 4 – Tabela de significância do ANOVA de duas vias para densidade e SST no 

tempo de consumo de oxigênio em diferentes temperaturas de cultivo, para OD ≤0,6 

mg/L.  

 

Densidade 

 Camarões 
SST 

 

SST x 

Densidade Camarões 

 

Valor de P 

(SST x Densidade Camarões) 

30°C *** *** *** < 0,001 

28°C *** *** * 0,040 

26°C *** *** ** 0,011 

24°C *** *** * 0,037 

22°C *** *** *** < 0,001 

*** significância <0,001; ** significância <0,01; * significância <0,05. 

 

Tabela 5 – Tabela Estatística ANOVA de duas vias. Letras diferentes mostram as 

diferenças significativas no consumo de OD (≤0,6 mg/L) no teste de Tukey com p ≤ 

0,05. 

Tratamento 

Densidade  

Camarões/m³ 

 

BFT 

mg/L 
30°C 28°C 26°C 24°C 22°C 

1 150 0 F F DE C F 

2 300 0 DE F DE C F 

3 450 0 CE DF CE BC F 

4 600 0 B ABCDE ABC AC DEF 

5 150 100 F F DE C F 

6 300 100 DE EF DE C F 

7 450 100 BC BF BE BC DEF 

8 600 100 B ABCD AB AC CD 

9 150 500 F F DE C F 

10 300 500 CD ABCDE ABC BC F 

11 450 500 AB AB A AB CE 

12 600 500 A AB A A AB 

13 150 1000 F CF BCD C F 

14 300 1000 BC ABC A AB F 

15 450 1000 AB A A A BC 

16 600 1000 AB A A A A 
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Os parâmetros de qualidade da água que antecederam os testes de consumo de 

oxigênio em diferentes temperaturas estão apresentados na tabela 6. Onde não foram 

detetadas diferenças significativas para pH, nitrito e amônia, em todos os tratamentos 

(p>0,05). 

 

Tabela 6 – Parâmetros da qualidade da água para testes de consumo de oxigênio em 

camarão L. vannamei cultivado em diferentes temperaturas. Os valores são expressos 

em média ± desvio padrão. (Experimento 1 de consumo de OD) 

 30°C 28°C 26°C 24°C 22°C 

Temperatura 30,3 ± 0,5 28,4 ± 0,3 26,1 ± 0,1 24,4 ± 0,3 21,8 ± 0,4 

OD (aclimatação) 5,9 ± 0,2 6,2 ± 0,2 6,5 ± 0,2 7,0 ± 0,1 7,4 ±0,1 

pH 8,1 ± 0,11 8,1 ± 0,1 8,1 ± 0,1 8,1 ± 0,09 8,2 ± 0,09 

Amônia total (mg/L) 0,48 ± 0,17 0,24 ± 0,07 0,19 ± 0,06 0,2 ± 0,08 0,4 ± 0,07 

Nitrito (mg/L) 0,01 ± 0,007 0,1 ± 0,07 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,04 0,03 ± 0,02 

 

O consumo de OD ao longo do tempo é representado na Figura 3 para a 

temperatura experimental de 30°C, na figura 4 para 28°C, na figura 5 para 26°C, na 

figura 6 para 24°C e na figura 7 para 22°C, em todos os 16 tratamentos experimentais. 

De acordo com o padrão de comportamento do OD em todos os tratamentos 

experimentais, foram identificados 3 grupos de consumo do oxigênio dissolvido (Figura 

8), onde os tratamentos experimentais em caso de falha na suplementação da aeração 

tem um comportamento: a) Crítico, onde o consumo do oxigênio pela biomassa do 

tanque demora não mais que 90 minutos para atingir níveis críticos de OD (<0,6 mg/L), 

geralmente nos tanques com densidade superintensivo e SST superiores a 500 mg/L; b) 

Alerta, onde o consumo do oxigênio pela biomassa do tanque demora entre 90 minutos 

a 3 horas para atingir níveis críticos de OD (<0,6 mg/L) nos cultivos com densidade 

intensiva e SST de moderados a altos (100-500 mg/L) ; c) Precaução; onde o consumo 

de oxigênio pela biomassa do tanque demora mais de 3 horas para atingir níveis críticos 

de OD (<0,6 mg/L), nos cultivos com densidades extensivas a intensivas com SST de 

controlados a altos (0-500 mg/L).  
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Figura 3 - Consumo de oxigênio dissolvido em 30°C com diferente concentração de 

SST e de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os tratamentos 

experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em 

camarões/m³. 

