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1. Introdução

Os camarões do gênero Farfantepenaeus são importantes recursos de pesca das
regiões sudeste e sul do Brasil (Valentini et al., 1991) e demonstraram potencial para
cultivo (Lopes et al., 2009). A temperatura ambiental é diretamente responsável pelas
taxas de alimentação, crescimento e sobrevivência dos camarões (Villarreal e Ocampo,
1993) e também influencia na duração de cada estádio larval durante a larvicultura
(Zacharia e Kakati, 2004).

O objetivo do presente estudo foi determinar a temperatura ideal para a larvicultura
do camarão-rosa Farfantepenaeus brasiliensis.

2. Metodologia

A larvicultura de foi realizada em três diferentes temperaturas (28, 30 e 32 ºC), com
quatro repetições. Os nauplios foram estocados na densidade de 200 nauplios/L em
potes plásticos contendo dois litros de água do mar (31 psu). As larvas foram
alimentadas com microalgas (Thalassiosira sp. – 0,5.104/ml) e um mix de rações
específicas para cada fase larval (INVE®). A partir do estádio de protozoea III foram
fornecidos náuplios de Artemia sp. recém eclodidos e congelados, após atingirem o
estádio de pós-larva (PL) os náuplios de Artemia sp. foram fornecidos vivos. Foi
realizada uma renovação de 50 % da água do cultivo quando as larvas atingiram o
estádio de PL. Durante toda a larvicultura foi utilizado um probiótico (MIC, INVE®)
para controlar a proliferação de bactérias patogênicas.

Diariamente foram monitoradas a temperatura, salinidade, pH e oxigênio dissolvido.
A cada três dias foram retiradas amostras para medir a concentração de amônia (N-AT)
e nitrito (NO-

2) e para contar as bactérias presumidamente do gênero Vibrio sp. em meio
seletivo (agar TCBS).

Ao final do experimento foram determinados sobrevivência, peso, comprimento e
tempo total para atingir o estádio de PL 8 a partir do estádio de protozea I.  Além disso,
dez PLs de cada tratamento foram analisadas quanto ao desenvolvimento branquial e
quantidade de reserva lipídica no hepatopâncreas.

Os dados do experimento foram analisados através de analise de variância.

3. Resultados e Discussão



Os resultados do monitoramento da qualidade de água estão sumarizados na tabela
1:

Tabela 1 – Média (sd) dos parâmetros de qualidade de água monitorados.

Tratamento Temp (ºC) pH Salinidade N-AT NO-
2 Vibrio spp.

28 28,030,09 7,950,07 31 0,960,81 0,0530,041 4,01.102

30 30,060,16 7,930,01 31 0,940,90 0,0630,045 3,30.102

32 32,010,15 7,920,99 31 1,00,89 0,0880,061 5,78.102

A concentração de oxigênio dissolvido foi mantida acima de 5 mg/L. Não foram
encontradas diferenças significativas nos parâmetros de qualidade de água.

Os resultados finais do desempenho das PLs são apresentados na tabela 2.

Tabela 2 – Média (sd) da sobrevivência (%), peso (mg), comprimento (mm) e do
tempo (horas) para atingir o estádio de PL 8.

Tratamento Sobrevivência Peso Comprimento Tempo
28 29,724,71ab 1,700,6 8,51,4 42214,4
30 40,663,96a 0,701,1 7,70,8 402,57
32 20,123,24b 1,850,5 8,71,0 425,57,9

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença significativa (p<0,05)

A análise qualitativa demonstrou que as PLSs cultivadas em 30ºC apresentaram
maior desenvolvimento branquial e maior quantidade de reserva lipídica em relação
àquelas cultivadas a 28 e 32 ºC.

O menor peso das PLs cultivadas em 30ºC foi provavelmente devido à maior
sobrevivência atingida neste tratamento que causou um aumento da densidade de
cultivo.

Os resultados do experimento demonstraram que a larvicultura de F. brasiliensis
deve ser conduzida na temperatura de 30 ºC.
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