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RESUMO 

 

A composição da fauna acompanhante é um termo bastante conhecido e estudado 

na pesca por apresentar grande impacto sobre as espécies que são capturadas de forma 

acessória. Com a expansão do cultivo da espécie Litoenaeus vannmaei, os 

empreendimentos se disseminaram tanto em ambientes costeiros como em áreas 

interiores, permitindo uma interação das espécies presentes no ambiente de instalação, 

surgindo à necessidade do estudo da fauna acompanhante também na carcinicultura, 

segmento com a carência desse tipo de trabalho. Desta forma, o presente estudo pretende 

divulgar informações da diversidade biológica nesses ambientes de cultivo, afim de que 

seja de conhecimento dos carcinicultores as espécies presentes na fauna acompanhante, 

servindo de base para um melhor entendimento dessa interação. A área de estudo está 

compreendida na Mesorregião Jaguaribe no estado do Ceará abrangendo as cidades de 

Aracati, Jaguaruna e Russas. Nesses três municípios foram avaliados um total de 4 

viveiros, distribuídos em 3 propriedades, com dois viveiros em uma propriedade com 

cultivo em água salgada na cidade de Aracati, um em Jaguaruana e um em Russas, esses 

últimos com cultivo em água doce. A fauna acompanhante foi capturada junto com a 

espécie alvo no momento de cada despesca no final do ciclo produtivo. Para a sua 

identificação, as características das propriedades, do cultivo e o destino da fauna 

acompanhante foram levantadas por meio de questionários semi-estruturados aplicados 

aos responsáveis da produção. Relações ecológicas entre a composição da fauna 

acompanhante presente nos ambientes de água doce e de água salgada, também foram 

avaliados através dos índices de riqueza, diversidade, dominância e abundância. Em 

relação ao tipo de sistema empregado, as três propriedades estudadas se caracterizaram 

como sistema de produção semi-intensivo, com a densidade máxima encontrada de 12 

camarões/m2, com taxa de sobrevivência e conversão alimentar dentro do aceitável. O 

destino da fauna acompanhante diferiu entre os grupos, e está diretamente relacionado 

com a espécie e tamanho dos indivíduos. Tendo os crustáceos e os peixes importância 

alimentar e todas as espécies de moluscos são vistas como negativas, necessitando de 

mais estudos afim de verificar seus impactos e melhores formas de combate-los nos 

cultivos. 

Palavras-chave: carcinicultura. diversidade biológica. Viveiro 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura apresenta um grande potencial para suprir a demanda por produtos 

aquáticos em uma amplitude mundial, demanda essa que está cada vez maior, atribuída a 

todos os benefícios gerados pelo seu consumo (SUBASINGHE, 2005). 

No Brasil entre as atividades agropecuárias, a aquicultura tem se destacado com 

seu crescimento disponibilizando importantes fontes de proteína. Dentre as atividades que 

compõem a aquicultura, destaca‐se a produção de peixes (Piscicultura), de moluscos 

(Malacocultura), camarões (Carcinicultura), rãs (Ranicultura), entre outros cultivos 

(TAVARES‐DIAS; MARIANO, 2015). 

As condições climáticas no Brasil, associadas aos investimentos em tecnologia, 

favoreceram a atividade de criação de camarão (carcinicultura) colocando o país como 

um dos maiores produtores das América (POERSCH, 2004). A produção vem 

apresentando um grande e notório crescimento, tendo a região nordeste como principal 

polo produtor do país, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico 

(POERSCH et al., 2006). 

No nordeste do Brasil, o estado do Ceará se destaca na atividade de carcinicultura 

e demostra resultados bastante lucrativos, com boa adaptação da espécie as condições 

climáticas e vastas áreas propicias ao cultivo. Com isso, à atividade tem se disseminado 

nas regiões litorâneas onde se iniciou com as instalações das fazendas, e seguindo rumo 

a áreas interiores, como a região do Baixo Jaguaribe, demostrando a adaptação da espécie 

Litopenaeus vannamei a baixa salinidade, diferentemente da que tem em ambiente natural 

(FIGUEREIDO et al., 2005). 

Com o grande crescimento da atividade nessas regiões, se torna necessário obter 

cada vez mais conhecimento sobre o sistema de cultivo, já que o mesmo possui toda uma 

diversidade em cativeiro, apresentando além da espécie alvo a presença da fauna 

acompanhante notório durante o ciclo de engorda e no momento de despesca. 

A fauna acompanhante, também conhecida como pescaria acessória, consiste nas 

espécies capturadas na atividade da pesca que não compõem a espécie alvo de valor 

econômico da pescaria (KUMAR; DEEPTHI, 2006). 

A maioria das informações e definições sobre a fauna Acompanhante, estão 

relacionadas àquelas capturadas na atividade da pesca, com grande impacto a diversidade 

oceânica. Com a diversificação da produção de pescado, essa passou a ser proveniente 

não só pesca extrativista, mas, como também da aquicultura, surge a necessidade de 
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informações sobre a presença desses organismos também nos cultivos, segmento com 

grande representatividade em produção e carência de estudos a respeito da fauna 

acompanhante  

Nesse contexto, os viveiros de camarão acabam sendo um ambiente de interação, 

que pela disponibilidade de nutrientes, conta com a presença de outras espécies, se 

desenvolvendo junto coma espécie do cultivo alvo do cultivo ao longo do ciclo de 

engorda, e em alguns casos se disseminado de forma descontrolado, aumentando a 

biomassa presente no viveiro.  

A literatura dispõe de trabalhos que relatam acerca da fauna acompanhante 

oriunda das atividades de pesca, contudo, na aquicultura poucos são os trabalhos 

direcionados. A atividade da carcinicultura tem avançado fortemente pelo país, e o que 

se tem notado pela vivência dos aquicultores é que, existe a presença da fauna 

acompanhante nos cultivos, decorrente das interações com os organismos presentes nas 

áreas de implantação das propriedades. Essa presença pode gerar certos impactos na 

produção, faltando então o levantamento de informações disponíveis para que cheguem 

até o produtor. 

 Desta forma, o presente trabalho pretende divulgar mais informações acerca da 

composição da fauna acompanhante nesses ambientes de cultivo, afim de que seja de 

conhecimento dos carcinicultores as espécies presentes, possibilitando um maior 

conhecimento sobre a biologia das mesmas, sendo o primeiro passo para um melhor 

entendimento sobre essa interação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Desenvolvimento do cultivo de Litopenaeus vannamei no Brasil 

 

O camarão marinho L. vannamei é uma espécie originaria do oceano pacifico, que 

apresenta rápido crescimento mesmo sobre condições de cativeiro e tolerância a amplas 

variações do sistema, tendo essas características como responsáveis pelo seu bom 

desempenho nos cultivos, que tem se espalhando com representatividade em muitos 

Estados e vem chamando a atenção de muitos investidores (SANTANA, 2002). 

Essa espécie foi introduzida no Brasil ainda na década de 80, mas foi somente na 

primeira metade da década de 90 após várias pesquisas que os laboratórios conseguiram 

o domínio do seu ciclo reprodutivo, possibilitando o início da distribuição comercial de 

pós-larvas, resultando na a operação de fazendas. O estado pioneiro nessa produção foi o 

Rio Grande do Norte que iniciou os investimentos e posteriormente ganhou força por 

outros estados do Nordeste visto os bons resultados. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CRIADORES DE CAMARÃO – ABCC, 2011). 