 

Figura 4 - Consumo de oxigênio dissolvido em 28°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de 
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cultivo em camarões/m³. 

 

Figura 5 - Consumo de oxigênio dissolvido em 26°C com diferente concentração de 

SST e de densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os 

tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de 

cultivo em camarões/m³. 

 
Figura 6 - Consumo de oxigênio dissolvido em 24°C com diferente concentração de SST e de 

densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os tratamentos 

experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em camarões/m³. 
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Figura 7 - Consumo de oxigênio dissolvido em 22°C com diferentes quantidades de SST e de 

densidade de camarões/m³, de um cultivo de juvenis de L. vannamei. * Os tratamentos 

experimentais representam BF=SST mg/L seguidos por densidade de cultivo em camarões/m³. 

 

 

Figura 8 - Determinação das faixas de manejo para o consumo do oxigênio dissolvido 

em diferentes densidades de cultivo e de bioflocos, para o cultivo de juvenis de L. 

vannamei em 30°C. ● Faixa crítica; ● Faixa de alerta; ● Faixa de precaução.  * Os 
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tratamentos experimentais representam BF=SST mg/L
 

seguidos por densidade de 

cultivo em camarões/m³. 

 

4.2 Experimento 2 - Efeito da hipóxia e reoxigenação no camarão 

branco Litopenaeus vannamei 

Nas figuras 9 e 10, estão representados o dano da peroxidação lipídica (nmol 

de TMP por g tecido úmido) para os diferentes tratamentos experimentais. O músculo 

mostrou significativo dano lípido em 24h, e uma recuperação considerável em 72h 

diminuindo o dano oxidativo, pelo contrário no hepatopâncreas em 72h o seu dano 

oxidativo se manteve maior nos tratamentos com uma elevada carga de SST (Figura 

9C).  No músculo a peroxidação é maior nas primeiras 24h e o dano oxidativo vai 

diminuindo ao longo do tempo, o que representa uma recuperação por parte dos 

organismos, além disso, o dano oxidativo é maior nos tratamentos com maiores 

densidades dos camarões (Figura 10B). A peroxidação lipídica se mostra maior 

conforme a densidade aumenta. 

A sobrevivência dos animais foi amplamente afetada pela queda crítica do 

oxigênio, mostrando uma diferença significativa nas primeiras 24h, com uma maior 

mortalidade nos tratamentos com maior densidade e maior quantidade de SST 

(sobrevivência menor a 80%). Ao atingir 48 horas a sobrevivência caiu para valores 

entre 70 e 50% nos tratamentos de menores densidades. E ao completar as 72 horas de 

recuperação após o OD atingir um ponto crítico (<0,6 mg/L) levou a uma sobrevivência 

não maior que 50% em 72 horas, e para os tratamentos de maior densidade dos 

camarões e bioflocos a sobrevivência oscilou entre 30 e 0%, como demonstradas na 

tabela 7. 
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Figura 9 - TBARS – peroxidação lipídica do hepatopâncreas em 24h (A), 48h (B) e 72h 

(C), medido em nmol de MDA mg
-1 

de proteína. 

  

A 

B 

C 
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Figura 10 - TBARS – peroxidação lipídica do músculo em 24h (A), 48h (B) e 72h (C), 

medido em nmol de MDA mg
-1 

de proteína. 

  

 

A 

B 

C 
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Tabela 7- Sobrevivência ao longo dos diferentes tempos do camarão L. vannamei após 

exposição a hipóxia e reoxigenação, com diferentes quantidades de bioflocos (0, 100, 

500 e 1000 mg/L) e densidades (150, 300, 450 e 600 cam/m³). 

