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À minha esposa Ana Alice 

Ouvir estrelas 

"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo perdeste o senso!" 

E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, 

Muitas vezes desperto e abro as janelas, 

Pálido de espanto... 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A Via-Láctea, Como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 

(Olavo Bilac) 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados levantados pela FAO (2000), mesmo com as flutuações 

na oferta e demanda mundial de pescados, causadas por diversos problemas 

econômicos, sociais e ambientais, a pesca e a aqüicultura seguem sendo muito 

importantes como fontes de alimento e atividades geradoras de emprego e renda 

em vários países. 

A produção mundial da pesca e da aqüicultura sofreu uma redução de 122 

milhões de toneladas em 1997, para 117 milhões de toneladas em 1998. Tal 

queda se deu, principalmente, devido aos efeitos da anomalia climática 

denominada "El Nifto" sobre algumas das principais pescarias marinhas. Em 1999 

a produção aumentou, sendo produzidas mais de 125 milhões de toneladas. Este 

aumento de 20 milhões de toneladas ocorrido na última década se deve 

principalmente á aqüicultura, já que a produção da pesca se manteve 

relativamente estagnada (FAO, 2000). 

Essa estabilização na pesca pode ser explicada por uma tendência geral 

registrada na maioria das zonas pesqueiras do mundo, onde possivelmente foi 

alcançado o potencial máximo de captura pesqueira. Por esta razão, é muito 

pouco provável que ocorram aumentos significativos na produção da pesca nos 

próximos anos (FILHO et al, 1997). Em compensação, o crescimento da 

aqüicultura mundial tem registrado uma tendência oposta. Partindo de cifras 

praticamente insignificantes, a produção da aqüicultura continental e marinha 

cresceu mundialmente cerca de 5% ao ano entre 1950 e 1969, cerca de 8% 

durante os anos setenta e oitenta e tem aumentado mais de 10% ao ano desde 

1990 (FAO, 2000). 

Dentre os vários segmentos da aqüicultura, a carcinicultura marinha 

apresentou grande crescimento nos últimos anos. A produção mundial, de 84.000 

ton. em 1982, atingiu o volume de 660.200 ton. em 1997 (ROSENBERRY, 1997). 

Em 1999, a produção mundial desse setor foi de 814.000 ton., ocupando uma 

área de 1.251.000 hectares, gerando cerca de 6 milhões de empregos diretos e 

indiretos e uma receita a nível de produtor da ordem de U$ 7,5 bilhões de dólares 

(ROSENBERRY, 1999 apud ROCHA). 

Nesse contexto, a carcinicultura marinha tem demonstrado ser um 

importante segmento sócio-econômico, apresentando-se como uma alternativa 
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viável para o incremento da oferta mundial de camarões face à estabilização e à 

tendência de decréscimo das populações de captura (MAIA, 1993). 

A carcinicultura no Brasil, após um período de crescimento moderado, 

apresenta-se em evidente expansão. Isso decorre da aquisição de conhecimentos 

externos e de adequações tecnológicas, o que tem proporcionado excelentes 

perspectivas de desenvolvimento para a atividade. (ROCHA, 1994). 

A produção nacional de camarões marinhos está concentrada, quase que 

na sua totalidade, na região nordeste do Brasil (OSTRENSKY, 2000). Na década 

de 80 foram realizados testes de cultivo com várias espécies, mas a carcinicultura 

nacional só começou a vivenciar o sucesso em meados da década de 90, quando 

o camarão branco do Pacifico, Litopenaeus vannamei, foi introduzido em cultivos 

comerciais no país (CÂMARA, 1990; WAINBERG et ai, 1998). Hoje, praticamente 

100% dos cultivos realizados no país envolvem essa espécie (WAINBERG op. 

c/f.). 

A introdução dessa espécie foi um evento decisivo para a retomada da 

carcinicultura nacional, viabilizando a intensificação do processo produtivo de 

diversas fazendas, promovendo, em contrapartida, a reestruturação de 

importantes setores afins como: indústrias de rações, laboratórios de produção de 

pós-larvas e indústrias de processamento (WAINBERG et ai, 1998). 

Esse crescimento acelerado da carcinicultura brasileira deve ser visto com 

otimismo, sob o ponto de vista econômico. Porém, do ponto de vista ambiental, 

certos conceitos de desenvolvimento sustentável e de conservação ambiental 

devem ser revistos e aplicados pelos carcinicultores. 

É necessário que a atividade continue a se desenvolver sem comprometer 

o meio ambiente, já que os cultivos de camarões marinhos no Brasil são, na 

maioria, semi-intensivos e relacionados às áreas adjacentes aos manguezais, 

onde se dão a tomada d'água e a liberação dos efluentes do cultivo (PILLAY, 

1992). 

Nesse sentido, a carcinicultura tem recebido críticas quanto ao seu impacto 

sobre o meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao uso dos corpos 

d'água, à sedimentação e obstrução de fluxos de água, à hipernutrificação e 

eutrofização do meio aquático, à descarga dos efluentes de viveiros de cultivo e à 

poluição por resíduos químicos empregados nas diferentes fases do cultivo 

(PILLAY, 1992). 
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Esses impactos podem comprometer a sustentabilidade dos viveiros de 

cultivo e a qualidade da água circundante aos mesmos, o que vem se tornando 

uma preocupação constante dos carcinicultores, uma vez que a rentabilidade 

econômica está diretamente relacionada á qualidade da água e meio ambiente 

circundante. 

Diante desse quadro, entende-se que o futuro promissor da atividade passa 

pela busca de alternativas que minimizem os impactos diretos (desmatamentos, 

sobrexploração dos recursos naturais) e indiretos (aqueles gerados pelos 

processos de transformação dos recursos naturais e pela produção de efluentes), 

de modo a viabilizar um desenvolvimento mais harmônico entre as interfaces 

sócio-econômicas e ambientais da carcinicultura nacional. 

Dentre as alternativas capazes de minimizar os impactos da carcinicultura 

destaca-se o tratamento dos efluentes do cultivo, visando a redução da carga 

orgânica e inorgânica lançada ao ambiente marinho. Para isso, podem ser 

utilizadas técnicas como a sedimentação do material em suspensão na água dos 

cultivos, por meio de decantação, ou a utilização de organismos capazes de 

aproveitar parte da matéria orgânica eliminada pelos cultivos como, por exemplo, 

macroalgas ou moluscos bivalves (BARNABÉ, 1990). 

O cultivo de moluscos bivalves, a princípio, justifica-se, já que se trata de 

um organismo filtrador, que retira do meio aquático os nutrientes necessários para 

o seu desenvolvimento. Portanto, sendo cultivados em consórcio com o cultivo de 

camarões marinhos em viveiros de regime semi-intensivo, seriam uma forma de 

minimizar a hipernutrificação e/ou eutrofização dos ambientes aquáticos 

(BEVERIDGE et al, 1994). 

Tal alternativa, além de minimizar efeitos ambientais deletérios, ainda cria 

uma fonte de renda extra para o produtor, uma vez que os moluscos apresentam 

um fácil manejo e um bom valor de mercado. 

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, testar a hipótese de que 

moluscos bivalves podem ser cultivados em consórcio com camarões marinhos, 

com a finalidade de minimizar os impactos ambientais causados pelos efluentes 

desses cultivos sobre os corpos d'água naturais e criar uma nova fonte de renda 

para os produtores de camarões marinhos. 

Para que essa hipótese possa ser testada, algumas questões têm que ser 

abordadas, tais como: a avaliação do desenvolvimento e da sobrevivência dessas 
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ostras no ambiente interno de uma fazenda de cultivo de camarões marinhos e o 

real efeito dessas ostras sobre as concentrações de matéria orgânica geradas ou 

processadas pelos cultivos. 

A maioria dos trabalhos que abordam esse problema, analisam os 

efluentes de cultivo, em ambientes laboratoriais, utilizando métodos de filtração 

desvinculados do ambiente natural. O que este trabalho propõe, é uma 

metodologia que possa trazer benefícios para a carcinicultura e para o meio 

ambiente, sem comprometer a harmonia do sistema produtivo como um todo. 

Como forma de facilitar o entendimento da metodologia aplicada e dos 

resultados obtidos por este trabalho, optou-se pela divisão do texto em capítulos, 

já que cada experimento tem seus próprios objetivos. Apesar de diferentes entre 

si, fazem parte de um documento único, focado em um objetivo central. 
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Cap. 1 - A Fazenda Borges 

CAPÍTUL0-1 

SOBRE A FAZENDA BORGES 

1. Localização 

Os experimentos de campo foram realizados na Fazenda Borges Cultivas 

Marinhos L TOA., localizada na Baía das Laranjeiras, Paranaguá, PR, Brasil, (25º 

24' 32" S - 48º 28' 86" W) (figura 1 ). 

A Baía das Laranjeiras integra a Baía de Paranaguá, formando, juntamente 

com outras bafas, uma das maiores regiões estuarinas do país. Com cerca de 

550 Km2 de área submersa, a Baía de Paranaguá, em conjunto com o litoral sul 

do Estado de São Paulo, forma o Complexo Estuarino-Lagunar de lguape-SP e 

Paranaguá-PR, um dos últimos remanescentes da Floresta Atlântica, com uma 

grande diversidade biológica e um caráter de excepcional especificidade, o que 

gerou a proteção de extensas áreas destes municípios por leis Federais e 

Estaduais que definem Unidades de Conservação na região (IPARDES, 1989b). 

O clima predominante na região, segundo a classificação de Kõeppen, é do 

tipo Cfa - Subtropical úmido mesotérmico, com verão quente. As chuvas 

predominantes na planície litorânea são as do tipo de convecção, estabelecendo 

para a região da Baía de Paranaguá, uma pluviosidade média anual de 2.038 mm 

e uma média de 185 dias do ano com chuva (IPARDES, 1989b). 

2. Situação atual 

Com um total de 50ha de área inundada, a fazenda iniciou suas atividades 

em 1993 com o cultivo das espécies nativas de camarão marinho Litopenaeus 

schimit e Farfantepenaeus paulensis, o que não gerou resultados satisfatórios dos 

pontos de vista produtivo e econômico (OSTRENSKY, 1997), levando a 

propriedade a introduzir em seu sistema produtivo outra espécie, nativa da porção 

leste do oceano pacífico, o Litopenaeus vannamei, que vem sendo cultivado no 

momento, trazendo resultados positivos para a atividade (ALESSI, 2000). 
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Cap. I - A Fazenda Borges 

Os viveiros foram construídos de modo a permitir o melhor aproveitamento 

das áreas disponíveis. Por este motivo, não há um formato ou tamanho padrão 

entre eles (figura 2). A profundidade média, no entanto, é de cerca de 1,20 m, 

com valores máximos de aproximadamente 1,80 m, não apresentando grandes 

variações entre os viveiros. 

O solo da fazenda é predominantemente arenoso, mas a sua composição e 

a granulometria sedimentar variam enormemente entre os diferentes viveiros 

(OSTRENSKY, 1997). 

3. Captação e distribuição da água 

A água utilizada nos cultivos é captada de um canal de mangue e 

bombeada por meio de duas bombas mecânicas, com vazão máxima de 14m3/s, 

movidas a óleo diesel, para um canal de abastecimento com aproximadamente 2 

ha de área. Desse canal, a água entra nos viveiros por gravidade e desses, 

também por gravidade, é drenada para canais de escoamento. A fazenda não 

possui um canal único de escoamento, sendo que cada viveiro libera seus 

efluentes separadamente. A entrada de água nos viveiros é controlada por meio 

de comportas, protegidas com redes para evitar a entrada de organismos 

indesejáveis, e a saída é controlada por monges de concreto, localizados no lado 

oposto ao da entrada da água. 

4. O manejo da produção 

A Fazenda produz entre 70 e 110 t/ano do "camarão-branco do Pacífico" 

(L vannamei), divididas em 2,7 safras/ano. Após a fertilização dos viveiros com 

adubo químico, estes são povoados com PL20, em uma densidade média de 20 

PLs/m2. O arraçoamento é realizado em função do peso e do tamanho dos 

camarões, obtidos por meio de biometrias realizadas semanalmente. Diariamente 

são monitorados os parâmetros físico-químico da água dos viveiros e do canal de 

abastecimento de água. 

A fazenda utiliza a técnica de arraçoamento com bandejas, o que reduz os 

prejuízos com desperdício de ração e diminui as concentrações de matéria 

orgânica acumuladas nos viveiros. 
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Os efluentes do cultivo são eliminados separadamente, por cada um dos 

viveiros , sendo lançados em canais de mangue, que são inundados com a maré 

cheia. Os efluentes não passam por nenhum tipo de tratamento antes de serem 

lançados ao estuário, e pela dinâmica do local, corre-se o risco de serem 

captados novamente para o interior dos viveiros. 