A espécie já explorada com êxito no Equador e Panamá devido a sua rusticidade, 

proporcionou no Brasil resultados satisfatórios e superiores aqueles demostrados com as 

espécies nativas, que apesar da sua viabilidade produtiva, teve sua produção 

descontinuada pela baixa rentabilidade gerada, e também quando comparada com outras 

espécies exóticas, que sofriam com as variações ambientais e tinham dificuldades de 

adaptabilidade. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO – 

ABCC, 2011). 

As validações tecnológicas foram intensificadas no processo de adaptação com 

estudos e técnicas e a partir de 1995/1996 e ficou demonstrada a viabilidade comercial de 

sua produção no País (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE 

CAMARÃO – ABCC, 2011). 

A carcinicultura tem crescido com sucesso no Nordeste do pais devido as suas 

condições climáticas favoráveis, dentre os estados a maior ênfase está o Rio grande do 

Norte e Ceará, tendo uma grande quantidade de pequenas e medias empresas, que desde 

2002 passaram a interagir com as cadeias globais de produção, gerando emprego, renda 

e atestando ainda mais a viabilidade da atividade (TAHIM; ARAÚJO JUNIOR, 2014). 

O tipo de sistema adotado varia de propriedade para propriedade, mas o mais 

comum acaba sendo o sistema bifásico, compreendido com duas fases, o tanque berçário 
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e o viveiro de engorda. No berçário se inicia a aclimatação das pós-larvas para posterior 

transferência aos viveiros de engorda, ondem permanecerão até o final do ciclo podendo 

nessa fase ser semi-intensivo ou extensivo (COSTA, 2013). 

No ano de 2003 com a informalidade da venda os baixos preços e a não absorção 

de toda a produção pelo mercado interno, a exportação brasileira de camarão decolou 

chegando a atingir US$ 200 milhões, representando em termos monetários 53% da pauta 

de exportação de pescado do Brasil, sendo considerada uma atividade bem-sucedida 

(NUNES; MADRID; ANDRADE, 2011). 

No ano de 2004 o após todos esses bons resultados o sucesso se repetiu, apesar de 

uma queda de 15% na produção, o cenário ainda era promissor, o faturamento esteve na 

ordem dos 200 milhões de dólares e a produtividade média de cerca de 4,10 toneladas/há, 

as projeções para o a no seguinte eram promissoras, esperava-se resultados superiores 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO, 2017). 

Mas no ano de 2005 as exportações não atingiram as expectativas e as metas 

esperadas, caindo tanto na quantidade exportada como no preço praticado, até então muito 

compensatório, isso somado a presença de enfermidades fez a atividade ser vista como 

um enigma colocando em dúvida a sua sustentabilidade econômica e desencadeando uma 

grande crise no setor.   

Seguindo com a produção, a carcinicultura brasileira se manteve ao longo dos 

anos com oscilações em meio a caídas e retomadas na produção. Saindo aos poucos do 

mercado externo com a valorização do real em 2005 e a crise econômica mundial em 

2008 e concentrando a sua produção para o mercado interno, onde encontrou aceitação e 

espaço, com o tempo tendo esse mercado absorvido quase que a totalidade da produção 

(KUBITZA, 2015). 

A carcinicultura brasileira enfrenta ainda muitas dificuldades, seja com as 

enfermidades, questões ambientais e até mesmo de mercado, mas vem buscando sempre 

dar continuidade através da aplicação de tecnologias e mostrando sempre quão grande é 

o seu potencial (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO, 

2017). 

 

 

 

2.2 A carcinicultura no Ceará 
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O Estado do Ceará conta com clima favorável e vastas áreas adequadas ao cultivo 

do camarão Litopenaeus vannamei, o que possibilitou o crescimento da atividade levando 

emprego e renda a população (FIGUEREIDO, 2005). 

A atividade surgiu no estado em meados de 1997 modificando o cenário estuarino. 

Com a implementação da atividade se realizou mudanças geográficas, biológicas, sociais 

e econômicas. Logo chamou a atenção de vários setores da economia, tanto por seu 

potencial econômico, como pelo grande crescimento na implantação empreendimentos 

desse caráter no estado, principalmente em áreas pouco exploradas e até mesmo 

desvalorizada, dando a ele grande representatividade na produção no cenário nacional 

(RODRIGUES, 2007). 

O Ceará sempre se manteve entre os maiores produtores nacionais. No ano de 

2014 consolidava sua liderança apresentando uma produção de 35,39 mil toneladas, tendo 

o município de Aracati como destaque, seguido de Beberibe, Acaraú, Jaguaruana, Fortim 

e Camocim (IBGE, 2014). No ano de 2015 a produção correspondia a 58,1% da produção 

nordestina e 57,7% da produção nacional atingindo 41.414 toneladas (IBGE, 2015). 

Em relação ao posicionamento dos empreendimentos, eles se concentram em sua 

maioria na faixa litorânea, próximo aos mananciais com influência de água salina, mas 

tem se tornado cada vez mais frequente o crescimento também próximo há planícies 

fluviais de alguns rios como é o caso do rio Jaguaribe que já é bastante notório a presença 

dessas instalações nas suas proximidades (SOARES et al., 2007). 

No ano de 2016 a produção teve uma queda em relação a 2015 fechando o ano 

com 25.43 mil toneladas (IBGE, 2016).  Esse decréscimo foi atribuído a chegada do vírus 

causador da mancha branca em junho de 2016 causado massivas mortalidades e prejuízos, 

assim como já vinha acontecendo em outros estados atingidos (CENSO DA 

CARCINICULTURA DO LITORAL NORTE DO ESTADO DO CEARÁ E ZONAS 

INTERIORANAS ADJACENTES 2016). 
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2.3 Fauna acompanhante na pesca e na carcinicultura 

 

A captura acessória também denominada como by catch e fauna acompanhante, 

consiste nas espécies que são capturadas acidentalmente junto com a espécie alvo da 

pescaria, sendo descartada por falta de interesse econômico ou até mesmo por questões 

legais e quando não descartada se tem outras destinações. Ocorrendo devido à baixa de 

seletividade das pescarias (EJF, 2003). 

Esse é um problema amplo que envolve muitas questões, e é de grande peso 

ambiental, falta ainda o estabelecimento de algumas determinações, como: definição, 

medição e quantificação, ou seja, é necessária uma maior clareza para se afirmar que uma 

captura é acessória. Essas inconsistências de informações acabam gerando profundas 

implicações e confusões, pois dificulta a avaliação do impacto gerado tornando essas 

pescarias não gerenciadas, e com danos incalculáveis aos oceanos. (DAVIES et al., 

2009). 

Muitas iniciativas de redução da captura de fauna acompanhante já foram 

abordadas, mas sempre seguindo o princípio primordialmente ecológico, faltando uma 

abordagem integrada, que leve em conta múltiplos fatores, sejam eles econômicos, 

humanos, biológicos e políticos (TEH et al., 2015). Sendo a captura incidental de peixes 

e invertebrados uma das principais preocupações do manejo pesqueiro contemporâneo 

(DAVIES et al., 2009). 