Tratamento 

Densidade  

Camarões/m³ 

 

BFT 

mg/L 
24h 48h 72h 

1 150 0 77,8 ± 19,2
a 

44,4 ± 19,2 0 ± 0 

2 300 0 83,3 ± 0
a
 66,6 ± 0,03 22,2 ±19,24 

3 450 0 85,12 ± 6,4
a 

55,5 ± 19,22 22,2 ± 19,22 

4 600 0 77,7 ± 7,8
a 

22,2 ± 15,6 0 ± 0 

5 150 100 100 ± 0
a 

66,6 ± 0 38,8 ± 19,2 

6 300 100 94,4 ± 9,6
a 

66,6 ± 16,6 38,8 ± 25,45 

7 450 100 81,4 ± 6,4
a 

55,53 ± 9,5 44,4 ± 9,6 

8 600 100 83,3 ± 16,7
a 

49,96 ± 16,65 33,3 ± 16,7 

9 150 500 88,86 ± 19,2
a 

62,9 ± 16,9 51,8 ± 16,9 

10 300 500 83,3 ± 16,7
a 

40,7 ± 38,9 49,9 ± 23,5 

11 450 500 81,4 ± 6,4
a 

62,9 ± 6,4 48,1 ± 12,8 

12 600 500 66,63 ± 8,35
ab 

49,9 ± 39,2 14,8 ± 25,63 

13 150 1000 55,5 ± 19,22
b 

66,6 ± 14,4 47,1 ± 17,3 

14 300 1000 66,63 ± 16,65
ab 

61 ± 17,3 47,2 ± 4,8 

15 450 1000 44,4 ± 40
b 

47,2 ± 4,8 36,06 ± 4,8 

16 600 1000 72,2 ± 4,84
ab 

52,7 ± 12,7 36,1 ± 12,73 

 

5. DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo mostram que as temperaturas, densidades e 

quantidades de SST influenciam significamente no consumo de OD. As temperaturas 

influenciaram diretamente no metabolismo que demanda o consumo e requerimento do 

OD, e que pode resultar numa alta produção de ROS (Reynolds, et al., 1979; Armitage e 

Wall, 1982). 

Não foram encontradas diferenças nos parâmetros pH, nitrito e amônia durante 

os experimentos, estando os valores dentro da faixa recomendada para o bom 

crescimento da espécie (Ponce-palafox et al., 1997; Jiang e Pan, 2005; Furtado et al., 

2014). Isso se deve a utilização de um biofloco já maduro para a realização dos 

experimentos e também por se tratar de experimentos rápidos. Não houve diferenças 

significativas na salinidade, que se manteve a mesma durante todo o período 

experimental, 30, devido a água do mar utilizada para diluir os bioflocos utilizados. 

Durante os experimentos foi observado o rápido consumo de oxigênio em 

temperaturas mais altas como pode ser vista na tabela 3 aonde nas temperaturas mais 
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altas como 30 e 28°C o OD chegou a 0,6 mg/L em 30 minutos para o tratamento T16 

(maior densidade e SST) enquanto nas temperaturas mais baixas como 22°C  o mesmo 

tratamento levou cerca de 2 horas, isso pode se dar pela solubilidade dos gases na água, 

pois o calor aumenta a mobilidade das moléculas levando-as para a superfície e assim 

diminuindo a sua solubilidade (Hill et al., 1993). Resultados similares foram reportados 

por Vinatea (2010) onde em juvenis de L. vannamei com 13,2 ± 1,42g com uma 

densidade de 1000 cam/m³ levou 30 min para alcançar a anóxia (caso extremo de 

hipóxia) numa temperatura de 30°C.  

A taxa de consumo de OD entre as temperaturas é altamente significativa, 

destacando-se os 30°C onde ocorre o consumo mais rápido. Na aquicultura podemos 

experimentar oscilação na temperatura e drásticas condições de hipóxia por diversos 

fatores relacionados com as flutuações térmicas, o consumo de OD ligado ao 

metabolismo acelerado dos organismos (Boyd, 1990) é um fator a ser considerado 

quando se planeja um protocolo de segurança, pois a temperatura considera ótima para o 

cultivo da espécie com maiores crescimentos varia entre 28 e 30°C (Kubitza, 2003).  