Figura 1 - Imagem de satélite da Baía de Paranaguá. (Em destaque a 
Fazenda Borges) 

, 
Figura 2- Foto aérea da Fazenda Borges (V1 , V2 e V3 são os viveiros 
utilizados para os experimentos e C é o canal de abastecimento de água). 
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CAPÍTULO - li 

UTILIZACÃO DE OSTRAS DO MANGUE Crassostrea rizophorae. 
COMO FORMA DE MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

CAUSADOS PELOS EFLUENTES DE CULTIVO DE CAMARÕES 
MARINHOS 

RESUMO 

Avaliou-se a hipótese de que o cultivo consorciado de camarões marinhos, com a 

ostra do mangue Crassostrea rizophorae, poderia ser um meio eficiente de reduzir 

as concentrações de matéria orgânica lançadas ao ambiente, por cultivas de 

camarões marinhos em viveiros. O experimento foi conduzido de fevereiro a julho 

de 2001, na Fazenda Borges Cultivas Marinhos L TOA, localizada na Baía das 

Laranjeiras, Paranaguá, PR, Brasil, (25º 24' 32" S - 48º 28' 86" W) . Módulos de 

cultivo de ostras foram instalados no interior de viveiros de cultivo de camarão 

(próximo à saída dos mesmos) e no canal de abastecimento de água da fazenda. 

As concentrações de nitrato (N03), nitrito (N02), nitrogênio na forma de amônia 

total (NH3 + NH/), fosfato (P04), silicato (Si(OH)4), material particulado em 

suspensão (seston) e clorofila - a, bem como os valores de salinidade, pH, 

temperatura, oxigênio dissolvido e transparência da água, foram analisados em 

nove pontos amostrais, a saber: 1- canal de mangue onde é realizada a captação 

de água da fazenda; 2- interior do viveiro nº 1, usado como controle e, portanto, 

sem a presença das ostras; 3- saída do viveiro nº 1; 4- interior do viveiro nº 2; 5-

saída do viveiro nº 2; 6- interior do viveiro nº 3; 7- saída do viveiro nº 3; 8- canal 

de abastecimento de água, antes da passagem pelo módulo de cultivo de ostras; 

9- canal de abastecimento de água, após a passagem pelo módulo de cultivo de 

ostras. Os resultados observados mostraram haver diferenças significativas antes 

e após a passagem pelos módulos de cultivo de ostras apenas em relação às 

concentrações de clorofila - a. Concluiu-se que as ostras, nas condições de 

ambiente observadas neste trabalho, não foram capazes de reduzir 

significativamente as concentrações de matéria orgânica nos efluentes dos 

cultivas. 

Palavras-chave: Crassostrea rizophorae; Cultivo consorciado; Litopenaeus 

vannamei; Impacto ambiental; Tratamento de efluentes; Baía de Paranaguá. 
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ABSTRACT 

The hypotesis of bivalved shellfishes (in case the mangrove oyster Crassostrea 

rizophorae) decrease the concentration of organic substance, throwed into the 

environment by marine shrimp tillage in nursery was appraised. The experiment 

was conducted from february to july in the year of 2001 in the Fazenda Borges 

Cultivos Marinhos Ltda, sited at Baia das Laranjeiras, Paranaguá, Brazil, 

(25°24'32" S - 48°28'86" W). Modules of oyster tillage was instaled inside shrimp 

nurseries (next to their own exit) and inside the farm's waterway. The 

concentration of nitrate (N03), nitrite (N02), nitrogen in condition of total ammonia 

(NH3 NH4
+), phosphato (P04), silicate (Si(OH)4), particled substance in abeyance 

(seston) and clorophyll-a, and the saltiness, ph, temperature, dissolved oxigen and 

water transparency, was analised in nine sample points wich are: marsh canal 

were darned up the farm's water; inside the nursery n°1, wich was used as a 

paralell, hence without the oysters presence; inside the nursery n°2, exit way of 

the nursery n°2, inside the nursery n°3, exit way of the nursery n°3; waterway, 

passing by the oyster's tillage module; and waterway after passing by the oyster's 

tillage module. The results exposed significant diferences, before and after the 

passage by the oyster's tillage modules only in the chlorophill-a's concentration. It 

follows that the employed methodology wasn't enough to reduce significativelly the 

concentrations of organic substances in the tillage's waterways without dismissing 

the success possibility of this tecnology with the increase of other methodologies. 

key words: Crassostrea rizophorae, associeted tillage, Litopenaeus vannamei, 

environmental impact, treatment of waterway's, Paranaguá Bay. 
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INTRODUÇÃO 

A exploração de recursos biológicos, seja por meio da aqüicultura ou por 

meio da pesca, está concentrada na estreita zona da plataforma costeira. Esta 

região, caracterizada por grandes variações ambientais e tamanho limitado, tem 

sido enormemente afetada pela atividade humana (ANDRIGUETO, 1999). 

A carcinicultura utiliza, na maioria das vezes, áreas adjacentes a estuários 

que se caracterizam por serem ambientes mais sujeitos a distúrbios causados 

pelo homem (WETZEL, 1993). 

A agressão ao ambiente aquático, causada pela descarga excessiva ou 

indiscriminada de matéria orgânica acumulada nos efluentes de cultivo de 

camarões, pode trazer sérios danos à própria aqüicultura, por alterações das 

características físico-químicas da água (temperatura, oxigênio dissolvido, 

conteúdo de sais dissolvidos), as quais podem encorajar fenômenos como 

florações de microalgas e anóxia, ou por eliminação de efluentes de cultivo com 

altos níveis de matéria fecal e restos alimentares, que podem levar a um processo 

de eutrofização da água circundante, colocando em perigo o desenvolvimento das 

espécies cultivadas (BARNABÉ, 1990). 

O comprometimento da qualidade da água está relacionado ao 

adensamento cada vez maior dos camarões, às reduzidas taxas de renovação da 

água, e às altas taxas de alimentação (WAINBERG et al., 1998). 

Dentro dos viveiros ocorre a decomposição da matéria orgânica 

acumulada, sendo os principais produtos originados deste processo os compostos 

nitrogenados e fosfatados. A amónia é o principal produto de excreção dos 

camarões, e sua liberação é geralmente proporcional à taxa de ingestão alimentar 

(BRUNE & TOMASSO, 1991). 

Várias formas de minimizar os impactos dos cultivos de camarões 

marinhos vêm sendo testadas nos últimos anos (BILLSON, 1999; KUMAR et al, 

1999; SAMOCHA & LAWRENCE, 1997). Uma das alternativas é a utilização de 

moluscos bivalves, cultivados na saída dos viveiros de cultivo de camarões, como 

forma de reduzir a quantidade de matéria orgânica lançada com os efluentes de 

cultivo (HOPKINS et al, 1993; MANZI et al, 1988; JAKOB et al, 1993; SIRI-

TOOKWINAS & TH AN ITTA-THIRAKSAPAN, 1996). Esta hipótese justifica-se pelo 
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fato de que os moluscos bivalves aproveitariam parte dessa matéria orgânica 

como fonte de alimento para se desenvolverem (BARNABÉ, 1996). 

Este trabalho tem como objetivo testar a hipótese de que a utilização de 

moluscos bivalves (no caso a ostra do mangue C. rizophorae) em consórcio com 

o cultivo de camarões marinhos em viveiros, reduziriam os níveis de matéria 

orgânica lançados pelos efluentes desse cultivo nos corpos d'água naturais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de fevereiro a julho de 2001, na 

Fazenda Borges Cultivos Marinhos LTDA, Paranaguá, PR. 

Os moluscos (ostras do mangue da espécie C. rizophorae) foram 

cultivados em estruturas suspensas denominadas lanternas, dispostas nas saídas 

dos viveiros de cultivo e no canal de abastecimento de água (figura 4 e figura 5). 

As lanternas foram confeccionadas com malha de 15 mm e com cinco andares, 

para possibilitar o contato dos moluscos com todos os possíveis extratos de água 

dos viveiros e do canal. 

As ostras foram coletadas do ambiente natural por pescadores da própria 

região. Apresentavam comprimento médio de 61,5 mm e foram dispostas nas 

estruturas em uma densidade de cinco dúzias por andar, totalizando 25 dúzias 

por lanterna. Foram utilizados 2 módulos compostos por 30 lanternas cada, 

dispostos nos viveiros 2 e 3 nos três primeiros meses de experimento, e 

colocados no viveiro 3 e canal de abastecimento de água nos três meses 

subseqüentes. 

As coletas de dados foram realizadas mensalmente, sempre no período da 

manhã, gerando um total de seis coletas em seis meses de experimentação, 

divididas em duas etapas. Na primeira etapa, foram utilizados três viveiros: um 

como controle, sem a presença das ostras, e dois com a presença dos módulos 

de cultivo. Esta etapa teve como objetivo verificar as alterações na qualidade da 

água dentro e na saída dos viveiros de cultivo. 

A segunda etapa objetivou verificar as alterações na qualidade da água, 

comparando-se os viveiros de cultivo e o canal de abastecimento, utilizando-se 

dois viveiros: um como controle e outro com um módulo de cultivo, sendo o 

segundo módulo transferido para o canal de abastecimento. 
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As duas etapas tiveram uma duração de três meses cada, o que permitiu 

uma sincronização do experimento com o cultivo de camarões, cuja duração é de 

aproximadamente três meses por safra. Por safra, entende-se um ciclo completo 

de produção, desde o povoamento dos viveiros até sua despesca. 

Os pontos de amostragem para a primeira etapa foram os seguintes: 

Ponto n° 1 - Fora da Fazenda, no local de captação da água para os viveiros; 

Ponto n° 2 - Dentro do viveiro n° 1, utilizado como controle e, portanto, sem a 

presença das ostras; 

Ponto n° 3 - Na saída do viveiro n° 1, utilizado como controle; 

Ponto n° 4 - Dentro do viveiro n° 2; 

Ponto n° 5 - Na saída do viveiro n° 2, após a passagem da água pelo módulo de 

cultivo; 

Ponto n° 6 - Dentro do viveiro n° 3; 

Ponto n° 7 - Na saída do viveiro n° 3, após a passagem da água pelo módulo de 

cultivo. 

Para a segunda etapa, os pontos de amostragem foram os seguintes: 

Ponto n° 1 - Fora da Fazenda, no local de captação da água para os viveiros; 

Ponto n° 2 - Dentro do viveiro n° 1, utilizado como controle e, portanto, sem a 

presença das ostras; 

Ponto n° 3 - Na saída do viveiro n° 1, utilizado como controle; 

Ponto n° 4 - Dentro do viveiro n° 3; 

Ponto n° 5 - Na saída do viveiro n° 3, após a passagem da água pelo módulo de 

cultivo; 

Ponto n° 6 - Dentro do canal de abastecimento de água, antes de passar pelo 

módulo de cultivo; 

Ponto n° 7 - Dentro do canal de abastecimento de água, depois de passar pelo 

módulo de cultivo. 

Os pontos de amostragem da primeira e da segunda etapas, estão 

representados na (figura 3) 
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l ª etapa 2ª etapa 

Figura 3 - Desenho esquemático representando os pontos de coleta (P1 , P2, P3, P4, P5, P6, P7), 
durante as duas etapas do experimento. Os pontilhados em preto, no interior do canal de 
abastecimento e dos viveiros, representam os cultivas de ostras. 

Em cada ponto de amostragem foram coletados mensalmente dados de: 

Temperatura (com a utilização de um termômetro de mercúrio), salinidade (com 

um refratômetro), pH (com um phâmetro digital), oxigênio dissolvido (com um 

oxigenômetro digital), transparência (com disco de sechi) e uma amostra de 1000 

mi de água, levada imediatamente ao laboratório do Centro de Estudos do Mar da 

Universidade Federal do Paraná. No laboratório, as amostras de água foram 

utilizadas para determinação de nutrientes (nitrato, nitrito, amônia total, fosfato e 

silicato), clorofila-a e material particulado em suspensão (seston). 

Para determinação dos nutrientes foram filtradas, em filtros Whatmann 

GF/F (~ = 47 mm), subamostras de 200ml para cada ponto de coleta. Em seguida, 

essas subamostras foram acondicionadas em frascos de polietileno e congeladas 

até o momento das análises, realizadas conforme as técnicas descritas por 

(GRASSHOFF et ai., 1983). 

Para determinação da clorofila-a, foram filtradas subamostras de 

aproximadamente 50 mi em filtros Whatmann GF/F (~ = 47 mm). Os filtros foram 
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acondicionados em papel alumínio e congelados até o momento de serem 

analisados. A análise seguiu o método fluorimétrico (PARSONS et ai., 1984), 

utilizando um fluorômetro Turner Designs, modelo AU-10, calibrado de acordo 

com (ARAR & COLLINS, 1992). 

Para o material particulado em suspensão (seston), subamostras de 

aproximadamente 50 mi foram filtradas em filtros Whatman GF/F (~ = 47 mm). 

Para determinação do seston, foi utilizada a técnica gravimétrica descrita por 

(STRICKLAND & PARSONS, 1972). Os filtros foram mantidos a 60°C por quatro 

horas e, em seguida, resfriados por quatro horas em um dessecador e pesados 

em balança Mettler H5 1AR, com precisão de 5 casas decimais. 

Os dados foram posteriormente analisados estatisticamente, com o auxílio 

do software Statistica® versão 1999. O teste de Shapiro-Wilk's foi realizado, para 

verificar a normalidade dos dados. Como os valores não se enquadraram em uma 

curva de distribuição normal, os mesmos foram analisados por testes estatísticos 

não-paramétricos (Teste de Wilcoxon e Teste de mediana de Kruskal-Wallis) . 
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Figura 5 - Estruturas de cultivo de ostras instaladas no canal de abastecimento de 
água 

RESULTADOS 

Variáveis físico-auímicas da água 

Temperatura 

As temperaturas médias da água no período da manhã, variaram de 19ºC 

no mês de julho a 29,BºC no mês de fevereiro. No período da tarde, as 

temperaturas médias variaram de 19,BºC no mês de julho a 32,3ºC no mês de 

fevereiro (figura 6). A temperatura máxima observada foi de 39,2ºC no mês de 

fevereiro, à tarde, e a mínima, foi de 15,2ºC no mês de junho, pela manhã. 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as temperaturas observadas nos viveiros 1, 2, 3 e canal de 

abastecimento de água. 
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Figura 6 - Temperatura média (ºC) da água dos viveiros 1, 2, 3 e canal de 
abastecimento de água, pela manhã e à tarde . 