Dentre as pescarias se destaca a pesca de arrasto de camarão tropical que gera uma 

proporção de devoluções maior do que qualquer outro tipo de pesca, representando um 

terço do total global (FONTELESFILHO, 2011, ALVERSON et al., 1994, EAYRS, 

2007). 

Muitas são as espécies afetadas com a pesca acessória, com um grande destaque 

das tartarugas onde muitas espécies já entraram na lista vermelha passiveis de extinção 

devido à falta de seletividade na pesca. A resposta dos pescadores a essa situação foi o 

desenvolvimento de projetos que visam diminuir ao máximo essa captura e as demais, 

como o dispositivo de exclusão de tartarugas e o dispositivo de redução de Bycacth  para 

peixes de grande porte, essas iniciativas contarão com testes de incentivo do Estados 

Unidos (EAYRS, 2007). Em relação a modalidade de pesca, a taxa de descarte na 

industrial supera a da pesca artesanal que tem uma taxa ponderada (EAYRS, 2007). No 

entanto pela ampla abrangência e número de frotas a pesca artesanal não pode vista com 

uma atenção menor na gestão da pesca (SANTOS; CATTANI; SPACH, 2016). 
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Na carcinicultura também ocorre à presença de fauna acompanhante. Pela 

disponibilidade de nutriente e matéria orgânica comum nos viveiros de camarão, esse 

sistema acaba atraindo outros organismos, que encontram abrigo e se desenvolvem junto 

com a espécie alvo, permitindo a interação biológica e contribuído para uma maior 

biomassa presente no viveiro. Proporcionando um maior lucro e fonte de proteína 

saudável na alimentação das famílias proprietárias dos cultivos. Nos viveiros próximos a 

manguezais ocorre a presença de peixes nativos, caranguejos, siris entre outros como 

fauna acompanhante (MENESES, 2014).  

Dentro da fauna acompanhante temos a ictiofauna com uma grande participação, 

mas muitos questionamentos ainda estão em aberto, como qual à dimensão do impacto 

de espécies predadoras na espécie alvo? Quantas e quais espécies apresentam potencial 

de cultivo? Estudos para o melhor entendimento pode vir a auxiliar o desenvolvimento 

de consórcios com diversos organismos, demostrando o seu potencial vindo a trazer 

benefícios em vários segmentos (LIMA, 2006). 
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3. HIPOTESE 

 

A riqueza de espécies é maior em viveiros que cultivam o Litopenaeus vannamei 

em água salgada do que aqueles de água doce, devido à proximidade dessas propriedades 

do estuário que apresenta uma comunidade rica em espécies. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo teve como objetivo geral caracterizar a composição da fauna 

acompanhante presente nos cultivos do camarão Litopenaeus vannamei em viveiros de 

água doce e água salgada na Mesorregião do Jaguaribe no estado do Ceará. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar as espécies de moluscos, crustáceos e peixes presentes nos cultivos de 

água doce e de água salgada; 

 Avaliar parâmetros ecológicos (riqueza, diversidade, dominância e abundância 

relativa) nos ambientes estudados; 

 Levantar o comprimento total das espécies afim de verificar sua relação com a 

destinação final dos indivíduos; 

 Levantar informações acerca dos ciclos de engorda e despesca; 

 Levantar os possíveis impactos gerados pela presença da fauna acompanhante 

observado pelos produtores nos cultivos da espécie alvo; 

 Identificar o destino da fauna após a despesca do viveiro no final do cultivo e 

levantar a existência de medidas de prevenção contra a sua ocorrência. 
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5. MATERIAL E METÓDOS 

 

5.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área de estudo está compreendida na Mesorregião do Jaguaribe no estado do 

Ceará abrangendo as cidades de Aracati, Jaguaruna e Russas, municípios que possuem 

expressivos números de produtores. Segundo os dados divulgados pelo censo da ABCC 

no ano de 2017, o município de Jaguaruna conta com 202 produtores ativos, Aracati com 

148 e em menor número o município de Russas com 3 fazendas. 

Nesses três municípios foram avaliados um total de 4 viveiros, distribuídos em 3 

propriedades sendo nesse estudo denominadas em A, B e C, com dois viveiros em uma 

propriedade na cidade de Aracati, um em Jaguaruana e um em Russas. Em cada 

propriedade o viveiro foi escolhido mediante a despesca programada, para determinação 

da fauna presente e aplicação de entrevista. Sendo a propriedade A de água salina e a 

propriedade B e C de água doce. 

As propriedades apesar de cultivarem a mesma espécie alvo, o camarão marinho 

Litopenaeus vannamei, apresentam algumas diferenças entre si. As unidades que 

produzem em água doce estão localizadas geralmente em regiões interiores com menor 

disponibilidade de água e nutrientes, com água proveniente de poços e do rio.  Já as de 

água salgada são aquelas localizadas próximo aos estuários ou outros corpos de água de 

influência marinha, tendo um maior aporte de nutrientes e geralmente entrada da água da 

maré. Tabela 1 demonstra as diferentes características das fazendas contidas no estudo. 

 

Tabela 1. Características das propriedades estudas que cultivam L. Vannamei 

PROPRIEDADE LOCAL ÁREA TOTAL 

DA FAZENDA 

SALINIDADE 

A Aracati 5,8 ha 40  

B Russas 100 ha 0,5  

C Jaguaruna 6 ha 0,0 
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A propriedade A, localizada no município de Aracati-Ce está situada a poucos 

metros do estuário do Rio Jaguaribe, os viveiros são do tipo escavados revestidos as 

bordas com lona, os dois viveiros estudados têm tamanhos diferentes, o viveiro 1 com 0,8 

ha e o viveiro 2 possuindo 1,4 ha. O abastecimento de água é realizado pela maré e 

complementado por poços com elevada salinidade, os viveiros possuem uma leve 

inclinação em um dos lados, para favorecer drenagens de fundo e despesca, que são feitas 

por meio de uma comporta de água a qual possui telas de aço de 500 micras. 

A propriedade B, situada no municio de Russas-Ce apresenta viveiros do tipo 

escavados com cerca de 2,2 cada, o tipo de sistema empregado é o trifásico, tendo em 

suas instalações além dos viveiros de engorda os berçários primários e secundários. O 

abastecimento é feito pela água presente na bacia de sedimentação, já que a fazenda conta 

com um sistema de recirculação para reuso de água, visto a pouca disponibilidade, a 

salinidade fica na maior faixa de 0,5. 

Na propriedade C, a água utilizada é proveniente de poços e de reaproveitamento, 

a salinidade fica em torno de 0, o maior viveiro tem cerca de 1,5 ha e possuem comportas 

de abastecimento e drenagem, também protegidos com telas de 100 a 500 micras para 

evitar a entrada e saída de animais. A Figura 1 demostra as três propriedades estudadas 

 

Figura 1. Fazendas de cultivo estudadas no município de Aracati (A), Jaguaruana (B) e 

Russas (C). 
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5.2 Metodologia de amostragem 

 

Foram realizadas um total de quatro coletas em janeiro de 2019 para 

identificação de outras espécies presentes no cultivo de Litopenaeus vannamei (Figura. 

2) no momento da despesca de cada viveiro no final de cada ciclo. A propriedade A 

contou com duas coletas, a primeira no dia no dia 10/01/2019 e a segunda no dia 

21/01/2019, na propriedade B a coleta se deu no dia 11/01/2019 e na propriedade C do 

dia 13/01/2019. 