No presente trabalho foi determinado o OD ≤0,6 mg/L como nível crítico para 

L. vannamei considerado um nível letal ou com efeito de mortalidade rápida que leva os 

organismos cultivados a apresentarem comportamentos erráticos, de escape, 

apresentando sinais de estresse e a mortalidade de animais maiores (Mandenjian et al., 

1987). Em Seidman e Lawrence (1985) estabeleceram a concentração de 1,91 mg/L de 

OD como nível critico para L. vannamei. O metabolismo elevado nas altas temperaturas 

que são as consideradas ideais para o cultivo da espécie podem explicar o rápido 

consumo, além da baixa solubilidade encontrada nessas temperaturas. Já para o nível de 

alerta foi utilizada uma concentração de OD≤ 2,0 mg/L considerado o estado prévio ao 

ponto crítico (Boyd, 1990). Alguns autores têm reportado que para o camarão, se 

considera em estado de hipóxia na concentração abaixo de 2,8 mg/L (Mugnier e Soyez, 

2005), onde os camarões começam a ter uma depressão compensatória do seu 

metabolismo para conseguir se manter no ambiente de estresse, e conseguir se manter 

reduzindo a  mortalidade desde que não tenha nenhum outro problema associado a 

privação de oxigênio ( Seidman e Lawrence, 1985; Vinatea et al., 2004). Similar ao 

aconselhado por Boyd (1990), o presente trabalho detetou 3 tipos de comportamento 

quanto ao consumo de OD quando ocorre a queda da aeração nas diferentes condições 
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de produção criadas pelo presente trabalho. Os primeiros 2 grupos têm um consumo de 

oxigênio que se encaixa numa tendência potencial, enquanto o terceiro grupo se 

comporta com uma tendência linear a qual nos permite ter mais tempo para reagir tendo 

em vista uma eventualidade, esses grupos podem ser modificados de acordo com a 

temperatura de cultivo para prolongar a vida dos camarões caso ocorra uma queda de 

energia, e consequente quebra na suplementação da aeração do sistema.  

As densidades de estocagem foram o fator mais significativo no consumo do 

OD no meio, já que no sistema BFT é comum a utilização de altas densidades isso se 

torna um fator chave que afeta toda a dinâmica de cultivo. Krummenauer et al., (2011) 

reportaram que uma densidade de 300 cam/m³ seria o ideal em cultivos BFT pela 

limitação de oxigênio dissolvido no sistema. Posteriormente, Silveira et al. (2020) 

relataram que a densidade de 500 cam/m³ pode ser utilizada, mas que o OD é um ponto 

crucial a ser planejado. O presente trabalho mostra que uma densidade entre 450 e 600 

cam/m³ representa um risco latente num cultivo superintensivo onde a queda de energia 

pode pôr em risco toda a produção. Otoshi et al. (2007) já relatavam problemas com 

altas densidades de estocagem (600 cam/m³)
 
causando problemas na sobrevivência, 

saúde e crescimento dos animais. Em 2013 Silva et al. trabalharam com densidades de 

450 cam/m³ com grandes sobrevivências e alta produtividade, ainda que não recomenda 

a densidade maiores, pois teria um efeito direto sobre o crescimento e sobrevivência dos 

animais.  

Nos experimentos utilizando juvenis com 12,2 ± 1,7g, já tinha sido relatado por 

Vinatea e Bett (2009) que a anóxia pode ser atingida em menos de uma hora utilizando 

altas densidades, o que confirma o papel essencial da densidade nesse consumo, pois o 

requerimento de oxigênio vai se incrementando conforme o animal vai crescendo, por 

isso a mortalidade na ausência de oxigênio é sempre maior nos organismos maiores pois 

eles tem um maior requerimento para cumprir suas funções metabólicas (Wasielesky et 

al.,2006; Li et al., 2007; Santa e Vinatea, 2007; Vinatea e Bett, 2009; El-Sayed, 2020).  