Oxigênio dissolvido na água 

Os valores médios de oxigênio dissolvido na água variaram de 3, 1 mg/I no 

mês de março a 5,6 mg/I no mês de agosto, durante o período da manhã. A tarde, 

os valores médios variaram de 5,7 mg/I no mês de fevereiro a 7,8 mg/I no mês de 

abril (figura 7) . A menor concentração de oxigênio dissolvido (1 mg/I), foi 

observada no viveiro 2, no mês de março, pela manhã. 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as concentrações de oxigênio dissolvido na água dos viveiros 1, 2, 3 e 

canal de abastecimento de água. 
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Figura 7 - Variação das concentrações médias de oxigênio dissolvido (mg/I), nos 
viveiros 1, 2, 3 e canal de abastecimento de água, pela manhã e à tarde . 

Os valores médios de pH nos viveiros 1, 2, 3 e canal de abastecimento de 

água, variaram, no período da manhã, de 7,43 no mês de fevereiro a 7,97 no mês 

de julho. A tarde, os valores médios variaram de 7,71 em agosto a 8,48 em abril 

(figura 8). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre os valores de pH na água dos viveiros 1, 2, 3 e canal de 

abastecimento de água. 
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Figura 8 - pH da água nos viveiros 1, 2, 3 e canal de abastecimento de água, pela 
manhã e à tarde. 

Salinidade 

A salinidade média variou de 13 ppmil a 18 ppmil nos viveiros 1, 2 e 3 e de 

16 ppmil a 20 ppmil no canal de abastecimento de água (figura 9). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as salinidades médias observadas nos viveiros 1, 2 e 3. Porém, entre 

os viveiros e o canal de abastecimento de água, as diferenças foram significativas 

(p < 0,05), sendo que as maiores salinidades foram observadas no canal de 

abastecimento de água. 

18 



Cap. II - Qualidade da água 

25 

24 

23 

22 

21 

""" 20 .Ê 
a. .e. 19 
G> 

"O 18 "' "O 

:~ 17 
(ij 
li) 

16 

15 

14 

13 

12 
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sei 

Mês 

--.- Salinidade nos viveiros 1, 2 e 3 --Salinidade no canal de abastecimento 

Figura 9 - Salinidade (ppmil), na água dos viveiros 1, 2 e 3 (em azul) e no canal 
de abastecimento de água (em vermelho). 

Transparência da água 

A transparência média da água variou de 100 cm a 140 cm no canal de 

abastecimento de água e de 30 cm a 88 cm nos viveiros 1, 2 e 3. 

A análise estatística mostrou que houve diferença significativa (p > 0,05) 

entre as transparências observadas nos viveiros e no canal de abastecimento de 

água, sendo que as maiores transparências foram observadas no canal de 

abastecimento de água. Entre os viveiros, não houve diferença nos valores de 

transparência (p < 0,05) (Figura 10). 
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Figura 10 - Transparência da água (cm) nos viveiros 1, 2 e 3. 

Nutrientes inorgânicos dissolvidos 

Nitrato 

As maiores concentrações de nitrato foram observadas no canal de 

mangue, fora da fazenda, onde oscilaram de 3,20 µM no mês de maio a O, 70 µM 

no mês de junho. No interior dos viveiros de cultivo, os valores encontrados 

tenderam a um decréscimo com o passar dos dias de cultivo. Nos viveiros, as 

concentrações variaram de 0,74 µM no viveiro 1, na coleta de fevereiro, a 0,15 µM 

no viveiro 3, na coleta de março. A menor concentração foi observada no canal de 

abastecimento de água, 0,04 µM, na coleta de julho (Figura 11 ). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as concentrações observadas no interior dos viveiros e nos efluentes 

de cultivo, tão pouco entre as amostras do canal de abastecimento, coletadas 

antes e após a passagem pelos módulos de cultivo de ostras. Porém, entre o 

interior dos viveiros, o canal de abastecimento e o canal de mangue, as 

diferenças foram significativas (p < 0,05) (Figura 11 e Tabela I). 

20 



Cap. II - Qualidade da água 

Nitrito 

As concentrações de nitrito apresentaram um padrão sazonal similar às de 

nitrato, sendo os maiores valores observados no canal de mangue, onde é 

realizada a captação de água para abastecimento dos viveiros. Neste ponto foi 

registrada a maior concentração, 0,79 ^M, na coleta do mês de maio. As menores 

concentrações foram observadas principalmente no canal de abastecimento, onde 

foi registrado o menor valor, 0,03 ^M na coleta do mês de julho. 

No interior dos viveiros, as concentrações variaram de 0,07 jj.M no viveiro 3 

no mês de março, a 0,14 ^M no viveiro 1, no mês de junho (Figura 12). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as concentrações observadas no interior dos viveiros e nos efluentes 

de cultivo, tão pouco entre as amostras do canal de abastecimento, coletadas 

antes e após a passagem da água pelo módulo de cultivo de ostras. Porém, entre 

o interior dos viveiros, o canal de abastecimento e o canal de mangue, as 

diferenças foram significativas (p < 0,05) (Figura 12 e tabela I) 

Amónia total 

Não foi observado um padrão sazonal bem definido em relação às 

concentrações de amónia total quantificadas no canal de abastecimento e no 

canal de mangue. Porém, para os viveiros, uma tendência de aumento das 

concentrações pôde ser observada com o decorrer do cultivo, principalmente para 

a segunda safra de cultivo do camarão. No interior dos viveiros, as concentrações 

variaram de 0,96 .̂M no viveiro 1 no mês de maio, a 6,32 (j.M no viveiro 3 no mês 

de junho. No canal de abastecimento de água, as concentrações variaram de 1,40 

liM em maio, a 3,80 em junho. No canal de mangue, foram observadas as 

maiores concentrações, que variaram de 3,26 îM, na coleta de março, a 13,05 

juM, na coleta de abril (Figura 13). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as concentrações observadas no interior dos viveiros e nos efluentes 

de cultivo, tão pouco em relação às amostras coletadas do canal de 

abastecimento, antes e depois do módulo de cultivo de ostras. Em relação às 
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amostras do interior dos viveiros, do canal de abastecimento e do canal de 

mangue, as concentrações foram significativamente diferentes (p < 0,05) (Figura 

13 e tabela I). 

Fosfato 

As concentrações de fosfato na primeira safra de cultivo de camarões 

apresentaram uma tendência de decréscimo com o passar do tempo, o que ficou 

bem evidente no viveiro 2. As maiores concentrações foram observadas nos 

viveiros, principalmente no início da primeira safra. A maior concentração foi 

observada no viveiro 2, 0,54 (j.M, na coleta do mês de fevereiro. As menores 

concentrações foram observadas no canal de abastecimento e no canal de 

mangue, onde uma tendência de decréscimo das concentrações com o passar do 

tempo também pôde ser observada. No canal de abastecimento foi registrada a 

menor concentração, 0,06 |o.M, na coleta do mês de julho (Figura 14). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05) entre as concentrações observadas no interior dos viveiros e nos efluentes 

de cultivo, tão pouco em relação às amostras coletadas no canal de 

abastecimento, antes e depois do módulo de cultivo de ostras. Em relação às 

amostras do interior dos viveiros, do canal de abastecimento e do canal de 

mangue, as concentrações foram significativamente diferentes (p < 0,05) (Figura 

14 e Tabela I). 

Silicato 

As maiores concentrações de silicato foram observadas no canal de 

mangue e no canal de abastecimento de água, sendo a maior concentração, 

48,25 ^M, registrada no canal de mangue, na coleta de junho. No canal de 

abastecimento, as concentrações variaram de 18,72 jaM, na coleta de maio, a 

12,65 |aM, na coleta junho. As menores concentrações foram observadas no 

interior dos viveiros de cultivo, onde variaram de 15,42 ^M, no viveiro 1, na coleta 

de fevereiro, a 4,86 ^M, no viveiro 3, na coleta de maio. 
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Não foi observado um padrão sazonal bem definido das concentrações de 

silicato no canal de mangue e no canal de abastecimento. Nos viveiros, observou-

se uma pequena tendência de redução das concentrações na primeira safra de 

cultivo do camarão, e uma pequena tendência de aumento das concentrações na 

segunda safra (Figura 15). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05), entre as concentrações observadas no interior dos viveiros e nos efluentes 

de cultivo, tão pouco em relação às amostras coletadas no canal de 

abastecimento, antes e depois do módulo de cultivo de ostras. Em relação às 

amostras do interior dos viveiros, do canal de abastecimento e do canal de 

mangue, as concentrações foram significativamente diferentes (p < 0,05) 

(Figura 15 e tabela I). 

Material Particulado em Suspensão (Seston) 

Foi observado um aumento das concentrações de seston no interior dos 

viveiros com o decorrer do cultivo. No canal de mangue e no canal de 

abastecimento, as variações sazonais não apresentaram um padrão definido. As 

concentrações variaram de 3,6 mg/l, no interior do viveiro 2, na coleta de 

fevereiro, a 180,7 mg/l, no canal de mangue, na coleta de abril (Figura 16). 

Em relação às amostras do interior dos viveiros, do canal de abastecimento 

e do canal de mangue, as concentrações não apresentaram diferenças entre si (p 

> 0,05). Também não houve diferença (p > 0,05) entre as concentrações 

observadas no interior dos viveiros e nos efluentes de cultivo, tão pouco em 

relação às amostras coletadas no canal de abastecimento, antes e depois da 

passagem da água pelo módulo de cultivo de ostras (Figura 16 e Tabela I). 

Descritores Biológicos 

Clorofila - a 

As menores concentrações de clorofila-a foram observadas no canal de 

mangue, onde é realizada a captação da água de abastecimento dos viveiros. 

Nesse ponto, foi observada uma pequena variação sazonal das concentrações, 
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que oscilaram de 0,005 ^g/l, na coleta de fevereiro, a 0,075 ^g/l, na coleta de 

abril. No canal de abastecimento e principalmente nos viveiros, observou-se um 

acréscimo das concentrações de clorofila - a com o passar do cultivo. No canal 

de abastecimento, as concentrações variaram de 0,021 p.g/1, na coleta de maio, a 

0,126 |ag/l, na coleta de julho. A menor concentração foi registrada no viveiro 2, 

0,004 (j.g/1, na coleta de fevereiro, e a maior concentração foi registrada no viveiro 

3, 0,589 ng/l, na coleta de junho (Figura 17). 

A análise estatística mostrou que não houve diferença significativa (p > 

0,05), entre as concentrações observadas no interior e no efluente de cultivo do 

viveiro 1, utilizado como controle e que, portanto, não continha módulos de cultivo 

de ostras. No entanto, nos viveiros 2 e 3 e no canal de abastecimento, onde 

estavam presentes os cultivos de ostras, as diferenças foram significativas (p < 

0,05), com uma menor concentração de clorofila - a, nas amostras coletadas 

após a passagem pelos moluscos. As concentrações do interior dos viveiros, do 

canal de abastecimento e do canal de mangue, mostraram-se significativamente 

diferentes (p < 0,05) (Figura 17 e tabela I). 

Tabela I - Teste de mediana de Kiuskal-Wallis para grupos homogêneos (V = Viveiros de cultivo; 
C = Canal de abastecimento de água; M = Canal de mangue). 