 

 

Figura 2. Litopenaeus vannamei espécie alvo dos cultivos nas propriedades estudadas. 

 

A fauna acompanhante em todas as despescas foi separada da espécie alvo do 

cultivo, em cada propriedade foi observado um método de separação diferente. Na 

propriedade A, a fauna acompanhante é retirada dentro da caixa de 500 litros onde o 

camarão é colocado com água e gelo. Já na propriedade B esses organismos são retirados 

na mesa de tamisação, e na propriedade C é feito um tipo de peneiramento para retirada 
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dos moluscos menores e os maiores que não passam na tela são retirados de dentro da 

caixa que os camarões ficam com gelo (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Prática de separação da fauna acompanhante da espécie alvo Litopenaeus 

vannamei no momento da despesca nas propriedades de A, B e C, em Aracati, Jaguaruna 

e Russas respectivamente. 

 

Após a fauna acompanhante ter sido separada da espécie alvo, os indivíduos foram 

quantificados, colocados em sacos plásticos junto com a sua etiqueta de procedência e 

mantidos em gelo para conservação dentro de caixas térmicas, por fim levados ao 

Laboratório de molusco (UFERSA). Durante a coleta na despesca também foram 

contabilizadas, medidas e coletadas de cada espécie um exemplar daqueles espécimes que 

os proprietários tinham outras destinações. Foram realizadas observações através de 

questionário acerca do destino de cada espécie após a captura. 
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5.3 Identificação das espécies 

 

Ao chegar ao laboratório o material de coleta passou pelo processo de triagem, 

com separação dos indivíduos e retirada de detritos provenientes da despesca (Figura 4), 

posteriormente foi aplicada metodologia de conservação. 

 

Figura 4. Material de triagem 

 

 Os peixes foram fixados em formol a 10% e acondicionados em recipientes 

plásticos, os crustáceos e os moluscos foram fixados em álcool a 70% e também mantidos 

em recipientes para integridade do material, ambos acompanhados de sua etiqueta de 

procedência, a qual contém as seguintes informações: data da coleta, fazenda, viveiro e 

espécie (Figura 5). 

Posteriormente foi realizada a contagem e biometria das espécies. Foi realizado a 

medição dos indivíduos para cada espécie com o uso de paquímetro digital. Os moluscos 

devido a sua grande quantidade foram quantificados através da amostragem na bandeja, 

onde inicialmente foi contabilizado o total de exemplares presentes na bandeja e depois 

foi pesado, a quantidade e o peso serviram de referência para os demais, a medida aferida 

foi o comprimento total. 

Os peixes foram contabilizados individualmente e medidos o comprimento total, 

já os crustáceos após serem contabilizados foi realizado a medição do comprimento e 

largura da carapaça, com exceção do camarão que também foi aferido o comprimento 

total que corresponde a medição comercial mais utilizada 

Em relação à identificação taxonômica, os moluscos foram identificados no 

Laboratório de Molusco da Ufersa (Labmol), outros grupos taxonômicos enviados para 

laboratórios especializados (Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca Continental 
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UFERSA) (Laboratório de Zoobentos do LABOMAR-UFC) através de parcerias com e 

ictiólogos e carcinologos. A identificação foi realizada ao menor nível taxonômico 

possível. 

 

 

Figura 5. Fauna acompanhante coletada em viveiros de L. vannamei separada e 

condicionada em recipientes. 

 

5.4 Levantamento das condições de cultivo 

 

Para levantamento dos ciclos produtivos (densidade, conversão alimentar, 

produção final, troca de água, tipo de insumos utilizados, métodos de manejo) foram 

aplicados questionários semiestruturados (APENDICE 1). 

Informações sobre a fauna nos cultivos, o seu destino após a despesca do viveiro 

e a ocorrência de medidas de prevenção contra a sua presença, e quais seriam elas, 

também foram levantadas nos questionários e por meio de observações no momento da 

despesca. O mesmo foi aplicado junto aos responsáveis pelo manejo diário e 

acompanhamento das unidades. 

Todos os questionários foram individualmente analisados e as respostas tabuladas 

para verificar a ocorrência de relação do tipo de sistema com a fauna acompanhante 

presente, bem como se existe ou não um padrão de prevenção dessas espécies, e do seu 

destino após a despesca da espécie alvo.  A Tabela 2. Descreve as formulas usadas.    
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5.5 Análise dos dados 

 

Sobre a fauna acompanhante nos viveiros de cultivo do camarão Litopenaeus 

vannamei foram estabelecidos os seguintes índices ecológicos: a diversidade de Shannon-

Wiener a dominância de Simpson e realizada a abundância relativa das espécies 

encontradas nos ambientes de cultivo de água doce e salgada. A Tabela 2 descreve as 

formulas usadas para cálculo dos índices. 

 

Tabela 2. Fórmulas dos quatros índices usados para avaliação da fauna acompanhante 

presente na Mesorregião do Jaguaribe no Ceará 

PARÂMETROS FORMULAS DESCRIÇÃO 

Riqueza S=N N = número total de 

espécies 

Shannon-Wiener H’ = -Ʃ (pᵢ * Ln (pᵢ)) pᵢ: abundância relativa da 

espécie 

Indice de Simpson 

  

onde pi: frequência de 

cada espécie, para i 

variando 1 a S (Riqueza) 

i variando de 1 a S 

(Riqueza). 

Abundância relativa 

(AR%) 

Pᵢ = nᵢ / N nᵢ: n° de indivíduos da 

espécie ᵢ 

N: total de indivíduos da 

amostra 

 

Para avaliar a significância dos resultados foi utilizado o teste T Student, o 

programa estatístico usado para obtenção dos índices de Shannon-Wiener e Indice de 

Simpson foi o Primer. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Espécies da fauna acompanhante  

 

Os táxons de crustáceos, peixes e moluscos contidos na fauna acompanhante 

durante o período amostrado foram identificadas, quantificadas e encontra-se em duas 

tabelas, as espécies encontradas em água doce (Tabela 3) e em água salgada (Tabela 4). 

Os exemplares de cracas encontrados no ambiente de água marinha, estavam distribuídos 

por todo o viveiro, impossibilitando a contabilização, todos os exemplares que saiam 

junto com a espécie alvo por desprendimento dos taludes dos viveiros ou fundo (Figura 

6) se encontravam mortos. 

 

 

Figura 6. As setas indicam os Taludes de geomembrana, local de fixação das cracas no 

viveiro de Aracati. 

 

Organismos de outros grupos taxonômicos também foram capturados na despesca 

como indivíduos da ordem Testudines e  Hemiptera, que apesar de não serem objetivo do 

trabalho, foram registradas nesses ambientes (Figura 7A e B). 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.A. Individuo da ordem Testudines presente na fauna acompanhante do cultivo 

de L. vannamei em Russas; B.  Representante da ordem Hemiptera capturados no 

momento da despesca na Propriedade de Russas. 

 

Tabela 3. Espécies encontradas em viveiros de camarão Litopenaeus vannamei em água 

doce nos municípios de Jaguaruana e Russas. 

GRUPO FAMILIA ESPÉCIE 

CRUSTÁCEOS Palaemonidae Macrobrachium amazonicum 

MOLUSCOS Ampullaridae Pomacea sp. 

 Planorbidae Biomphalaria sp. 