Como reportado por Silveira et al. (2020), chegaram em uma biomassa do 

camarão por m
3
 de 5,27 Kg m³ em sistema de bioflocos. Somado a isso, o valor 

reportado de SST representa mais 341g m³, totalizando uma biomassa de 5,6 Kg m
3
. Os 

tratamentos com maior biomassa no presente estudo representam uma biomassa total 

equivalente a 8,2 e 6,4 Kg m
3 

(tratamento 16 e 15 respetivamente), tais biomassas 
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representam inclusive um risco em condições normais de cultivo. Ainda assim é 

importante determinar o tempo crítico a ser considerado, pois fatores como SST podem 

sair do controle e se mostram como fatores de risco num cultivo controlado. Por outro 

lado, quando os SST são devidamente controlados como o caso do tratamento 7 (450 

cam/m³ - 100 mg/L), a biomassa total do tanque não excede os 5,6 Kg/m
3
, isso sem 

considerar que a matéria orgânica em decomposição também gera consumo de oxigênio 

(Avnimelech, 2009). 

Já os sólidos suspensos totais foram retirados de um cultivo maduro e mantidos 

para a concentração e a diluição durante todas as temperaturas. Não houve diferenças 

significativas entre as quantidades desejadas para as unidades experimentais, que se 

mantiveram em 100, 500 e 1000 mg/L ao longo de todos os experimentos.  

Como reportado por Ebeling et al. (2006), a comunidade bacteriana 

responsável de converter amônia em biomassa bacteriana precisa do uso de oxigênio 

para a geração de uma nova biomassa, onde 1 g de amônia total a utilização de 

aproximadamente 4 g de oxigênio tanto das bactérias heterotróficas como das 

autotróficas. Por esse motivo, os bioflocos bacterianos reportados como SST 

representam um risco para o cultivo do camarão. Como esperado após a quebra do 

fornecimento de oxigênio a concentração do gás dissolvido na água começa a cair 

bruscamente nos tratamentos que possuem maiores valores de SST como 500 e 1000 

mg/L, Gaona et al. (2011) recomendaram manter os SST em valores abaixo de 500 

mg/L pois esses valores podem causar um possível prejuízo quando não é realizado um 

manejo adequado. As possíveis estratégias de controle em caso de uma alta 

concentração de SST podem ser a clarificação, a troca de água ou a diminuição da 

temperatura (geralmente associada a troca de água) (Boyd, 1990; Gaona et al., 2017). Já 

como observado no presente trabalho quando a temperatura diminui, como em 22°C a 

queda no OD disponível ocorre mais lentamente triplicando quase em todos os 

tratamentos o tempo de queda de oxigênio, pois o metabolismo dos organismos 

cultivados está mais lento e a disponibilidade de oxigênio é maior pela difusão maior do 

gás em temperaturas mais baixas (Hill et al.,1993; Cheng et al., 2005; Chen et al., 

2019). 

Estes resultados mostram que em um sistema de produção de bioflocos a 

densidade e a temperatura são os fatores determinantes para o consumo de oxigênio e 
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são altamente significativos, com isso podemos criar protocolos de segurança para 

demonstrar quanto tempo leva para o sistema consumir em uma variada gama de 

condições que podem ser utilizadas durante a produção.  

Em alterações da temperatura e quando ela foge da faixa de tolerância da 

espécie, entre 28 e 30°C, acaba induzindo o animal a um cenário pró oxidante (Feng et 

al., 2012), que combinado ao estresse provocado pela hipóxia que pode causar dano 

oxidativo podendo ser letal para a espécie (Reynolds et al., 1979) e aumentando a 

produção de ROS (Hamanaka e Chandel, 2010). 

A produção de ROS compreende diversas espécies químicas, formados durante 

os processos normais de metabolismo, e podem desencadear a peroxidação lipídica 

(Pisoschi e Pop, 2015). Além disso, de todo o oxigênio consumido é estimado que 0,1 a 

0,2% venha a se transformar em ROS e, portanto, é acompanhado de uma toxicidade 

latente (Fridovich, 2004), que pode resultar em dano às proteínas, DNA e lipídeos, 

comprometendo a sobrevivência dos organismos (Bandyopadhyay et al., 1999). Durante 

o período de reoxigenação do presente estudo, foi percebido que o hepatopâncreas teve 

uma maior peroxidação lipídica que o músculo provavelmente relacionado ao teor 

lipídico e somado a uma alta atividade metabólica, que resulta em um dano maior a 

outros tecidos em períodos de hipóxia (Lehmann et al., 2015). Geihs, et al. (2013) 

relataram que mesmo após a retomada do oxigênio nos tanques ou reoxigenação danos 

permanentes podem ser gerados principalmente em atividades que demandam muita 

energia.  