Variável Grupos Homogêneos 
Nitrato V < M = C 
Nitrito (V = C) < M 
Amónia total (V = C) < M 
Fosfato V > C = M 
Silicato V < C < M 
Seston V = C = M 
Clorofila - a (V = C) > M 

24 



Vrveiro nº 1 

4,4 Safra 1 4,2 ,___ __________ _ 
4,0 
3,8 
3,8 
3,4 
3 ,2 
3,0 

- 2 ,8 
::::; 2,6 
2. 2,4 
o 2,2 

~ ~:~ z 1,6 
1,4 
1,2 
1,0 
0,8 ~ 

21 dias 

Safra2 

50 cios 92-g:~ 2A-..._ ~ 59-
80

-

g:ã l__-~==== ··==~==!•::::=:::=::: ... '.._ _______ ~========!__J 
02/02/01 

4,4 

09/03/01 01/04l01 

Data 

10/05l01 08lll6/01 

• Interior do ~ro • Er.uer.e do viveiro 

Vrveiro nº2 

Safra 1 
4,2 >----- -------
4,0 
3,8 
3,6 
3,4 
3,2 
3,0 

- 2,8 
::::; 2,6 
2. 2,4 
o 2,2 

~u z 1,6 
1,4 
1,2 
1,0 14-
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

49 dias 70 dias 

10/07/01 

O.O'-------------------------------" 
02J02J01 09/03/01 01/04l01 10/05l01 08lll6/01 10/07/01 

Data 

• lnlerior do viveiro • Eftuente do viveiro 

Viveiro n° 3 

4,4 Safra 1 Safra 2 
4,2 
4,0 
3,8 
3 ,6 
3,4 
3,2 
3 ,0 

- 2,8 
::::; 2,6 
2. 2,4 

B 2,2 

~ 
2,0 
1,8 

z 1,6 
1,4 
1.2 
1,0 28dias 
0 ,8 2A-
0 ,6 59- 80- 57din 0 ,4 99-
0,2 
o.o 

02J02J01 09/03/01 01/04/01 10/05l01 08lll6/01 10/07/01 

Data . Interior do viveiro • E1\Jente do viveiro 

4,4 
4,2 
4 ,0 
3,8 
3,6 
3,4 
3 ,2 
3,0 

- 2,8 
::::; 2,6 .=. 2,4 

~ ~:~ 
,e 1,8 
z 1,6 

1,4 
1,2 
1,0 
0 ,8 
0 ,6 
0 ,4 

Cap. II - Qualidade da água 
Canal de abastecimento de água 

g:~ t_ _ _ ___ _ _ _____ _ ___ _ _ __ __::::::,i__:_J 

4,4 
4,2 
4,0 
3,8 
3,6 
3,4 
3 ,2 
3,0 

~ ~:: 
2. 2,4 
o 2,2 

~ ~:~ 
z 1,8 

1,4 
1,2 
1,0 
0 ,8 
0 ,8 
0 ,4 
0 ,2 

09/03/01 01/04l01 

Data 

10/05l01 08lll6/01 

• Artes do m6cUo de culivo • Depois do rn6ôi> de cUHvo 

Canal de mangue 

10/07/01 

0,0 '----------- - - ------------------" 

4,4 
4,2 
4 ,0 
3 ,8 
3 ,8 
3 ,4 
3,2 
3 ,0 

- 2 ,6 
::::; 2 ,6 
2. 2,4 
o 2 ,2 
~ 2,0 

0 ,8 
0,6 
0 ,4 
0 ,2 

02J02J01 09/03/01 01/04/01 

Data 

10/05l01 08lll6/01 10/07/01 

zl :~ 01 1 

0,0 '------------~~ ..... ~~---------___J 
llivelro CanaJ Maf'9JI! 

I Mir»Aax D 25%-75% o Medan value 
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Figura 12 - Distribuição espaço-temporal das concentrações de nitrito (µM), nos viveiros de 
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Figura 14 - Distribuição espaço-temporal das concentrações de fosfato (µM), nos viveiros de 
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Figura 15 - Distribuição espaço-temporal das concentrações de Silicato (µM), nos viveiros de 
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DISCUSSÃO 

Os módulos de cultivo de ostras, instalados nas saídas dos viveiros de 

cultivo de camarões e no canal de abastecimento de água da fazenda Borges, 

não interferiram nas concentrações de nutrientes e material particulado em 

suspensão presentes na água, nem tão pouco influenciaram significativamente a 

variação dos parâmetros físico químicos observadas na água do interior da 

fazenda. Isso não significa que as ostras são incapazes de aproveitar esses 

nutrientes, pois segundo BARNABÉ (1996), a principal fonte alimentar dos 

moluscos bivalves é o fitoplâncton. Além disso, as substâncias orgânicas 

dissolvidas (hidratos de carbono, aminoácidos, etc.) ou as gotículas lipídicas, 

podem ser absorvidas diretamente pelo epitélio dos moluscos bivalves adultos. 

Numerosos estudos (REVISÃO EM AMOUROUX, 1982), provam a existência de 

transporte ativo de substâncias no manto e nas brânquias, enquanto que certos 

glicídios presentes na água do mar, ativam as taxas de bombeamento de água e 

retenção de partículas por parte dos moluscos. 

A matéria orgânica dissolvida na água exerce um importante papel para os 

moluscos, tanto na sua alimentação, quanto como fator de crescimento, 

particularmente em zonas litorais ou em estuários. HERAL et. ai (1983), 

estabeleceram uma correlação entre a produção de carne pelas ostras e a 

concentração de matéria orgânica dissolvida na água, expressa em carbono e 

nitrogênio. 

O fato das concentrações de nutrientes na água não terem sido reduzidas 

pelos moluscos, provavelmente deveu-se às elevadas quantidades de material 

particulado em suspensão observadas nos viveiros de cultivos de camarões e no 

canal de abastecimento de água, fato que dificultou a filtração e apreensão do 

alimento por parte dos moluscos, comprometendo seu desenvolvimento 

(discussão nos próximos capítulos). 

Uma das explicações para as altas concentrações de seston, pode vir do 

local de captação de água da fazenda. A água é coletada de um canal de 

mangue, com concentrações semelhantes às encontradas no interior da fazenda. 

Os resultados obtidos por BRANDINI (2000), para seston, na Baía das Laranjeiras 

(local próximo à fazenda), mostram valores médios entre 16,3 mg/l e 39,8 mg/l. 

Valores esses, notadamente inferiores aos encontrados no canal de captação de 
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água e no interior da fazenda. Isso ocorre, provavelmente, devido à localização 

inadequada do ponto de captação de água, já que o local é raso, seca durante a 

maré baixa, inunda-se com a maré alta e está próximo do local de despejo dos 

efluentes do cultivo, que provavelmente são captados novamente para o interior 

da fazenda durante o bombeamento da água, o que fica evidenciado com as altas 

concentrações de fosfato e amónia total encontradas no local de captação da 

água. 

O único parâmetro cujas concentrações mostraram diferenças significativas 

após a passagem da água pelos módulos de cultivo de ostras, foi a clorofila-a, o 

que indica que mesmo com as condições adversas do meio e com o grande gasto 

energético para eliminar o excesso de material particulado, as ostras foram 

capazes de se alimentar, o que mostra que, provavelmente, a eficácia do cultivo 

consorciado como meio de reduzir impactos ambientais teria apresentado 

melhores resultados se não fossem as grandes concentrações de seston 

encontradas no presente estudo. 

Comparando-se os valores de nutrientes encontrados por BRANDINI 

(2000), na Baía das Laranjeiras, com os valores encontrados no presente 

trabalho, nota-se que as concentrações observadas no interior da Fazenda 

Borges são inferiores. Provavelmente, devido à fazenda estar localizada no 

continente, em um local com grande aporte de água doce proveniente de rios, o 

que segundo HORNE (1994) seria capaz de diluir as concentrações de nutrientes 

presentes na água do estuário. Esse fato provavelmente explica os baixos níveis 

de clorofila-a observados no local de captação de água e no interior da fazenda. 

CONCLUSÃO 

Os moluscos bivalves não foram capazes de modificar as concentrações 

de nutrientes presentes na água de cultivo de camarões marinhos, 

provavelmente, devido às altas concentrações de material particulado em 

suspensão. 

As diferenças encontradas nas concentrações de nutrientes entre os 

viveiros de cultivo, o canal de mangue e o canal de abastecimento de água, 

provavelmente deveram-se às próprias dinâmicas ambientais inerentes a águas 

com grandes cargas de matéria orgânica que são represadas. 
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O ponto de captação de água influenciou nas altas concentrações de 

material particulado em suspensão e nas reduzidas concentrações de nutrientes e 

clorofila-a, observados no interior da fazenda. 
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CAPÍTULO Ili 

O CULTIVO CONSORCIADO DE OSTRAS DO MANGUE 

(Crassostrea rizophorael E CAMARÕES MARINHOS EM 

VIVEIROS. NA BAÍA DE PARANAGUÁ. PR. BRASIL 

RESUMO 

Avaliou-se a viabilidade do cultivo consorciado de moluscos bivalves (no caso a 

ostra do mangue Crassostrea rizophorae), com camarões marinhos cultivados em 

viveiros. O experimento foi conduzido de fevereiro a setembro de 2001 na 

Fazenda Borges Cultivos Marinhos L TDA, localizada na Baía das Laranjeiras, 

Paranaguá, PR, Brasil, (25º 24' 32" S - 48º 28' 86" W). Módulos de cultivo de 

ostras foram instalados no interior dos viveiros de cultivo de camarão, próximos à 

saída dos mesmos, e no canal de abastecimento de água da fazenda. As ostras 

foram coletadas com comprimento médio de 60,85 mm e cultivadas em estruturas 

suspensas (lanternas) de cinco andares, numa densidade de cinco dúzias por 

andar. Mensalmente, amostras de cada ponto de cultivo e de cada andar das 

lanternas foram coletadas para avaliação do comprimento e da mortalidade. As 

concentrações de nitrato (N03), nitrito (N02), amônia total (NH3 + NH4 +), fosfato 

(P04), silicato (Si(OH)4), material particulado em suspensão (seston) e clorofila-a, 

bem como os valores de salinidade, pH, temperatura, oxigênio dissolvido e 

transparência da água, foram analisados em cada ponto de cultivo. A taxa de 

mortalidade final , o comprimento médio final e a taxa de crescimento mensal dos 

módulos de cultivo foram, respectivamente, no interior dos viveiros: 49,41 %; 62,83 

mm; 0,28 mm; e no canal de abastecimento de água: 22,45%; 69,93 mm; 1,30 

mm. Do ponto de vista zootécnico, concluiu-se que as ostras não apresentaram 

desenvolvimento satisfatório no modelo empregado neste trabalho, o que não 

exclui a possibilidade de se empregar o cultivo consorciado de ostras e camarões 

com objetivos comerciais. 

Palavras-chave: Crassostrea rizophorae; ostra do mangue; cultivo consorciado; 

Litopenaeus vannamei; Baía de Paranaguá. 
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ABSTRACT 
The practicable way of bivalved shellfishe's associated tillage (in case the 

mangrove oyster Crassostrea Rizophorae) with marine shrimps cultivated in 

nursery, was appraised. The experiment was conducted from february to 

September of 2001 in the Fazenda Borges Cultivos Marinhos Ltda, sited at the 

Baía das Laranjeiras, Paranaguá, Brazil, (25024'32"S-48°28'86"W). Modules of 

oyster tillage was instated inside shrimp nurseries (next to their own exit) and 

inside the farm's waterway. The oysters was collected with median lenght of 60,85 

mm and cultivated in suspended estructures of five levels (lanterns), in a density 

of five dozen by each level. Monthly, samples from each tillage point and from 

each level of the lanterns was collected to the estimation of the lenght and 

mortality. The concentration of nitrate (N03), nitrite (N02), nitrogen in condition of 

total ammonia (NH3 NH4), phosphato (P04), silicate (Si(OH)4), particled 

substance in abeyance (seston) and clorophyll-a, and the saltiness, ph, 

temperature, dissolved oxigen and water transparency, was analised in each 

tillage point. The final mortality tax (%), the final mediand lenght and the monthly 

growing tax of the tillage modules was, respectively, inside the nurseries: 49,41%, 

62,83mm, 0,28mm; and in the waterway: 22,45%, 69,93mm, 1,30mm. From the 

zootechnic point of view, was conducted that the oysters didn't showed 

satisfactory development in the presented model by this achievement, however, 

other achievements shows that modifying the tillage's methodology, there are 

possibilities of better results. 

Key words: Crassostrea rizophorae, mangrove oyster, associated tillage, 

Litopenaeus vannamei, Paranaguá Bay. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de crustáceos experimentou um crescimento de mais de 20% 

nos últimos 5 anos da década de 80, mas diminuiu cerca de 10% entre 1990-

1996, devido principalmente a doenças virais e problemas ambientais. As 

perspectivas para este grupo, do qual Penaeus monodon responde sozinho por 

50% da produção mundial, não são das mais otimistas. Já existem dificuldades 

para expansão das áreas cultiváveis por problemas sociais, poluição costeira, 

enfermidades e toda a atenção internacional que tem sido dada a esses 

problemas. Há uma tendência de valorização dos cultivos semi-intensivos, em 

detrimento dos cultivos intensivos e de retração na produção de crustáceos nos 

próximos anos (WAINBERG et al., 1998). 

Estes fatores fazem com que a carcinicultura torne-se uma atividade de 

alto risco. Neste contexto, a busca por alternativas que possibilitem o 

desenvolvimento da atividade de uma forma ambientalmente sustentável, não se 

relaciona simplesmente à preservação do meio ambiente, mas à preservação da 

própria atividade. 

Os impactos ambientais causados pela carcinicultura podem ser 

resumidos em: ameaça genética às espécies nativas; ameaça de doenças, que 

podem afetar as espécies nativas, e ameaça de degradação da qualidade da 

água pela incorporação dos efluentes de cultivo aos corpos d'água naturais 

(LANDAU, 1991). 

Embora alguns destes impactos não tenham sido comprovados 

cientificamente, a verdade é que os carcinicultores e pesquisadores não podem 

simplesmente ignorar esta questão e estudos mais aprofundados ainda terão que 

ser realizados nesta área, até que se desenvolvam soluções tecnológicas 

adequadas. 

A busca por novas alternativas de desenvolvimento sustentável não se 

reflete apenas no meio ambiente, mas também, na questão comercial, onde os 

produtos passam a ser avaliados não apenas com base em desempenho, 

qualidade, ou preço, mas também, na responsabilidade social dos fabricantes e 

produtores. As questões ambientais passam a ser consideradas questões de 
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qualidade de vida e, como tal, fazem parte de uma tendência social global, 

referente á manutenção da saúde humana (OTTMAN, 1994). 

Na aqüicultura, esta é uma questão que deve ser discutida mais 

intensamente. Embora os elos da cadeia produtiva desta atividade ainda estejam 

sendo fortalecidos (e erroneamente a comercialização é quase sempre um dos 

últimos pontos a ser analisado), é possível que os consumidores comecem a 

considerar a atividade como causadora de impactos ambientais. O fato do 

carcinicultor produzir com qualidade e interferir em menor escala no ambiente 

natural, resulta em um produto com maior valor agregado. 