 Triaridae Melanoides tuberculata 

PEIXES Cichlidae Oreochromis niloticus 

 

Tabela 4. Espécies encontradas em viveiros de camarão Litopenaeus vannamei em água 

salgada no município de Aracati. 

GRUPO FAMILIA ESPÉCIE 

CRUSTÁCEOS Menippidae Panopeus hartii 

 Portunidae Callinectes bocourti 

 Ocypodidae  Minuca rapax 

PEIXES Elopidae Elops saurus 

 Gerreidae Eucinostomus lefroyi 

 Megalopidae Megalops atlanticus 

 Poeciliidae Poecilia vivipara 
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 Eleotridae Dormitator maculatus  

 Gobídeo Espécie não identificada 

 - Espécie não identificada 

 

Em relação às espécies de peixes coletadas em ambiente de água doce, apenas na 

fazenda B foram encontrados exemplares, apesar disso, o responsável pelo cultivo da 

fazenda C relatou que é comum a saída de peixes na despesca, não descartando assim a 

sua presença em outros ciclos. Crustáceos em água doce foram encontrados apenas na 

propriedade B, onde todas as fêmeas de Macrobrachium amazonicum se encontravam 

ovadas, já os moluscos foram encontrados nas duas propriedades, as três espécies: 

Biomphalaria sp, Melanoides tuberculata e Pomacea sp. a qual além de indivíduos 

adultos e jovens, também foi registrado sua desova dentro da unidade de cultivo (Figura 

8). Nos viveiros de cultivo de água salgada não foi encontrado a presença de moluscos, 

apenas de peixes e crustáceos.  

Apenas na propriedade B no município de Russas foi identificado a presença dos 

três grupos objetivos desse trabalho, crustáceos, moluscos e peixes. 

 

 

Figura 8. Desova da espécie Pomacea sp. em viveiro de camarão na cidade de 

Jaguaruana-Ce 
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6.2 Avaliação dos Índices ecológicos das espécies capturadas nos diferentes 

ambientes 

 

No total foram registrados 32.440 indivíduos no ambiente de água doce 

distribuídos em 5 espécies e 189 indivíduos na água salgada distribuídos em 9 espécies. 

As Tabelas 6 e 7 apresentam abundancia relativa (AR%) das espécies em relação ao tipo 

de ambiente de cultivo.  

Quando submetidas ao teste T os índices de diversidade de Shannon-Wiener e 

Indice de dominância Simpson para as espécies presentes nos ambientes de água doce e 

água salgada, estas se mostraram significativamente diferentes, com maior diversidade na 

água salgada e maior dominância na água doce, demostrando uma relação positiva da 

salinidade com a diversidade uma proporção inversamente proporcional entre os dois 

índices (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Parâmetros ecológicos da fauna acompanhante no ambiente de água doce e 

salgada. 

 Água Doce Água Salgada 

Diversidade 

(H') 0,32 b 0,87 a 

Dominância 

(λ) 0,76 a 0,27 b 

 

 

Tabela 6. Abundância relativa da fauna acompanhante de viveiros de cultivo de 

Litopenaeus vannamei em água doce nos municípios de Russas e Jaguaruana. 

ESPÉCIE N° DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDÂNCIA 

RELATIVA % 

Biomphalaria sp. 225 0,69 

Melanoides tuberculata 30.252 93,26 

Oreochromis niloticus 1.068 3,29 

Pomacea sp. 880 2,71 

Macrobrachium amazonicum 15 0,05 

TOTAL 32.440 100% 
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Tabela 7. Abundância relativa fauna acompanhante de viveiros de cultivo de Litopenaeus 

vannamei em ambiente de água salgada no município de Aracati. 

ESPÉCIE N° DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDÂNCIA 

RELATIVA % 

Elops saurus 116 61,37 

Eucinostomus lefroyi 7 3,70 

Poecilia vivípara 52 27,51 

Megalops atlanticus 3 1,60 

Panopeus hartii 1 0,53 

Callinectes bocourti 7 3,70 

Minuca rapax 1 0,53 

Espécie da família Gobideo 1 0,53 

Dormitator maculatus  1 0,53 

TOTAL 189 100% 

 

Quanto a abundância relativa foi observada que a espécie Elops saurus foi a mais 

abundante no ambiente de água salgada com 61,37AR (%), Minuca rapax, Dormitator 

maculatus e uma espécie da família Gobideo foram as menos abundantes. Nas 

propriedades de água doce, a espécie Melanoides tuberculata foi a mais abundante, o 

crustáceo Macrobrachium amazonicum foi o que apresentou menor abundância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6.3 Tamanho das espécies da fauna acompanhante  

 

O comprimento médio das espécies de peixes, moluscos e o comprimento e 

largura da carapaça das espécies de crustáceos estão tabuladas nas Tabelas 8,9 e 10. 

 
Tabela 8. Comprimento médio das espécies de peixes capturados nos viveiros de Aracati 

(A) e Jaguaruana (B). 

Propriedade A 

(água salgada) 

ICTIOFAUNA COMPRIMENTO 

MÉDIO 

MINIMO MÁXIMO 

 Dormitator 

maculatus 

 

9,89 - - 

 Eucinostomus 

lefroyi 

 

5,88 5 

 

6,8 

 Elops saurus 

 

25,17 

 

11 

 

28 

 

 Megalops 

atlanticus 

 

24,3 

 

24 

 

26,5 

 Poecilia 

vivípara 

 

4,36 

 

2,2 

 

7,4 

 

Propriedade B 

(água doce) 

Oreochromis 

niloticus 

 

10,04 

 

3,20 

 

19,8 

 

 
 
Tabela 9. Comprimento médio das espécies de moluscos capturados nos viveiros de 

Jaguaruana (A) e Russas (C). 

Propriedade A 

(água salgada) 

MALACOFAUNA COMPRIMENTO 

MÉDIO 

MINIMO MÁXIMO 

 Biomphalaria sp. 

 

6,71 

 

4,44 

 

12,18 

 

 Melanoides 

tuberculata 

27,43 

 

7,44 

 

26,14 

 

 Pomacea sp. 29,74 7,66 42,67 

Propriedade C 

(água doce) 

Biomphalaria sp. 

 

6,65 

 

4,4 

 

8,89 

 

 Melanoides 

tuberculata 

16,56 

 

11,37 

 

25,82 

 

 

 

 

Pomacea sp. 41,54 

 

30,53 

 

53,71 
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Tabela 10. Comprimento médio das espécies de crustáceos capturados nos viveiros de 

Aracati (A) e Jaguaruana (B). 