O estresse oxidativo pode ser indicado por elevados níveis de produtos da 

peroxidação lipídica (TBARS) que se acumulam no hepato dentro de minutos após o 

estresse (Hermes–Lima et al., 1998), o que explicaria os resultados obtidos nas análises 

do hepatopâncreas onde encontramos dano em 24h que continua se fazendo presente até 

o final do período de 72 h (Figura 9), ao contrário do músculo onde foi notado dano em 

24 h e 48 h , porém em 72 h foi visto uma recuperação principalmente nos tratamentos 

com menores densidades de camarões e menores quantidades de como se pode observar 

na figura 10.  

Altas densidades causam dano oxidativo aos animais cultivados pois conforme 

o crescimento do animal ao longo da produção o requerimento de OD necessário vai 

sendo ampliado, chegando a um momento onde a capacidade de suporte do meio será 
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atingida e não mais atenderá as necessidades do animal causando uma situação 

estressora e levando o animal a aumentar a sua produção de ROS levando a um dano 

como a peroxidação lipídica, por isso a grande mortalidade nos organismos maiores é 

observada quando são submetidos a situações como a parada de fornecimento de 

oxigênio (Wasielesky et al.,2006; Li et al., 2007; El-Sayed, 2020) 

Gaona et al. (2017) mostraram que elevadas quantidades de SST podem causar 

um excesso de matéria suspensa no tanque o que além de diminuir a qualidade de água 

também pode ocasionar o tamponamento das brânquias dos animais cultivados, esse 

tamponamento poderia explicar o por que tratamentos com SST elevados (1000 mg/L) 

continuaram causando dano após as 72h de reoxigenação, o estresse causado aos 

organismos pelo excesso de bioflocos microbianos disponíveis pode ser uma das causas 

do dano oxidativo que causa a peroxidação lipídica, no mesmo trabalho os autores 

recomendam uma faixa entre 100 – 300 mg/L para o sucesso no sistema BFT. 

O sistema antioxidante, segundo Kaur et al. (2005), pode ser induzido pelo 

estresse oxidativo ou suprimido/inibido em situações de oxidação severa causadas por 

um estresse crítico. Em situações de estresse fora da zona crítica os antioxidantes 

ajudam o organismo na recuperação dos tecidos atingidos pelo dano oxidativo. A 

produção de peroxidação lipídica nesse trabalho parece estar diretamente relacionada 

com a densidade de cultivo, o estresse causado pelas altas densidades foi 

significativamente diferente mostrando que o estresse pode acabar enfraquecendo o 

sistema antioxidante, incrementando o dano e o aparecimento de ROS. 

A sobrevivência dos animais foi muito afetada pelo estresse causado pelos 

períodos de hipóxia com uma diferença significativas nas primeiras 24h, nos 

tratamentos que possuíam densidades de SST e camarão maiores mostrando uma 

sobrevivência abaixo de 80%. Em 48 h as diferenças começaram a aparecer nos 

tratamentos com menores densidades de camarão e SST, o que pode ser explicado pelo 

requerimento de OD ser maior em animais maiores como os utilizados no experimento. 

Animais de 12,2 ± 1,78g,  já considerado um tamanho comercial, com a chegada das 

72h após a exposição a hipóxia a sobrevivência não foi maior que 50%, enquanto nos 

tratamentos de maiores densidades e SST ela ficou entre 30 e 0%. Nonwachai et al. 