Várias alternativas para minimizar os impactos ambientais da 

carcinicultura têm sido estudadas (BILLSON, 1999; KUMAR et al, 1999; 

SAMOCHA & LAWRENCE, 1997). Uma das alternativas é a utilização de 

moluscos bivalves, cultivados em consórcio com camarões marinhos em viveiros 

(HOPKINS et al, 1993; MANZI et al, 1988; JAKOB et al, 1993; SIRI-TOOKWINAS 

& TH AN ITTA-T HIRAKSAPAN, 1996). Esses moluscos seriam utilizados como 

forma de minimizar os impactos ambientais causados pelos efluentes do cultivo 

de camarões, já que esses efluentes são lançados aos corpos d'água naturais 

com uma grande carga de matéria orgânica, o que pode levar à eutrofização do 

ambiente aquático circundante (LANDAU, 1991). Os moluscos poderiam, desta 

forma, agir sobre parte desta matéria orgânica, transformando-a em energia para 

o seu desenvolvimento. Porém, a maioria desses estudos são realizados em 

ambiente laboratorial controlado, o que muitas vezes não condiz com as situações 

de elevada dinâmica dos ambientes aquáticos. 

Desta forma, para que esta alternativa possa ser efetivamente avaliada, 

torna-se necessário que, primeiramente, seja testado o desempenho zootécnico 

dos moluscos, em um sistema de cultivo de camarões marinhos. O seu 

crescimento e sobrevivência nesse novo ambiente devem ser adequados, para 

que a efetiva redução do níveis de matéria orgânica dos efluentes seja alcançada. 

Por outro lado, resultados insatisfatórios, em termos de crescimento e 

sobrevivência, podem inviabilizar economicamente os cultivos consorciados de 

camarões e ostras. 

É objetivo deste trabalho: testar a hipótese de que a ostra do mangue 

Crassostrea rizophorae, pode ser utilizada em cultivo consorciado com camarões 

marinhos da espécie Litopenaeus vannamei, em viveiros, apresentando 
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crescimento e sobrevivência satisfatórios do ponto de vista comercial e 

econômico. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de fevereiro a agosto de 2001, na 

Fazenda Borges Cultivos Marinhos LTDA, localizada na Baía de Paranaguá, PR, 

Brasil. 

As ostras foram coletadas do ambiente natural por pescadores da região, 

com um comprimento médio de 60,85 mm e colocadas em estruturas de cultivo 

suspenso denominadas lanternas, confeccionadas com malha de 25 mm, 

diâmetro de 45 cm e com cinco andares de altura, para permitir a comparação do 

crescimento e sobrevivência dos moluscos em vários níveis de profundidade. 

O cultivo foi realizado utilizando-se os viveiros de cultivo e o canal de 

abastecimento de água. Os viveiros utilizados no experimento possuem 2,2 ha 

(viveiro n° 2) e 3 ha (viveiro n° 3) de lâmina d'água, com profundidade média de 

1,5 m. O canal de abastecimento possui 2 ha de lâmina d'água e profundidade 

média de 1,8 m. 

A densidade nos cultivos foi de 5 dúzias por andar, gerando um total de 25 

dúzias por lanterna. As ostras foram divididas em dois módulos de 30 lanternas 

cada, totalizando 1500 dúzias. 

O experimento teve duração de oito meses, divididos em duas etapas. Na 

primeira etapa, que teve duração de três meses, os módulos foram colocados no 

interior de dois viveiros de cultivo, (viveiros 2 e 3). Essa primeira etapa serviu 

como período de adaptação dos moluscos, já que o ambiente foi semelhante para 

todas as ostras coletadas. Terminado esse período de adaptação, iniciou-se a 

segunda etapa, que teve a duração de quatro meses. O módulo do viveiro 2 foi 

então transferido para o canal de abastecimento de água, servindo como controle, 

enquanto o módulo do viveiro 3 permaneceu no mesmo local, respeitando-se os 

períodos de despesca e povoamento dos viveiros. 

Mensalmente, três lanternas de cada módulo eram utilizadas para 

avaliação do crescimento. Vinte ostras de cada andar eram medidas, no 

comprimento, com a utilização de um paquímetro de 0,05 mm de precisão e 

posteriormente recolocadas nas lanternas. A medida do comprimento longitudinal 

da concha é sugerida por DAME (1972), devido ao aspecto prático para se 
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executar a medição e pela grande correlação existente entre essa variável e a 

biomassa. 

Ao final do experimento, uma amostra de 10% das lanternas de cultivo foi 

submetida à determinação do número de indivíduos mortos por andar, os quais 

foram retirados das estruturas. Esses dados serviram para determinar a taxa de 

mortalidade nos diferentes ambientes de cultivo. A taxa de mortalidade (M) foi 

estimada pela seguinte expressão: 

M % = Nf x 100 
Ni 

Onde: 
Nf = Número de indivíduos por andar no final do experimento. 
Ni = Número de indivíduos por andar no início do experimento. 

Ao final do experimento, 20 exemplares foram retirados de cada módulo e 

levados ao laboratório do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná, onde 

foram pesados e sacrificados para pesagem das partes moles (peso úmido). 

Esses dados serviram para determinação do fator de condição (F.C.), adaptado 

de (MARQUES, 1998), utilizando a fórmula: 

F.C. = peso seco da carne (g) x100 
peso total do animal (g) 

Em cada ponto de cultivo foram coletados mensalmente dados de: 

Temperatura (com a utilização de um termômetro de mercúrio), salinidade (com 

um refratômetro), pH (com um phgâmetro digital), oxigênio dissolvido (com um 

oxigenômetro digital), transparência (com disco de sechi) e uma amostra de 1000 

ml de água, levada imediatamente ao laboratório de biogeoquímica marinha, do 

Centro de Estudos do Mar, da Universidade Federal do Paraná. 

No laboratório, as amostras de água foram utilizadas para determinação de 

nutrientes (nitrato, nitrito, amónia total, fosfato e silicato), clorofila-a e material 

particulado em suspensão (seston), a fim de associar esses fatores com 

crescimento, sobrevivência e produtividade das ostras. 

Para determinação dos nutrientes foram filtradas, em filtros Whatmann 

GF/F ((j) = 47 mm), subamostras de 200ml para cada ponto de coleta. Em seguida, 

estas amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno e congeladas até 
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o momento das análises, realizadas conforme as técnicas descritas por 

(GRASSHOFF et ai, 1983). 

Para determinação da clorofila-a, foram filtradas subamostras de 

aproximadamente 50 ml em filtros Whatmann GF/F = 47 mm). Os filtros foram 

acondicionados em papel alumínio e congelados até o momento de serem 

analisados. A análise seguiu o método fluorimétrico (PARSONS et ai, 1984), 

utilizando um fluorômetro Turner Designs, modelo AU-10, calibrado de acordo 

com (ARAR & COLLINS, 1992). 

Para o material particulado em suspensão (seston), subamostras de 

aproximadamente 50 ml foram filtradas em filtros Whatman GF/F (<|> = 47 mm). 

Para determinação do seston, foi utilizada a técnica gravimétrica descrita por 

(STRICKLAND & PARSONS, 1972). Os filtros foram mantidos a 60°C por quatro 

horas e, em seguida, resfriados por quatro horas no dessecador e pesados em 

balança Mettler H5 1AR, com precisão de 5 casas decimais. 

Os dados foram posteriormente analisados estatisticamente, com o auxílio 

do software Statistica®, versão 1999 (ANOVA e teste-t). O teste de Shapiro-Wilk's 

foi realizado, para verificar a normalidade dos dados e nos casos em que os 

valores da amostra não se enquadraram em uma curva de distribuição normal, 

testes estatísticos não paramétricos foram realizados (Teste de Wilcoxon e Teste 

de Mediana de Kruskal-Wallis). 

RESULTADOS 

Durante o período de adaptação dos moluscos, que durou dois meses, os 

comprimentos das ostras permaneceram estatisticamente semelhantes nos dois 

módulos experimentais de cultivo, instalados nos viveiros 2 e 3 (p > 0,05). 

Após os sete meses de experimento, o comprimento médio final das 

ostras cultivadas no canal de abastecimento foi de 69,93 mm e das ostras 

cultivadas no viveiro, 62,83 mm (p < 0,05), o que significou um crescimento médio 

mensal de 1,29 mm e 0,28 mm respectivamente. Os valores médios de 

comprimento em cada andar, estão descritos na (Tabela II). 

O cálculo do Fator de Condição, estabelecido ao final do experimento, 

mostrou diferenças significativas entre as ostras cultivadas no canal de 
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abastecimento e no viveiro (p < 0,05), sendo os resultados apresentados na 

(Tabela ffl). 

Também houveram diferenças significativas (p < 0,05) de mortalidade, 

entre os locais de cultivo e entre os andares das lanternas (Figuras 18,19 e 20) 

(Tabelas IV e V). 

Os dados de clorofila-a, nutrientes e parâmetros físico-químicos da água no 

viveiro e no canal de abastecimento, estão descritos na (tabela VI). 

Ao final do experimento, uma grande infestação de Polydora sp. pôde ser 

observada na face interna das conchas das ostras cultivadas nos dois módulos de 

cultivo. Porém, a maior infestação foi observada nas ostras cultivadas no interior 

do viveiro de camarão (Figura 21). 

Tabela II - Comprimento médio (mm) das ostras, por andares, nos módulos de cultivo instalados 
no canal de abastecimento e no viveiro de camarões, (p < 0,05). 

Andar Local de cultivo 
Canal de abastecimento Viveiro 

1 72,90 (a)A 63,35 (a) B 

2 69,75 (b)A 62,39 (a) B 

3 69,35 (b)A 63,10 (a)B 

4 69,17 (b)A 63,06 (a) B 

5 67,75 (t5)A 62,16 (a,A 

(a,,(D) As letras minúsculas, indicam os grupos homogêneos relativos aos resultados de comprimento entre os 
A B 

andares de um mesmo local de cultivo; ' As letras maiúsculas, indicam os grupos homogêneos relativos 
aos resultados de comprimento entre os locais de cultivo de um mesmo andar. 

Tabela III - Valores médios de peso total, peso seco e fator de condição para as ostras cultivadas 
no canal de abastecimento e no viveiro de camarões, (p < 0,05). 

Variável Local de cultivo 
Canal de abastecimento Viveiro 

Peso total (g) 62,29(a) 38,74 w 

N = 30 
3,56 (a) 0,46 (b) Peso seco (g) 3,56 (a) 0,46 (b) 

N = 30 
1,19 (b) Fator de Condição 5,61 (a) 1,19 (b) 

N = 30 
D) As letras minúsculas, indicam os grupos homogêneos relativos aos resultados de peso total, peso seco 

e fator de condição entre as ostras cultivadas no canal de abastecimento e no viveiro. 
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Figura 18 - Mortalidade média (%) nos módulos de cultivo instalados no canal de 
abastecimento e no viveiro 3. 
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Figura 19 - Mortalidade média (%) nos andares das lanternas de cultivo 
instaladas no canal de abastecimento de água. 
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Figura 20 - Mortalidade média (%) nos andares das lanternas de cultivo 
instaladas no viveiro nº 3 . 

Tabela IV - Grupos homogêneos relativos à mortalidade das ostras por andar no cultivo instalado 
no canal de abastecimento de água. (Kruskal-Wallis ANOVA median test) (p < 0,05). 

1 2 3 4 5 

Tabela V - Grupos homogêneos relativos às mortalidades das ostras por andares, nas lanternas 
de cultivo instaladas no viveiro nº 3. (Kruskal-Wallis ANOVA median test) (p < 0,05). 

1 2 3 4 5 
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Tabela VI - Qualidade da água e comprimento final das ostras no viveiro n° 3 e no canal de 
abastecimento de água. As letras minúsculas, indicam os grupos homogêneos relativos aos 
valores das variáveis, entre o viveiro n° 3 e o canal de abastecimento. As diferenças são 
significativas para (p < 0,05). A segunda linha se refere ao desvio padrão. 

Variável Local de cultivo 
Viveiro n°3 Canal de abastecimento 

Comprimento final (g) 62,83 w 69,93 w 

N=398 6,05 7,11 

T°C manhã 20,71 (a) 20,67 (a) 

N=126 1,96 1,81 

T°C tarde 22,01 (a) 22,18 (b) 

N=126 2,23 2,12 

Oxig. Dissolv. (mg/l) manhã 5,43 (a) 5,37 (a) 

N=126 0,79 0,62 

Oxig. Dissolv. (mg/l) tarde 6,38(a) 6,26 (a) 

N=126 0,82 0,67 

pH manhã 7,62 (a) 7,56 <b> 
N=111 0,30 0,31 

pH tarde 7,80 (a) 7,65 <b> 
N=114 0,35 0,32 

Salinidade (ppmil) 15,40 {a) 19,50 (b) 

N=107 1,52 1,97 

Transparência (cm) 37,57 (a) 120,77 (b) 

N=109 5,68 13,14 

Nitrato (^M) 0,32 (a) 0,67 (a) 

N=6 0,24 0,71 

Nitrito (fxM) 0,11 (a) 0,06 (b) 

N=6 0,03 0,04 

Amónia total (^M) 3,46(a) 1,99 (b) 

N=6 1,72 0,90 

Fosfato (iiM) 0,20 (a) 0,10(b) 

N=6 0,07 0,03 

Silicato (^M) 7,84 (a) 14,62 (b) 

N=6 2,41 2,29 

Seston (mg/l) 92,70 (a) 106,83 (a) 

N=6 6,07 10,78 

Clorofila-a (p.g/1) 0,236 (a) 0,054 (b) 

N=6 0,23 0,05 

45 



Cap. III - Parâmetros Zootécnicos 

Figura 21 - Concha de ostra cultivada no viveiro de cultivo de camarão, com 
presença de Polydora sp. 