Propriedade 

A 

(água 
salgada) 

CARCINOFAUNA COMPRIMENTO 

CARAPAÇA 

(cm) 

LARG. DA 

CARAPAÇA 

(cm) 

COMP MIN 

DA 

CARAPAÇA 
(cm) 

COMP MAX 

DA 

CARAPAÇA 
(cm) 

LARG. MIN 

CARAPAÇA 

(cm) 

LARG.MAX 

CARAPAÇA 

(cm) 

 Panopeus hartii 

 

1,40 

 

1,00 - - - - 

 Callinectes bocourti 

 

4,85 8,79 3,00 5,20 6,60 11,80 

 

 Minuca rapax 2,0 2,20 

 

- - - - 

Propriedade 

B (água 

doce) 

 

CARCINOFAUNA COMPRIMENTO TOTAL (cm) 
 

 Macrobrachium 

amazonicum  

 

6,52 

 
 

Foi observado diferenças de comprimento médio das espécies de moluscos 

Melanoides turbeculata , pomacea sp. e Biomphalaria sp nas propriedades B e C. Os 

dados foram então submetidos a ao teste t de Student para analisar se as diferenças de 

tamanho eram ou não significativas (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Análise de comprimento médio das espécies coletadas nas fazendas B e C 

Espécies 
Coletas 

CV (%) 
B C 

Pomacea  29,73 b 41,54 a 

27,65 Melanoides  19,84 a 17,00 b 

Biomphalaria 6,98 a 7,43 a 

 

A diferença no comprimento médio da espécie Biomphalaria sp. nas duas 

propriedades não foram significativas estatisticamente, diferentemente das espécies de 

Melanoides tuberculata e Pomacea sp. que tiveram diferenças significativas nos 

comprimentos médios nas duas propriedades. 
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6.4 Levantamento das condições de cultivo e despesca 

 

Em relação ao tipo de sistema empregado, as três propriedades estudadas se 

caracterizaram como sistema de produção semi-intensivo, com a densidade máxima 

encontrada de 12 camarões/m2 na propriedade A. 

O tipo de povoamento nas fazendas A e C foram diretos, onde as Pls são povoadas 

diretamente no viveiro de engorda sem passar por nenhuma fase intermediária. Diferindo 

das outras propriedades a fazenda B possui o povoamento indireto, com os camarões 

passando pelas fases de berçário primário e secundário até chegarem o viveiro de engorda 

para ficarem até o final do ciclo. 

O tempo de cultivo nos viveiros das fazendas A e C ficou na média dos 70 dias, 

no viveiro da fazenda B esse tempo foi de 50 dias no viveiro de engorda, já que os 

camarões já chegaram nessa fase com uma gramatura maior, proveniente das fases de 

berçário primário e secundário por onde passaram.  

A preparação empregada nos viveiros no é por meio de calagem para correção do 

pH seguida de enchimento do viveiros e fertilização, onde é estimulado o 

desenvolvimento de organismos que servirão de alimento natural para a espécie alvo, 

tendo assim a alimentação baseada em alimento natural por fito e zooplâncton e artificial 

por meio da oferta de rações balanceadas adequadas a espécie. A Tabela 12 faz uma 

caracterização geral dos ciclos dos viveiros. 

Tabela 12. Características dos ciclos de engorda 

Propriedade Viveiro Alimentação Duração 

ciclo 

Produção 

(média) 

Sobrevivência FCA 

A 1 Natural e 

artificial 

73 dias 800 kg 80% 1:1 

A 2 Natural e 

artificial 

71 dias 977kg 54% 1:1,2 

B 1 Natural e 

artificial 

50 dias 1400kg 70% 1:0,25 

C 1 Natural  e 

artificial 

67 dias 600kg 60% 1:1,3 
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O fator de conversão alimentar que consiste no quanto de ração foi necessária para 

se produzir 1kg de camarão, esteve dentro da faixa considerada adequada para o cultivo 

de L. vannamei em todos os viveiros sendo um indicativo que a falta acompanhante 

presente não contribuiu para um elevado consumo de ração. O viveiro analisado na 

fazenda B apresentou baixo FCA, foi utilizado menos que 1kg de ração para cada quilo 

de camarão produzido, podendo ser explicado pela grande quantidade de alimento natural 

presente na água de cultivo. 

Em relação a sobrevivência final, ela foi menor no viveiro 2 da propriedade A 

com a qual produz com salinidade de 40ppt, mas segundo os responsáveis pelos cultivos 

está baixa sobrevivência está relacionada mortalidades ocorridas no início do ciclo, 

ocasionada pela manifestação da mancha branca, enfermidade causada pelo vírus WSSV, 

causador de massivas mortalidades em viveiros de engorda de L. vannamei. 

As práticas de despescas foram totais em todos os viveiros, tendo toda biomassa 

retirada no final do ciclo. Com o esvaziando dos viveiros os camarões e fauna 

acompanhante eram direcionados com a saída de água para as comportas, onde uma rede 

denominada bag net estava instalada e continha os organismos. Após a captura eram 

retirados das redes e colocados em tambores vazados, transferidos para caixas de 500L 

com gelo e água para a morte dos animais e posteriormente colocados em basquetas 

pesados e colocado em gelo para conservação dentro do veículo do comprador da 

produção. (Figura 9) 

A programação geralmente é feita com um dia de antecedência, a mão de obra 

utilizada são os colaboradores que trabalham no dia a dia da fazenda e em alguns casos, 

são contratados diaristas apenas para o momento da despesca. Em viveiros que tem 

influência da maré a programação tem que ser maior, devendo observar o horário da 

vazante para facilitar o processo, no caso da propriedade A que tem essas condições por 

conta da agua da maré que enche os canais, o final da despesca é feita por meio de captura 

por tarrafas, prolongando a prática.  

A gramatura de despesca do L. vannamei foi de 10g, gramatura comercial mais 

comum no estado, apenas O V2 da fazenda A despescou com 13g. 
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Figura 9. Prática de despesca do L. vannamei 
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6.5 Destino da Fauna acompanhante e medidas de prevenção 

 

O destino da fauna acompanhante difere entre os grupos, e está diretamente 

relacionado com o tipo de espécie e tamanho dos indivíduos.  

Todas as espécies de moluscos identificadas no momento da despesca são vistas 

pelos responsáveis do cultivo como algo negativo, pois prolongam a prática devido à 

necessidade da sua separação, estão sempre em grande quantidade devido a sua ampla 

distribuição dentro do viveiro e tem tamanho pequeno dificultando a sua retirada, a 

presença desses moluscos chega a atrasar a prática da despesca por até três horas. O 

destaque está nas espécies Melanoides tuberculata que chega a cobrir todo o solo e 

Pomacea sp. (Figura 10 e 11) 

 

 

Figura 10. Retirada dos moluscos Melanoides tuberculata e Pomacea sp. capturados 

junto com a espécie alvo. 

 

Figura 11.  M. tuberculata espalhado pelo solo do viveiro da fazenda de Russas-Ce 



40 
 

 

A espécie Pomacea sp. foi descrita pelos responsáveis da propriedade C como um 

organismo que acaba afetando a ração do camarão Litopenaeus vannamei, pelo fato do 

muco que solta sobre ela diminuir a sua patabilidade, necessitando de testes que avaliem 

essa observação mais afundo. As espécimes de Biomphalaria sp. acabam passando por 

despercebido no momento da separação da fauna acompanhante da espécie alvo, pelo seu 

pequeno tamanho e pouca abundância, os colaboradores acabam nem notando a sua 

presença, seguindo na maioria das vezes junto com os camarões dentro dos monoblocos 

ou ficando dentro de conchas vazias de Pomacea sp. 