(2011) relataram que quando os camarões são expostos a concentrações de OD menores 

que 2 mg/L a sobrevivência foi de pouco mais que 50%. 
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A elevada concentração de SST pode ainda explicar as grandes mortalidades 

nos tratamentos com bioflocos elevados (500 e 1000 mg/L), pois afeta diretamente o 

crescimento e a sobrevivência (Ray et al., 2010), além de afetar a qualidade de água 

pode ocasionar uma oclusão nas brânquias como relatado por Gaona et al., (2017), que 

faria o dano oxidativo se prolongar mesmo com o retorno da aeração. A falta de 

oxigênio combinado com a reoxigenação é um fator estressante para os animais 

podendo afetar a sua capacidade de manter a sua homeostasia e o seu metabolismo 

afetando diretamente na sua sobrevivência (Zhou et al., 2009). Levando em 

consideração que os animais conseguem se manter no estado basal para prevenir a 

mortalidade desde que não tenha nenhum outro problema associado a privação de OD 

acreditamos que o estresse de altas densidades de estocagem, combinado aos alto níveis 

de SST acabaram por causar altas mortalidades quando esses organismos foram 

expostos ao estresse da deficiência de oxigênio (Seidman e Lawrence, 1985; Vinatea, 

2004; Ferreira, 2010).  

 

6. CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados obtidos, um protocolo de segurança de oxigênio 

para cultivo de camarão em sistema de bioflocos deve considerar como críticos os 

seguintes parâmetros de cultivo: densidade de cultivo, temperatura de cultivo, 

quantidade de SST, além disso, é ressaltamos a importância de não sair da faixa de 

segurança de OD em 2mg/L. 

Recomendamos a utilização da tabela do Anexo 1 para estimar o tempo de 

segurança, nos cultivos em sistema BFT atualmente os produtores utilizam densidades 

variando entre 300-450 cam/m³, em temperaturas de 28 a 30°C e SST em 500 mg/L o 

OD pode diminuir drasticamente após a quebra no fornecimento de aeração causando 

grandes mortalidades entre 60 minutos e 100 minutos. 

De acordo com os resultados encontrados em ambos os experimentos, 

observamos que a densidade de cultivo e de bioflocos no sistema BFT, assim como a 

temperatura pode influenciar diretamente no consumo do oxigênio dissolvido no meio e 

no desempenho dos camarões. 

 Para cultivos em maiores densidades recomendamos que um sistema de 

controle dos SST seja feito rigorosamente para evitar um maior consumo de OD. Assim 
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como um sistema de alarme que permita identificar a queda de oxigênio o mais rápido 

possível, o que permitirá uma rápida tomada de decisões.  

O segundo experimento mostrou que durante o período de 72h após a 

exposição dos organismos cultivados ocorre uma recuperação fisiológica dos animais, 

porém mesmo podendo se recuperar do dano fisiológico, a sobrevivência após ter 

atingido um nível crítico pode causar severos danos aos parâmetros produtivos e 

consequentemente á lucratividade da produção.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nos experimentos demonstra-se, que tanto a densidade de cultivo quanto a 

densidade dos bioflocos (SST) tem um índice de risco numa produção de camarão, pelo 

que se recomenda deve-se considerar tanto a carga da biomassa no sistema como um 

protocolo que permita controlar a produção de SST nos tanques. O que poderá evitar 

grandes perdas em caso de um problema elétrico. Porém, é recomendado detetar e evitar 

cultivar organismos na faixa crítica de cultivo sem ter um sistema auxiliar de 

oxigenação em casos de falhas no suprimento. 

Mais estudos relacionados à influência dessas variáveis são encontrados no 

sistema BFT, mas essas variáveis aplicadas ao consumo de oxigênio ainda não foram 

pesquisadas. Sobre o consumo de oxigênio pelo bioflocos mais estudos devem ser 

realizados para o total entendimento para que os controles sobre todos os processos 

dentro da produção sejam conhecidos. Os efeitos da reoxigenação nesses sistemas ainda 

são escassos, recomenda-se maiores estudos em relação à reoxigenação gradual e com 

adição de substâncias como o peróxido de hidrogênio.  
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ANEXO 1. Tempo limite recomendado de reação (minutos) para evitar que o OD na água de 

cultivo atinja valores < 2,0 mg/L em diferentes temperaturas e em diferentes condições de 

cultivo. 
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