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Introdução/Objetivos

O camarão rosa F. paulensis é distribuído na costa sudoeste do oceano atlântico,

desde a latitude 14° S até 38° S, e possui importante captura artesanal e industrial na costa

sudeste e sul do Brasil (D’Incao et al., 2002). A espécie foi cultivada comercialmente nas

décadas de 1980 e 1990 em fazendas no sul do Brasil, porém foi completamente substituída

pelo camarão branco L. vannamei. Entretanto, as pesquisas continuam focadas principalmente

para programas de repovoamento, sistemas de cultivos alternativos (cercados, tanques rede e

sistema de bioflocos), utilização de iscas vivas para pesca esportiva e nicho de mercado

diferenciado para aquicultura.

O objetivo do experimento foi comparar diferentes métodos de cultivo em alta

densidade de estocagem, e analisar os dados zootécnicos da produção em juvenis do camarão

rosa Farfantepenaeus paulensis, em sistemas com e sem renovação de água.

Metodologia

O experimento foi realizado na Estação Marinha de Aquacultura/IO, Universidade

Federal do Rio Grande. Em uma estufa foram distribuídas 15 caixas com volume de 1000 l e

área de fundo de 1,4 m², supridas por aeração intensa e individual. Três repetições foram

aleatoriamente escolhidas para cinco tratamentos: A= sedimento com organismos bentônicos;

B= sedimento sem organismos bentônicos; C= controle (sem sedimento e sem biofilme); D=

biofilme e sem sedimento e E= sistema de bioflocos (BFT), sem renovação de água. Foram

comparados os dados zootécnicos, tais como crescimento, sobrevivência, produtividade,

conversão alimentar e quantidade de água renovada durante o experimento, que durou 42

dias.

Resultados e Discussão

Os resultados zootécnicos podem ser visualizados na tabela 1.

Tabela 1. Resultados zootécnicos obtidos no experimento de comparação entre diferentes
sistemas de cultivo para a espécie Farfantepenaeus paulensis.
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Tratam. Peso final
(g)

Sobrev.
(%)

Renovação
(%)

Produtividade
(g m-2) CAA* TEC**

(% dia-1)
A
B

7,50 ± 1,90a 95,9±2,0a 358±52a 257 ± 15a 1,12:1a 2,13±0,16a

6,51 ± 1,68b 90,5±5,1a 425±75a 211 ± 23b 1,19:1b 1,77±0,18b

C 6,21 ± 1,62b 92,9±4,5a 342±14a 205 ± 20b 1,22:1c 1,65±0,14b

D 6,35 ± 1,34b 83,7±2,0b 267±38b 190 ± 10b 1,23:1c 1,72±0,08b

E 6,59±1,46ab 89,8±3,5a 0c 211 ± 11b 1,17:1b 1,81±0,07ab

*Conversão alimentar aparente. **Taxa específica de crescimento.

Considerações Finais

Os resultados demonstram que devido ao hábito carnívoro dessa espécie (Soares et

al., 2005; Fróes et al., 2007), o tratamento A teve os melhores resultados, pois não existe uma

ração comercial formulada especificamente para esta espécie. Entretanto, o tratamento sem

renovação de água (E) obteve resultados próximos aos melhores. Os sistemas sem renovação

de água possuem algumas vantagens em relação aos sistemas convencionais com renovação

de água, por exemplo, não há liberação de efluentes, evitando o risco de eutrofização e a

liberação de patógenos para o ambiente; não há perda de calor, através da renovação de

água, no caso da utilização de sistema de aquecimento. Além de tudo, sistema sem renovação

de água poderia ser operado afastado da linha de costa, evitando a utilização de áreas de

preservação e evitando também a especulação imobiliária, normais nessas áreas costeiras.
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