Todos os moluscos presentes na fauna acompanhantes quando verificados são 

descartados em um determinado local dentro da fazenda, geralmente próximos aos 

viveiros onde foram coletadas, não tendo nenhuma destinação adequada acumulando 

conchas de vários ciclos em um mesmo local (Figura 12). Os que não saem no momento 

da despesca permanecem dentro dos viveiros, onde são submetidos a alguns dias ao sol, 

posteriormente as unidades de cultivo são cheias novamente para um novo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Descarte de moluscos após a despesca 

 

Os peixes capturados têm o seu destino baseado geralmente no seu tamanho, em 

nenhuma das propriedades foram identificadas finalidades comerciais, pois são 

distribuídos entre os colaboradores e população próxima, entre as espécies estão: 

Megalops atlanticus, Elops saurus e Oreochromis niloticus (Figura 13), este último foi 

encontrado apenas na Fazenda B que relatou que dependendo do tamanho esses podem 

ser transferidos para a bacia de recirculação para aumento da biomassa, na despesca 
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acompanhada 84kg de Oreochromis niloticus foram doados com comprimento médio de 

20,43 com . Já o Elops saurus encontrado na fazenda A além de o uso para a alimentação 

também é destinado ao uso como iscas para pescarias pelo proprietário. As outras espécies 

de menor tamanho Poecilia vivípara, Eucinostomus lefroyi e Dormitator maculatus são 

descartadas no próprio local onde realizam a separação. 

Os crustáceos foram encontrados apenas nas propriedades A e B. Na propriedade 

A os caranguejos e siris são distribuídos para alimentação, e relatados pelos responsáveis 

dos cultivos como algo positivo, já que eles acabam se alimentando dos camarões mortos 

e moribundos, evitando que os camarões sadios se alimentem desses, minimizando a 

contaminação cruzada no sistema. Já as cracas encontradas, dominam o interior dos dois 

viveiros estudados, e é tida apenas como um fator negativo, dificultado o manejo, fixando 

além dos taludes nas telas de proteção, aquelas que saem na despesca são retiradas de 

junto da espécie alvo e descartadas no mesmo local onde está sendo realizada a prática. 

Na propriedade B o crustáceo presente na fauna acompanhante foi o camarão de água 

doce, esse é descartado e sua quantidade pequena. 

Já existe um conhecimento por parte dos responsáveis técnicos acerca de algumas 

espécies contidas no sistema, faltando ainda um aprofundamento biológico das mesmas. 

Diante dos problemas enfrentados com essa presença, as propriedades realizam algumas 

medidas para evitar a sua entrada e disseminação, as medidas tomadas seguem o mesmo 

padrão nas três propriedades, com o uso de telas de 500 micras nas comportas de 

abastecimento e uso de cloro e cal virgem antes do povoamento do Litopenaeus 

vannamei.  

 

Figura 13.  Oreochromis niloticus sendo separado para posterior distribuição entre 

colaboradores da despesca. 
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7. DISCUSSÃO 

 

A fauna acompanhante presente nos viveiros de Litopenaeus vannamei em água 

doce e água salgada na Mesorregião do Jaguaribe, diferiram quanto à riqueza, diversidade 

e dominância das espécies, não tendo nenhuma espécie em comum nos dois ambientes. 

O comportamento inversamente proporcional entre o a diversidade e dominância nesse 

trabalho corroboram com Ivo, Santiago e Monteiro-neto (1996) ao avaliar esses índices 

na fauna acompanhante da pesca e com Borrego et al (2010). 

O total das espécies de peixes encontradas associadas aos cultivos nos viveiros de 

água salgada se mostraram inferiores as cinquenta e quatro espécies identificadas 

associadas ao cultivo de L. vannamei por Costa Junior (2006), e por Meneses (2014) que 

identificou quarenta e oito espécies de peixes. As espécies Megalops atlanticus, Elops 

saurus, Poecilia vivípara ,Oreochromis niloticus e Dormitator maculatus,  encontradas 

nesse estudo, também fizeram parte da ictiofauna acompanhante registrada por ambos os 

autores como fauna acompanhante em viveiros de L.vannamei.  

Em relação a espécie de peixe capturada no ambiente de água doce, Oreochromis 

niloticus é comumente utilizado em sistemas de policultivo (cultivo integrado entre duas 

espécies ou mais). A conversão alimentar do L. vannamei no viveiro com a presença de 

O. niloticus viveiro foi satisfatório, contrariando os resultados encontrado por Simão 

(2008) a qual a conversão alimentar do camarão piorou significativamente, com efeito 

linear crescente devido adição da tilápia em seu cultivo, onde encontrou conversões 

alimentares de 1,82±0,17, 2,36±0,31 e 2,94±0,11.  

Os cultivos de camarão próximos a ambientes de transição como estuários acabam 

contando com a presença de organismos comuns nesses ambientes, em cultivos semi-

intensivos a pouca reposição de água pode contribuir para a permanência desses 

indivíduos no cativeiro (KUBITZA, 2003). A carcinofauna é um deles, como foi 

observado em nosso estudo. O ambiente estuarino tem uma grande importância no 

desenvolvimento e reprodução de siris e caranguejos, por disponibilizar local favorável 

para reprodução e desenvolvimento de um grande número de espécies. No Estado do 

Ceará, estes animais são alvos de captura na pesca artesanal e contribuem com um 

pequeno volume para o mercado consumidor, com uma abundância representativa da 

espécie Callinectes bocourti que tem importância socioeconômica (IGARASHI, 2008), a 

mesma também foi citada na pesca artesanal na região estuarina de Santos e São Vicente 

SP (SEVERINO-RODRIGUES; PITA; GRAÇA-LOPES, 2001).  
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Para Marques (2008) a presença de alguns crustáceos no sistema pode se tornar 

algo negativo e prejudicial, uma vez que alguns desses organismos acabam servindo de 

vetores para patógenos que atacam a espécie alvo, dificultando a sua erradicação no 

ambiente pelo aumento de hospedeiros dentro do próprio cativeiro. Para Costa Júnior 

(2006) a presença desses crustáceos é vista como algo positivo ao sistema, já que através 

da cadeia trófica esses indivíduos acabam predando camarões doentes, atuando assim na 

sanidade do cultivo.  

Assim como siris e caranguejos são comuns em ambientes de água salgada, na 

água doce outros crustáceos podem estar presentes em cultivos. O camarão de água doce 

Macrobrachium amazonicum registrado em viveiro de L.vannmei, apesar de já ter sido 

descrito em algumas bacias no estado do Ceará, os estudos ainda são poucos, o primeiro 

registro na Bacia do Alto Jaguaribe só se deu no ano de 2014, em coletas realizadas por 

oito meses apenas 19 espécimes foram capturados, fato que pode estar relacionado com 

a pressão que a espécie tem sofrido na região (FEITOSA et al., 2016).  

A malacofauna se mostrou abundantes nos viveiros de L. vannamei quando 

cultivado em água doce. Melanoides tuberculata alimentam-se de partículas orgânicas 

presentes nos substratos e conseguem se disseminar por uma variedade de ambientes, pelo 

seu grande potencial de adaptação tanto em ambientes lenticos como lóticos, chegando a 

atingir densidades elevadas de até 17.000 indivíduos/m² (HÓRUS, 2005). Corroborando 

com as elevadas densidades presentes nos viveiros de Russas e Jaguaruana, áreas de 

estudo desse trabalho. A espécie apesar de ter sua população bem estabelecida no 

ambiente de água doce, testes realizados por Farani (2013) mostraram a tolerância da 

espécie em diferentes salinidades, mas em todas as réplicas do teste com a exposição de 

M.turbeculata a 35 de salinidade por 96 horas a sobrevivência foi de 0% , indo de acordo 

com o observado no presente trabalho, onde nenhum exemplar foi encontrado no 

ambiente de água salgada onde a salinidade foi de 40. 