DISCUSSÃO 

O crescimento médio mensal de 1,29 mm e 0,28 mm para as ostras 

cultivadas no canal de abastecimento e no viveiro, respectivamente, deve ser 

considerado insatisfatório, do ponto de vista comercial e econômico. Entretanto, 

há que se ressaltar que, a falta de cultivas comerciais com acompanhamento 

zootécnico e de experimentos científicos que avaliem o crescimento e a 

sobrevivência da ostra do mangue, Crassostrea rizophorae, no ambiente 

estuarino do Estado do Paraná, dificultam a comparação mais acurada desses 

dados com resultados obtidos em um ambiente semelhante. Dados comparativos 

podem ser obtidos a partir de trabalhos realizados na região de Cananéia - SP, 

que segundo MAACK (1981), juntamente com o estuário da Baía de Paranaguá, 

forma um grande e único complexo estuarino, com estreitas semelhanças 

climáticas, faunísticas e florísticas. PEREIRA et ai (2001), realizou um trabalho 

com cultivo de Crassostrea rizophorae em sistema de tabuleiros, na região 

estuarino-lagunar de Cananéia-SP. O experimento foi conduzido durante seis 

meses e o crescimento médio mensal observado foi de 2,64 mm. As variáveis 

temperatura e salinidade apresentaram variações semelhantes às encontradas no 

presente estudo, o que indica a possibilidade de outros fatores estarem 
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relacionados ao crescimento insatisfatório no interior da fazenda de cultivo de 

camarões. PEREIRA et al (2001) e outros autores (PEREIRA et ali, 1998; 

PEREIRA & CHAGAS S., 1996), que trabalharam com Crassostrea rizophorae na 

região de Cananéia, encontraram bons resultados de crescimento em condições 

de transparência e profundidade superiores às encontradas nesse trabalho, o que 

pode indicar uma influência negativa da alta concentração de matéria orgânica e 

inorgânica no desenvolvimento dos moluscos. 

Segundo IMAI (1977), vários fatores podem influenciar, direta ou 

indiretamente, no crescimento das ostras. Quantidades elevadas de material em 

suspensão (p.ex. silte) e altas concentrações de algas, podem fazer decrescer ou 

inibir o estímulo à filtração. 

Os baixos níveis de clorofila-a encontrados, tanto no canal de 

abastecimento, quanto no interior dos viveiros de cultivo de camarão, também 

podem ter influenciado negativamente no desenvolvimento das ostras. PEREIRA 

et al (2001), no seu trabalho de cultivo de ostras em Cananéia, encontrou valores 

que variaram de 3,28 ĵ g/l a 28,15 |ag/l e BRANDINI (2000), encontrou valores que 

variaram de 1,4 jj,g/l a 46,9 ju.g/1, em um estudo realizado em vários pontos da 

Baía da Laranjeiras - PR, área próxima à fazenda de cultivo de camarões onde o 

presente trabalho foi realizado. Na água do canal de abastecimento e do viveiro 

de cultivo, os valores médios de clorofila-a encontrados foram respectivamente 

0,054 jo.g/1 e 0,236 ^g/l, o que indica que o local de captação de água da fazenda 

não é o mais adequado e os meios ou técnicas utilizadas para fertilizar os viveiros 

não estão sendo suficientes para promover o desenvolvimento satisfatório do 

fitoplâncton. 

Outras variáveis avaliadas por BRANDINI (2000) mostram valores de 

nutrientes semelhantes ou, na maioria das vezes, superiores aos observados no 

presente estudo, o que, em parte, pode explicar as baixas concentrações de 

clorofila-a encontradas na fazenda de cultivo. Para BRANDINI (2000), os teores 

médios de nitrato variaram de 0,51 jiM a 0,83 jxM; com relação ao nitrito, o valor 

médio foi de 0,22 jiM; os teores de amónia total variaram de 4,10 nM a 1,30 jj.M; 

de fosfato variaram de 0,82 ^M a 0,14 ĵ M; e de silicato variaram de 83,4 jJVI a 

15,5 ĵ M. Os valores de temperatura, oxigênio dissolvido, pH e salinidade foram 

semelhantes aos observados no interior da fazenda de cultivo de camarões. 

47 



Cap. III - Parâmetros Zootécnicos 

Comparando-se os resultados obtidos por BRANDINI (2000), com os 

resultados obtidos no presente estudo, podemos observar que o material 

particulado em suspensão (Seston), apresentou valores maiores no interior da 

fazenda do que nas áreas circundantes à fazenda, enquanto a transparência da 

água foi menor no interior da fazenda. Estes dados, indicam a possibilidade das 

altas concentrações de matéria orgânica e inorgânica presentes na água do canal 

de abastecimento e dos viveiros de cultivo, terem sido as responsáveis pelo 

desenvolvimento insatisfatório das ostras no presente trabalho. 

Outro fato que reforça esta possibilidade, é o desenvolvimento desigual, 

observado entre as ostras cultivadas no canal de abastecimento e no interior do 

viveiro de cultivo. No viveiro, os valores de seston foram superiores, a 

profundidade é menor, e o material particulado que entra por meio do canal de 

abastecimento sedimenta e se acumula no fundo, havendo a possibilidade de ser 

revolvido pela aeração mecânica diária, que é realizada em seu interior. Esse 

material em suspensão na água, segundo BARNABÉ (1996), dificulta a filtração 

das ostras, que gastam grande quantidade de energia para selecionar e eliminar 

as partículas maiores ou até mesmo deixam de se alimentar, o que resulta em 

baixos índices de crescimento e altas taxas de mortalidade, exatamente o que 

pôde ser observado nas ostras cultivadas no interior dos viveiros. O baixo fator de 

condição observado nas ostras cultivadas no viveiro também reforça essa 

suposição, visto que o peso reduzido da carne reflete o baixo consumo de 

alimento por parte das ostras. 

As altas taxas de mortalidade observadas no último andar das lanternas, 

tanto do viveiro como do canal de abastecimento, podem ser explicadas pela 

proximidade desses andares com o fundo lodoso desses ambientes. Este mesmo 

fundo lodoso, associado às altas temperaturas e a pequena profundidade, 

segundo SATO-OKOSHI (2000) e MORTENSEN et al (2000), propiciam o 

desenvolvimento de uma espécie de poliqueta (Polydora sp.), que perfura a 

concha de moluscos bivalves e escava galerias em seu interior. Se as 

perfurações atingem o manto, podem causar a morte dos bivalves (CACERES et 

al, 1998). A grande infestação desse poliqueta nas ostras cultivadas no viveiro 

deveu-se provavelmente: ao maior acúmulo de lodo no fundo dos viveiros do que 

no canal de abastecimento; ao fato das ostras cultivada no viveiro estarem 

fisiologicamente debilitadas; e ao fato das ostras estarem permanentemente 
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submersas na água, o que segundo ALMEIDA et al (1993), propicia a infestação 

por Polydora sp.. 

As concentrações de amónia total, nitrito e nitrato, encontradas no canal 

de abastecimento e no viveiro de cultivo de camarões, evidenciam bem as 

diferenças existentes entre esses dois ambientes. De acordo com ESTEVES 

(1998), o processo de amonificação, é a formação de amónia (NH3) durante o 

processo de decomposição da matéria orgânica dissolvida e particulada. A 

amónia formada é resultante da decomposição tanto aeróbica como anaeróbica, 

da parte nitrogenada da matéria orgânica, por organismos heterotróficos. 

Segundo ESTEVES (1998), o nitrito é normalmente encontrado em baixas 

concentrações, notadamente em ambientes oxigenados. Em ambientes 

anaeróbicos, como no fundo de viveiros de cultivo de espécies aquáticas, pode-se 

encontrar altas concentrações deste íon. O nitrito é um composto intermediário 

entre a amónia (forma mais reduzida) e o nitrato (forma mais oxidada). 

NH4
+ + VÁ 0 2 N02" + 2H+ + H20 

N02"+fc02 «--» N03" 

A formação do nitrato, porém, só se dá na presença de oxigênio. Além 

disso, segundo ESTEVES (1998), muitas bactérias em condições anaeróbicas 

são capazes de utilizar nitrato como aceptor de hidrogênio. Neste caso, esses 

organismos utilizam nitrato como "transportador" de oxigênio, reduzindo-o a 

nitrogênio molecular ou a amónia. Este fenômeno possibilita que as bactérias 

oxidem o substrato mesmo na ausência de oxigênio molecular. Nos ecossistemas 

aquáticos, o principal local de ocorrência é o sedimento, pois além das baixas 

condições de oxigenação, há disponibilidade de grande quantidade de substrato 

orgânico. Este fenômeno é responsável, em muitos casos, pelo aumento das 

concentrações do íon amónio na água, indicando uma clara relação sedimento / 

água. 

Esta discussão sobre os compostos nitrogenados, no entanto, serve 

apenas como evidência das diferenças encontradas nos dois ambientes de 

cultivo, já que as concentrações de amónia total observadas neste trabalho, estão 

abaixo das consideradas tóxicas por TRUSSEI (1972). 
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CONCLUSÃO 

As ostras cultivadas durante o presente trabalho não encontraram 

condições ambientais adequadas para o seu desenvolvimento no interior do canal 

de abastecimento de água e dos viveiros de cultivo de camarões. Os resultados 

indicam a possibilidade das altas concentrações de material particulado em 

suspensão nessas áreas terem afetado o crescimento e a sobrevivência dos 

moluscos. Além disso, o ambiente do viveiro propiciou a proliferação do poliqueta 

perfurador de conchas Polydora sp., que causa perda de produtividade nos 

cultivos. 
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CAPÍTULO IV 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ALIMENTAR DA OSTRA DO 
MANGUE Crassostrea rizophorae, EM CONDICÔES 

LABORATORIAIS. 

RESUMO 

Avaliou-se a hipótese de diferentes concentrações de clorofila-a e de material 

particulado em suspensão interferirem na eficiência de aproveitamento do 

alimento pela ostra do mangue (Crassostrea rizophorae) em condições de cultivo 

consorciado com camarões marinhos em viveiros. O experimento foi realizado em 

agosto de 2001, no laboratório do CPPOM - Centro de Produção e Propagação 

de Organismos Marinhos da PUC-PR, localizado na praia de Caieiras, no 

Município de Guaratuba, litoral paranaense. Um aquário com oito compartimentos 

independentes foi utilizado para simular as condições de cultivo. Foram utilizadas, 

em duplicata, no experimento: água coletada dos viveiros de cultivo de camarões 

marinhos; água coletada dos viveiros de cultivo de camarões marinhos, 

previamente decantada; cultivo de microalgas da espécie Nannochloris oculata e; 

água coletada do canal de abastecimento de água da fazenda. Em cada 

compartimento do aquário foram colocadas sete ostras vivas, sendo retiradas 

amostras de água para análise de clorofila-a, cujos valores foram utilizados para 

determinar um fator de crescimento algal (Fa). Ao final do experimento, os 

resíduos acumulados no fundo de cada compartimento do aquário foram pesados. 

Uma relação entre a concentração de clorofila-a e o peso dos resíduos foi 

estabelecida e revelou uma relação inversa entre as concentrações de material 

particulado em suspensão e a eficiência do aproveitamento do alimento pela ostra 

do mangue e sobre o desenvolvimento algal. 

Palavras-chave: Filtração, ostra do mangue, Crassostrea rizophorae, 

alimentação. 
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ABSTRACT 

The hypotesis of different concentration of clorophill-a and particled substance in 

abeyance interfer in the force of the supply's advantage by mangrove oyster 

(Crassostrea rizophorae), in condition of associated tillage with shrimp in nursery, 

was appaired. The experiment had been conducted in august of 2001, in the lab of 

CPPOM- Center of Production and Propagation of Marine Organisms of PUC-PR, 

sited at the Caieira's beach, in Guaratuba city, coast of Paraná, Brazil. A eight 

compartment aquarium had been used to simulate the tillage condictions. To fulfill 

the aquarium had been used, in double: water from the shrimp's tillage nursery; 

water from the shrimp's tillage nursery; sloping in advance; micro seaweed of 

Nannochloris oculata species tillage and; water coleccted from the farm's 

waterway. In each compartment was disposed seven living oysters, been colected 

water samples to the analisys of clorophill-a, whose values had been used to 

determinate a growing factor of seaweeds (FA). At the experiments end, the 

residues accumulated at the compartment's bottle was balanced. A report 

between the clorophill-a concentration and the residue's weight was estabilish and 

exposed a negative influence of the particled substance in abeyance's increase 

above the supply's advantage by the marsh oyster and above the seaweed's 

development. 

Key words: Filtering, mangrove oyster, Crassostrea rizophorae, supplies. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo consorciado entre camarões marinhos e moluscos bivalves tem 

sido utilizado como forma de minimizar os impactos ambientais gerados pelos 

efluentes da carcinicultura em corpos d'água naturais (HOPKINS et al, 1993; 

MANZI et al, 1988; JAKOB et al, 1993; SIRI-TOOKWINAS & THANITTA-

THIRAKSAPAN, 1996). Porém, para que esta alternativa produza bons resultados 

técnicos e financeiros, é necessário que os moluscos se alimentem e se 

desenvolvam satisfatoriamente nesse ambiente. 