 Em relação a sua interação com outros moluscos segundo Giovanelli (2005) M. 

tuberculata é um molusco exótico que obteve sucesso relativo no controle biológico de 

Biomphalaria sp, podendo assim ser usado para a diminuição dessa espécie no ambiente, 

no entanto o fator de interação entre os moluscos que reduz a presença de um, em função 

da presença do outro, ainda não é bem conhecido. O que se observou no estudo dessas 

duas espécies como fauna acompanhante em viveiros de L.vannamei  foi uma abundância 

relativa menor da espécie Biomphalaria em relação a Melanoides tuberculata, presentes 
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no mesmo ambiente, se faz necessário estudos mais aprofundados para análise da 

interação. 

Nos cultivos de camarão as características dos ciclos produtivos estão diretamente 

ligadas ao sucesso ou insucesso na produção. A conversão alimentar é um desses fatores 

por ter relação direta com a viabilidade econômica da produção, sendo um dos insumos 

que mais contribui para elevação dos custos no ciclo. Cavalheiro, Conceição e Ribeiro 

(2016) ao avaliar o desempenho da conversão alimentar em baixa salinidade obtiveram o 

resultado mínimo de 1,20 e máximo de 1,33 considerados satisfatórios, resultados 

semelhantes foram obtidos no presente estudo, diferentemente disso Meneses (2014) ao 

avaliar o mesmo fator em ambiente de água marinha próximo ao estuário, obteve um CA 

de 1,88 que mencionou o resultado como atípico. Outro fator que pode se relacionar com 

a conversão alimentar nos cultivos é a densidade, Lima et al. (2016) verificou em seus 

estudos diferenças na CA em diferentes densidades, tendo maiores taxas em densidades 

mais elevadas, no presente trabalho como a faixa de densidade foi semelhante entre as 

propriedades, as taxas de conversão alimentar também foram semelhantes. Uma outra 

característica atrelada aos bons resultados do ciclo, é a sobrevivência final, essa medida 

é feita através do número final de indivíduos e o número inicial de pós-larvas povoadas 

no viveiro (SANTOS; ROCHA; IGARASHI, 2002). Santos et al. (2009) submetendo o 

camarão L.vannamei a diferentes salinidades, observou  diferenças nas sobrevivências 

obtidas, com uma sobrevivência de 93,8% em salinidade 0, e uma sobrevivência inferior, 

de 87,5% na salinidade de 35. Resultados semelhantes aos obtidos no nesse estudo, onde 

a sobrevivência foi menor no ambiente com maior salinidade, apesar disso, a 

sobrevivência é um fator que pode estra atrelado a várias condições do cultivo 

necessitando de uma avaliação mais aprofundada. A sobrevivência nesse estudo quando 

relacionada com a fauna acompanhante, não pareceu ter sofrido influência. 

Os viveiros de cultivo de Litopenaeus vannamei no final do ciclo operam com 

despescas totais, o viveiro é completamente drenado e a espécie alvo segue a sua 

destinação de venda, nesse momento é necessário proceder com a separação e dar destino 

a fauna acompanhante. A fauna acompanhante com valor comercial recebe mais atenção 

e sua destinação está relacionada com o seu tamanho, as espécies de interesse comercial 

que apresentam tamanhos pequenos são transferidas para outros viveiros, como relatado 

nas fazendas investigadas nesse estudo, afim de continuar seu crescimento incrementando 

a biomassa, as espécies pequenas que não apresentam tanta importância comercial podem 

ser devolvidas ao estuário.  
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Outras formas de aproveitamento da fauna acompanhante é a venda em feiras 

locais com preços acessíveis, e a doação dos organismos no próprio momento da despesca 

para os colaboradores (MENESES 2014).  O destino da fauna acompanhante no presente 

trabalho segue a mesma linha, com exceção dos moluscos, que apesar de serem comuns 

nos em cultivo de L.vannamei , existe uma carência de trabalhos que relate sobre as 

espécies, suas interações com o sistema e a destinação final. Muitos moluscos no 

momento da despesca se encontravam mortos, o que pode estar relacionado com o 

tratamento aplicado dentro do viveiro depois da despesca com exposição ao sol e 

cloragem, sendo então provenientes de ciclos anteriores. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 

 A dominância de espécies foi maior no ambiente de água doce, pela ocorrência 

abundante das espécies Melanoides tuberculata e Oreochromis niloticus. 

 Os moluscos como representante da fauna acompanhante nos viveiros estudados 

não mostrou nenhuma importância para alimentação, diferente dos outros dois 

táxons encontrados, sendo todas os indivíduos descartados no momento da 

despesca, desta forma uma medida de eliminação desse grupo deverá ser 

estabelecida. 

 As medidas de combate a presença da fauna nos viveiros, se mostraram 

insuficientes ou falhas em função da presença abundante de algumas espécies nos 

viveiros de água doce  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

FAUNA ACOMPANHANTE EM VIVEIROS DE CAMARÃO LITOPENAEUS 

VANNAMEI NA MESORREGIÃO DO JAGUARIBE NO ESTADO DO CEARÁ 

NOME DA PROPRIEDADE  

ÁREA TOTAL   

AREÁ DO VIVEIRO  

DATA DA COLETA  

FUNÇÃO DO ENTREVISTADO  

SALINIDADE DO VIVEIRO  

1.Como ocorre o abastecimento da água?  

2. Povoamento direto ou indireto? 

3.Qual a duração do ciclo de produção? 

4.Qual a densidade de Povoamento? 

5. Qual a conversão alimentar? 

6. Qual a biomassa final? 

7. Como é feita a preparação e manutenção do viveiro? 

8. Qual o destino dado a fauna acompanhante presente no viveiro após a despesca? 

9. A alguma metodologia aplicada afim de evitar a entrada desses organismos no 

sistema de cultivo? 

(  ) Sim: (  ) Não 

10. A fauna acompanhante é vista como algo negativo?  

(  ) Sim:  

(  ) Não 

11. Como é realizada as trocas de água? 

12. Existe conhecimento a respeito das espécies acompanhantes do cultivo, como 

habitat e habito alimentar? 

...................................................................................... 

Assinatura do responsável 
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ANEXO A. FOTOGRAFIAS DAS ESPÉCIES COLETADAS NOS VIVEIROS DE 

ÁGUA DOCE NAS PROPRIEDADES DE RUSSAS E JAGUARUNA EM 2019. 

 

Prancha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oreochromis niloticus                                             Macrobrachium amazonicum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanoides tuberculata                                                                    Pomacea sp. 

 
Biomphalaria sp. 
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ANEXO B. FOTOGRAFIAS DAS ESPÉCIES COLETADAS NOS VIVEIROS DE 

ÁGUA SALGADA NA PROPRIEDADE DE ARACATI EM 2019. 

 

Prancha 1 

 

 
Elops saurus 

 

 

Dormitator maculatus 

 

 

Megalops atlanticus 
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Eucinostomus lefroyi 

 

 

Espécie não identificada 

 

 

Poecilia vivipara 
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Prancha 2  

 

Callinectes bocourti 

 

l 

Minuca rapax 

 

 

Espécie não identificada. 
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