Em ambientes de cultivo de camarões, como em qualquer outro ambiente 

de alta energia, o movimento da água gera um complexo arranjo de fontes 

alimentares para organismos filtradores de suspensão. Fortes correlações obtidas 

entre o crescimento e a biomassa de fitoplâncton indicam que a maior fonte de 

energia para os moluscos bivalves é o fitoplâncton. Porém, outras fontes 

alimentares podem contribuir para o crescimento destes moluscos. Em algumas 

regiões o microfitobento suspenso na água pode contribuir com até 85% da 

produção primária anual na coluna d'água (BARILLÉ et al, 1996). Juntamente 

com algas bênticas, outros componentes como bactérias, detritos de plantas 

vasculares e "pelets" fecais são simultaneamente distribuídos no compartimento 

pelágico (ESTEVES, 1998). 

Ao reconhecer a complexidade do alimento disponível para os filtradores 

no seu ambiente natural, muitos estudos têm sido realizados com o intuito de 

avaliar o aproveitamento desse alimento pelos bivalves, assim como identificar as 

implicações da presença de diferentes partículas suspensas na água, no 

desenvolvimento desses moluscos (NEWELL & FIELD, 1983; NEWELL & 

LANGDON, 1986; CROSBY et ai, 1990). 

Experimentos de laboratório que tentam simular dietas naturais misturando 

algas cultivadas com partículas de sedimento, talvez não sejam capazes de 

representar a situação real de campo (KI0RBOE and M0HLENBERG, 1981; 

KI0RBOE et ai, 1981; BRICELJ & MALOUF, 1984; BAYNE et ai, 1989; 

NAVARRO et al., 1992). Os experimentos que têm providenciado uma razoável 

visão do comportamento alimentar dos bivalves são os estudos a campo, 

baseados em alimento natural e em sua variabilidade temporal (BARILLÉ et al, 

1996). 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar os fatores que interferem no 

aproveitamento do alimento, pela ostra do mangue Crassostrea rizophorae, em 

diferentes concentrações de material particulado em suspensão. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em agosto de 2001, no laboratório do 

(CPPOM) Centro de Produção e Propagação de Organismos Marinhos da PUC-

PR, localizado na praia de Caieiras, no Município de Guaratuba, litoral 

paranaense. 

As ostras utilizadas no experimento foram obtidas de um cultivo 

experimental realizado na Fazenda Borges Cultivos Marinhos LTDA, onde foram 

submetidas a medições e pesagens, para garantir a uniformidade da amostra. Em 

seguida foram levadas ao CPPOM, onde passaram por uma limpeza externa com 

água, escova e uma faca, para retirar o lodo e organismos incrustantes da 

concha. 

Para realização do experimento foi utilizado um aquário com as dimensões 

de: 148,5 cm de comprimento, 38,5 cm de largura e 30 cm de altura, dividido em 

nove compartimentos independentes com capacidade para 21 litros cada (figura 

22). Foram utilizados para preencher os compartimentos do aquário: 20 litros de 

água coletada dos viveiros de cultivo de camarões marinhos, agitada minutos 

antes de ser colocada em dois dos compartimentos do aquário; 20 litros de água 

coletada dos viveiros de cultivo de camarões marinhos, previamente colocada em 

um balde plástico por duas horas, para ocorrer a decantação de parte do material 

em suspensão, sendo posteriormente colocada em outros dois compartimentos 

do aquário, por meio de um sifão, com o qual se promoveu a retirada, somente da 

camada mais superficial da água do balde, desprezando-se o precipitado; 20 litros 

de cultivo de microalgas da espécie Nannochloris oculata, cultivada no laboratório 

do CPPOM, com a qual se preencheram mais dois compartimentos do aquário; e 

20 litros de água coletada do canal de abastecimento de água da fazenda, com a 

qual se preencheram outros dois compartimentos do aquário. 

Todas as amostras de água foram analisadas quanto à salinidade e, 

quando necessário, misturadas com água doce, previamente esterilizada com 

cloro, para se igualarem as concentrações salinas entre si. 
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Todos os compartimentos foram submetidos à aeração individual e 

constante, para evitar a sedimentação do material em suspensão. 

Ao longo do experimento, a temperatura e o pH foram monitorados a cada 

quatro horas. 

Uma amostra de 50 ml de água, de cada compartimento, foi retirada no 

início do experimento. Após esta primeira retirada, sete ostras foram colocas em 

cada um dos compartimentos. Foram retiradas mais cinco amostras de 50 ml de 

cada compartimento, após 4, 8,12,18 e 24 horas do início do experimento. 

A partir das amostras coletadas, foram determinadas as concentrações de 

clorofila - a presentes na água. Para isso, as amostras foram filtradas em filtros 

Whatmann GF/F = 47 mm). Os filtros foram acondicionados em papel alumínio 

e armazenados em um refrigerador, em um recipiente contendo sílica gel, até o 

momento de serem analisados no Centro de Estudos do Mar da UFPR. A análise 

seguiu o método fluorimétrico (PARSONS et ai, 1984), utilizando um fluorômetro 

Turner Designs, modelo AU-10, calibrado de acordo com (ARAR & COLLINS, 

1992). 

Os valores de clorofila encontrados foram utilizados para determinar um 

fator de crescimento algal (Fa), calculado pela seguinte equação: 
i- Cf Fa = 

Ci 

Onde: Cf = Concentração de clorofila - a em (^g/l) observada na última amostra. 

Ci = Concentração de clorofila - a em (j^g/l) observada na primeira amostra. 

Após a coleta da última amostra, a aeração nos compartimentos do 

aquário foi cortada e as ostras foram retiradas uma a uma, tomando-se o cuidado 

de não agitar a água. 

Os resíduos acumulados no fundo dos aquários foram retirados com a 

utilização de uma mangueira plástica com diâmetro de 3 cm, acoplada a uma 

bomba de sucção. Foi retirado de cada compartimento, um volume de 1000 ml de 

água contendo os resíduos, passado para uma proveta de 1000 ml e decantado 

por uma hora. Das provetas, com a utilização da bomba de sucção, foram 

retirados os sobrenadantes, permanecendo apenas 50 ml de água contendo os 

resíduos. Com a utilização de um funil, os 50 ml restantes em cada proveta foram 

transferidos para frascos de vidro de 100 ml, que passaram por um período de 
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decantação de uma hora. Após este período, os sobrenadantes foram novamente 

retirados, com a utilização da bomba de sucção, e os resíduos do fundo do frasco 

foram filtrados em filtro de papel. 

Porém, antes de receberem as amostras, os filtros de papel permaneceram 

12 horas em estufa a 60º C e duas horas em recipiente com sílica gel para 

resfriarem, sendo posteriormente pesados em balança digital com precisão 

milesimal. Depois de filtradas as amostras, os filtros foram levados à estufa por 

mais 12 horas a 60º C e colocados em recipiente contendo sílica gel por duas 

horas, sendo novamente pesados, para estabelecer o peso total em (g), dos 

resíduos contidos em cada compartimento do aquário. 

Com o objetivo de avaliar a eficiência do aproveitamento do alimento pelas 

ostras, uma relação entre a concentração de clorofila-a e o peso dos resíduos foi 

estabelecida segundo a seguinte equação: 

Relação Clorofila-a I Peso dos resíduos = __ ct_ 
R 

10 

Onde: Cf = Concentração da clorofila-a em µg/I encontrada na última amostra. 

R =Peso dos resíduos em gramas. 
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RESULTADOS 

Variáveis físico-químicas da água 
A temperatura da água no interior dos aquários variou de 19°C, durante a 

manhã, a 21,5°C, durante à tarde. A salinidade se manteve em 15 ppmil durante 

todo o experimento. 

O pH apresentou uma pequena variação durante o experimento, oscilando 

de: 8,1 a 8,3 na água do canal de abastecimento (aquários A); 8,1 a 8,2 na água 

do viveiro 1 (aquários B) e 8,1 a 8,2 na água do viveiro 1 após decantação 

(aquários D). No cultivo de algas (aquários C), o pH permaneceu constante em 

8,3. 

Pigmentos fotossintéticos 

Clorofila - a 

Todas as unidades experimentais partiram de concentrações 

relativamente baixas de clorofila-a, que aumentaram com o passar do tempo. As 

concentrações médias de clorofila-a variaram de: 0,365 jig/l a 1,290 jj.g/1 na água 

do canal de abastecimento (aquários A); de 0,985 j^g/l a 13,164 ^g/l na água do 

viveiro 1 (aquários B); de 2,790 |ag/l a 71,700 jj.g/1 no cultivo de algas (aquários C); 

e de 0,880 ju.g/1 a 38,435 ^g/l na água do viveiro 1 após decantação (aquários D). 

As curvas de crescimento com os valores médios de concentração de clorofila-a 

para cada tratamento estão representadas na (Figura 23). 

Os valores médios das concentrações finais e iniciais de clorofila-a para 

cada tratamento, serviram para estabelecer um fator de crescimento algal, 

descrito na (Tabela VII). 

Resíduos excretados pelas ostras 

Os pesos médios em (g), dos resíduos produzidos pelas ostras, estão 

descritos na (Tabela VIII). A relação entre os pesos médios e a concentração de 

clorofila-a ao final do experimento, estão representados na (Figura 24). 
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O hora 4 horas 8 horas 12 horas 

Tempo 

18 horas 24 horas 

--+-- Canal ....._ Viveiro 1 -+- Cultivo de algas --- Viveiro 1 decantada 

Figura 23 - Valores médios das concentrações de clorofila - a para os quatro 
tratamentos durante o período de 24 horas do experimento. 

Tabela VII - Fator de crescimento algal, calculado para os quatro tratamentos experimentais. 

TRATAMENTO FATOR DE CRESCIMENTO ALGAL 

Água do Canal (A) 3,58 

Água do Viveiro 1 (8) 13,41 

Água do Cultivo de algas (C) 25,87 

Água do Viveiro 1 decantada (D) 44,06 

Tabela VIII - Peso médio dos resíduos excretados pelas ostras nos quatro tratamentos do 
experimento. 

TRATAMENTO PESO DOS RESÍDUOS (g) 

Agua do Canal (A) 0,331 

Agua do Viveiro 1 (8) 0,237 

Água do Cultivo de algas (C) 0,195 

Agua do Viveiro 1 decantada (D) 0,206 
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Figura 24 - Relação entre as concentrações finais de clorofila - a e o peso (em 
gramas) dos resíduos produzidos pelas ostras em cada um dos quatro 
tratamentos do experimento (A = Canal; B = Viveiro 1; C = Cultivo de algas; D = 
Viveiro 1 decantada). 

DISCUSSÃO 

As amostras de água do canal de abastecimento e do viveiro de cultivo de 

camarões foram coletadas do ambiente natural, onde permaneciam sob a 

influência de um grande número de variáveis ambientais. Quando as amostras 

foram levadas para o ambiente laboratorial, com uma maior estabilidade dos 

fatores ambientais, e luminosidade artificial, o fitoplâncton presente em cada 

unidade experimental se multiplicou, porém com resultados bastante diversos em 

cada variável experimental. Os maiores valores de clorofila-a foram observados 

nas amostras de água contendo cultivo de algas, o que era esperado, uma vez 

que o cultivo de algas continha nutrientes suficientes para esse desenvolvimento 

algal. No entanto, comparando-se a clorofila-a inicial com a clorofila-a final, o fator 

de crescimento algal foi maior na água do viveiro previamente decantada, o que 

provavelmente ocorreu devido à maior penetração de luz no aquário, o que 

aumentou a taxa de fotossíntese. Na água do viveiro que não sofreu decantação, 

provavelmente a concentração maior de partículas em suspensão impediu uma 

maior penetração de luz, reduzindo a taxa de fotossíntese e o aproveitamento dos 

nutrientes contidos na água (MORRIS, 1980). O menor fator de crescimento foi 

observado na água do canal de abastecimento, provavelmente devido às 

59 



Cap. IV - Eficiência alimentar em condições laboratoriais 

menores concentrações de nutrientes encontradas nesse ambiente (discutidas no 

capítulo anterior) e aos reduzidos valores de clorofila-a encontrados no canal no 

início do experimento. 

Os resultados desse trabalho indicam que as concentrações de material 

particulado em suspensão presentes na água, influenciaram negativamente no 

desenvolvimento do fitoplâncton, já que nos aquários com água do viveiro e nos 

que continham água do viveiro decantada, o único fator que variou foi a 

quantidade de material particulado em suspensão. 

Ao final do experimento, os resíduos depositados no fundo dos aquários 

pelas ostras, foram coletados e pesados. A maioria desses resíduos era 

composto por pseudofezes, o que foi considerado neste trabalho como um 

indicador indireto da presença de partículas de maiores tamanhos nas amostras 

de água. A captura do alimento pelos bivalves ocorre durante o processo de 

filtração. Para as ostras, a seleção do alimento ocorre nos palpos labiais 

(MORTON, 1983). As partículas maiores são expulsas pelos sulcos labiais, 

enquanto as partículas de menor tamanho são conduzidas, por cílios, ao sulco 

oral e daí ao trato digestivo (MORTON, 1983). 

TAMMES & DRAL (1956), demonstraram que as partículas retidas pelos 

bivalves durante a filtração, apresentavam tamanho inferior a 10 pm e que as 

partículas maiores eram eliminadas no ambiente na forma de pseudofezes. A 

produção de pseudofezes no meio natural está em função do material particulado 

em suspensão na água e varia conforme a sua concentração, enquanto que a 

produção de fezes é contínua. 

Segundo MORTON (1983), o trânsito intestinal dos moluscos é 

relativamente lento. Se um bivalve realiza uma captura única de alimento, com 

duração de 3 horas, o tempo necessário para que o tubo digestivo se esvazie 

completamente é de aproximadamente 50 horas a 20°C ou 70 horas a 10°C. 

As maiores quantidades de resíduos ao final do experimento foram 

encontradas nos aquários que continham a água do canal de abastecimento, 

seguida pelos aquários que continham a água do viveiro de cultivo de camarões, 

o que coincide com os valores de seston discutidos no capítulo anterior, onde 

foram encontrados maiores valores de material particulado em suspensão no 

canal de abastecimento. 
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As menores quantidades de resíduos foram encontradas nos aquários que 

continham as algas cultivadas (A/. occulata), o que era de se esperar, já que o 

cultivo de algas foi preparado com água filtrada e com nutrientes diluídos, não 

contendo, portanto, matéria inorgânica em suspensão, nem algas com tamanho 

superior a 3 pm, que, segundo GOMES (1986), é o tamanho médio dessa 

espécie. A segunda menor quantidade, foi encontrada nos aquários que 

continham a água dos viveiros decantada, o que comprova a eficiência da 

decantação para reduzir as concentrações de material particulado em suspensão 

na água. 

Ao relacionar as concentrações de clorofila-a ao final do experimento, com 

as quantidades produzidas de resíduos em cada amostra de água, obteve-se um 

número que estima a eficiência do aproveitamento do alimento pela ostra durante 

a filtração, já que quanto maior for o número de microalgas e menor for a 

produção de resíduos, melhor estará sendo o aproveitamento dessas algas 

nessas condições ambientais. 

A menor relação foi observada no canal de abastecimento e a maior no 

cultivo de algas, mais uma vez, como era de se esperar. O que chama a atenção 

é a diferença encontrada entre as relações calculadas para a água do viveiro e 

para a água do viveiro decantada (5,63 e 37,28, respectivamente), o que significa 

que a decantação e, portanto, a redução nas concentrações de partículas 

suspensas na água, melhoraram o aproveitamento do alimento por parte das 

ostras presentes nos aquários. 

CONCLUSÃO 

As altas concentrações de material particulado em suspensão encontradas 

na água do canal de abastecimento e na água dos viveiros de cultivo de 

camarões marinhos, influenciaram negativamente nas taxas de desenvolvimento 

algal e na filtração das ostras no ambiente laboratorial, durante o período 

experimental. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACÕES FINAIS 

O cultivo consorciado entre camarões marinhos e moluscos bivalves é uma 

alternativa promissora para reduzir os impactos ambientais da carcinicultura e 

ainda gerar novas fontes de renda para os produtores. O presente trabalho serve 

como base para discussões sobre a metodologia mais adequada para 

implantação desses cultives. 

Neste trabalho, foram discutidas as condições ambientais necessárias para 

implantação dos cultives consorciados e, também, a real necessidade desse tipo 

de alternativa para todas as fazendas de cultivo de camarões, já que as 

concentrações de nutrientes encontradas no interior da fazenda estudada neste 

trabalho, foram semelhantes ou inferiores às concentrações observadas por 

outros pesquisadores no estuário que recebe os seus efluentes de cultivo. 

Abre-se, também, uma porta para discussão da eficiência das fertilizações 

químicas dos viveiros sem um controle prévio das concentrações de nutrientes 

presentes na água captada pelas fazendas. No sistema de cultivo semi-intensivo, 

uma adequada fertilização química é de grande importância, já que o alimento 

natural, representado pelo fitoplâncton, fitobentos, zooplâncton e zoobentos, é um 

importante componente da dieta dos camarões. Porém, as concentrações desses 

nutrientes na água estuarina, variam em função de diversos fatores, daí a 

necessidade de uma avaliação prévia dos nutrientes, com o objetivo de se 

determinar o tipo específico de fertilizante a ser empregado. 

Os resultados observados neste trabalho indicam que o programa de 

manejo de viveiros adotado pela Fazenda Borges necessita de ajustes para uma 

otimização dos resultados de fertilização. 

As altas concentrações de material particulado em suspensão observadas 

tanto no canal de abastecimento de água, como no interior dos viveiros de cultivo 

de camarões, provavelmente foram as responsáveis pelas reduzidas taxas de 

crescimento e pela alta mortalidade das ostras, interferindo nos processos de 

filtração e aproveitamento do alimento. Provavelmente por esse motivo, as ostras 

não foram capazes de reduzir as concentrações de nutrientes presentes na água. 
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A influência negativa do material particulado em suspensão foi também 

evidenciada no último capítulo do presente trabalho. 

A sedimentação e o acúmulo do material particulado em suspensão no 

fundo dos viveiros de cultivo, criaram um ambiente lodoso, propício para o 

desenvolvimento de poliquetas (Polydora sp.), que, aproveitando-se do estado 

nutricional debilitado das ostras, causaram uma grande infestação. 

Cada fazenda de cultivo tem suas próprias características ambientais, 

moldadas pelo ambiente que as cerca e que, portanto, formam um ecossistema 

único, que deve ser plenamente entendido para se obter uma boa produtividade, 

sem comprometimento do ambiente. É por esse motivo que as metodologias para 

tratamento dos efluentes de cultivo não devem ser tomadas como receitas 

passíveis de serem aplicadas a qualquer fazenda. 

A metodologia mais adequada deve ser aquela que se harmonize melhor 

com todo o sistema de produção, podendo, desse modo, funcionar até mesmo 

como um bioindicador da qualidade da água dos cultivos. A adoção de mais de 

uma metodologia, associadamente, também pode ser requerida, dependendo das 

condições ambientais. 

No caso da Fazenda Borges, provavelmente o tratamento da água seria 

mais eficiente se fosse associado ao cultivo de ostras uma prévia decantação do 

material particulado em suspensão, em um viveiro que captasse todos os 

efluentes da fazenda. Ou, ainda, uma filtração prévia da água que entra na 

fazenda, para reduzir as concentrações de material particulado em suspensão e 

com isso, aumentar a disponibilidade dos nutrientes, melhorando a produção 

primária da água dos viveiros. Essas medidas não só possibilitariam o cultivo 

consorciado, como também aumentariam a produtividade dos viveiros e 

reduziriam custos com fertilizantes. 

Este trabalho representa uma linha para discussão do desenvolvimento 

sustentável da carcinicutura brasileira, que em muito difere do foco das 

discussões atuais, onde se avaliam os erros ocorridos durante o processo de 

desenvolvimento da carcinicultura em outros países. 

Os erros ocorridos no passado devem servir apenas como base para 

adoção de medidas práticas, que levem à transformação da carcinicultura em 

uma atividade ambiental e socialmente sustentável. 
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GLOSSÁRIO 

Aeração 
Reoxigenação da água com a ajuda do ar. A taxa de oxigênio dissolvido, 
expressa em % de saturação, é uma característica representativa de certa massa 
de água e de seu grau de poluição (...) Para restituir a uma água poluída a taxa 
de oxigênio dissolvido ou para alimentar o processo de biodegradação das 
matérias orgânicas consumidoras de oxigênio, é preciso favorecer o contato da 
água e do ar. A aeração pode também ter por fim a eliminação de um gás 
dissolvido na água: ácido carbônico, hidrogênio sulfurado. 

Aeróbio/Anaeróbio 
Aeróbios são organismos para os quais o oxigênio livre do ar é imprescindível à 
vida. Os anaeróbios, ao contrário, não requerem ar ou oxigênio livre para manter 
a vida; aqueles que vivem somente na total ausência do oxigênio livre são os 
anaeróbios estritos ou obrigatórios; os que vivem tanto na ausência quanto na 
presença de oxigênio livre são os anaeróbios facultativos. 

Amostra 
Porção representativa de água, ar, qualquer tipo de efluentes ou emissão 
atmosférica ou qualquer substância ou produto, tomada para fins de análise de 
seus componentes e suas propriedades. 
Em biologia 
(1)Parte de uma população ou universo, tomada para representar a qualidade ou 
quantidade de todo um conjunto. (2) Número finito de observações selecionadas 
de uma população ou universo de dados. 

Antropogênico 
Em sentido restrito, diz-se dos impactos no meio ambiente gerados por ações do 
homem. 

Aqüicultura, Aquacultura 
Do ponto de vista biológico, a aquacultura pode ser considerada como a tentativa 
do homem, através da manipulação e da introdução de energia num ecossistema 
aquático, de controlar as taxas de natalidade, crescimento e mortalidade, visando 
a obter maior taxa de extração no menor tempo possível, do animal explorado. 

Autóctone 
Termo que significa "nativo", usado principalmente para designar espécies da 
flora e da fauna cujo hábitat, pelo que se conhece, não apresenta variações. 
Empregado em outras áreas de conhecimento para qualificar aquilo que se forma 
ou ocorre no lugar considerado. 

Canal 
Conduto aberto artificial (...) Curso d'água natural ou artificial, claramente 
diferenciado, que contém água em movimento contínua ou periodicamente, ou 
então que estabelece interconexão entre duas massas de água. 
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Canal de captação 
Estrutura ou modificação física do terreno natural, junto a um corpo d'água, que 
permite o desvio, controlado ou não, de um certo volume, na unidade do tempo, 
com a finalidade de atender a um ou mais usos. 

Decantação 
Separação, pela ação da gravidade, das matérias em suspensão em um líquido 
de menor densidade. A velocidade de decantação depende da concentração (ela 
é favorecida pela diluição) e da dimensão das partículas ou dos aglomerados 
obtidos por coagulação ou floculação. A decantação se aplica à depuração das 
águas residuárias, através do emprego de tanques retangulares ou de 
decantadores circulares que funcionam de modo contínuo. 

Desenvolvimento sustentável 
Desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 
capacidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. 

Efluente 
Qualquer tipo de água, ou outro líquido que flui de um sistema de coleta, de 
transporte, como tubulações, canais, reservatórios, elevatórias, ou de um sistema 
de tratamento ou disposição final, como estações de tratamento e corpos d'água. 

Descarga de poluentes no meio ambiente, parcial ou completamente tratada ou 
em seu estado natural. 

Estuário 
Uma extensão de água costeira, semifechada, que tem uma comunicação livre 
com o alto-mar, resultando, portanto, fortemente afetado pela atividade das marés 
e nele se mistura a água do mar (em geral de forma mensurável) com a água 
doce da drenagem terrestre. São exemplos as desembocaduras dos rios, as 
baías costeiras, as marismas (terrenos encharcados à beira do mar) e as 
extensões de água barradas por praias. Cabe considerar os estuários como 
ecótonos entre a água doce e os hábitats marinhos, embora muitos de seus 
atributos físicos e biológicos não sejam, de modo algum, de transição e sim 
únicos. 

Eutrofização 
Significa a adição em excesso de um ou mais compostos orgânicos ou 
inorgânicos aos ecossistemas naturais, causando uma elevação anormal nas 
suas concentrações. 

Exótico 
Termo que se aplica às plantas e aos animais que vivem em uma área distinta da 
de sua origem. Neste sentido é o contrário de autóctone. 

Floração de algas, Bloom de algas 
Proliferação ou explosão sazonal da biomassa de fitoplâncton como 
conseqüência do enriquecimento de nutrientes em uma massa aquática, o que 
conduz, entre outros efeitos, a uma perda de transparência, à coloração e à 
presença de odor e sabor nas águas. 

65 



Impacto ambiental 
Qualquer alteração significativa no meio ambiente - em um ou mais de seus 
componentes - provocada por uma ação humana. 

Infestação 
Ação de infestar, estado do que está infestado. Penetração em um organismo de 
parasitas não-microbianos. 

Lanterna 
Estrutura em forma de cesto, com andares divididos e cercada de telas, utilizada 
para cultivo comercial de moluscos bivalves. 
Manguezal 
São ecossistemas litorâneos, que ocorrem em terrenos baixos sujeitos à ação da 
maré, e localizados em áreas relativamente abrigadas, como baías, estuários e 
lagunas. São normalmente constituídos de vasas lodosas recentes, as quais se 
associa tipo particular de flora e fauna. 

Monge 
Estrutura de concreto ou madeira, utilizada na saída de viveiros de cultivo de 
organismos aquáticos, que permite que a água que sai dos cultivos, seja retirada 
pelo fundo dos viveiros. 

Monocultura 
Sistemas de uma só espécie de colheita, essencialmente instáveis, porque, ao se 
submeterem a pressões, são vulneráveis a competição, as enfermidades, ao 
parasitismo, a depredação e a outras ações recíprocas negativas. 

Nutrientes 
Qualquer substância do meio ambiente utilizada pelos seres vivos, seja macro ou 
micronutriente, por exemplo, nitrato e fosfato do solo. 

Partículas 
Partículas sólidas ou líquidas finamente divididas no ar ou em uma fonte de 
emissão. 

Sifão 
Tubo recurvo, de ramos desiguais, para transvasar líquidos sem inclinar os 
recipientes que os contêm. 
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