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A conferincia nao tratou de urna exp lan acio te6r ica e exaustiva sobre a es 
colha dos mitodos e das normas ticnicas, ela foi basead a em exemplos reais vT 
vidos pelo autor e obtidos a partir de experiencias de campo. 

De stacou a princi pio, tris idéias fundamentais: 

a) Na o existe, de maneira alguma, uma norma, uma técnica e um esquema de 
produc~o va li do para qualquer pais, qualquer clima e qualquer mercado. 
Muito pel o contr~rio , existem diversas e o mais importante, é saber es 
colhe- las e adapta- las. 

b: ti e~cü li1 a dü conj unto de normas, de técnicas e do esquema de produ¡;:ao 
deve ser feito antes do inIcio do projeto, com o onjetivo de se lucrar: 

- em ef i cácia , 

em tempo, 

- em dinheiro, 

- em cred ibili dade (perante os agentes financiadores, organls mo s gove.c 
namentai s e mercado comprador). 

c l A esco l ha deste conjunto ( normas técni cas e esquema de prod u¡;:iiol deve 
ser adaptado ao l ocal, ao contexto s6cio- econ6mico e ao mercado visad~ 

11 - EI. EMErITOS ESSENCIAIS 

Crnnenta-s e i seguir exemplos de escolha de normas importantes para treS! 
l ementos essenc i ai s de urna fazenda de producao comerc ial: 

- O so lo 

- A agua 

O sistema de cdacao 

2.1 - O SOLO 

An t es de tudo, e 0til relembrarmos algumas no¡;:oes básicas de estrutura de 
solos: 

a) Estrutura colo idal impermeável (sem cálcio) 

em suspensao 
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bl Estrutura granulosa e perme~vel (cOm c~lci0l 

canais de circula~ao agrgado de part1culas 

FIG 1 - Representa~ao esquem~tica da estrutura coloidal e da estrutura or 
ganizada de dois tipos de solo. 

Na figura la, as pequenas particulas de solo em suspensao coloidal pro por 
cionam a impermeabilidade do solo. Na figura lb, o cálcio aglutina as partículas 
tornando o solo granuloso com canais de circulayao facilitando a oxigenayao e a 
respiracao do solo. 

Assim ~ fundamental o aporte de cálcio para,se obter urna boa permeabilid! 
de do sedimento, tanto para os gases como para a agua. 

'/1 a de regra, a quantidade de calc~reo a ser colocada ~ determinada en fun 
~ao da acidez do solo (pHl e de sua composi~ao granulolll~trica. O quadro a seguir 
mostra a quantidade de calcáreo necessária para uma calagem inicial em funeao 
do tipo de solo e seu pH. 

pH do solo natureza do solo 
'argnüso s,lToso -.----arenoso 

--------- ----
4.0 - 4.5 9 6 5 

4.5 5.0 7 5 3,6 

5.0 - 5.5 5 3,6 1,8 

5.5 6.0 3,6 2,8 

6.0 - 6.5 1,8 O 

-------, -----

Fig 2 - Quantidade em T/Ha de CaC0 3 ou equivalente. 

Entretanto, a aplicaeao pura e simples desta regra, fornece, geralmente , 
resultados incorretos. Por que? Porque, esquecemos, quase sempre, a inportancia 
da mat~ria organica, que quando presente, multiplica a capacidade de fixacao do 
cálcio, como mostra a figura abaixo: ~ (B)~®, 

®2 ~® ®' corlPLEXE '\)~~, 
®) _______ C(iD • :" A8S0flBAIH: ,JJg 

¿;~. __________ , ___ 1 ~) ~ .. :n:~g~~g:I:~® 
<W~-®'" 

MICRO'EsrRUIUIlA nI' UM SOLO MIClW-ESTflllTURA DE UM SOLO 

AflGILOSO SEM MAl, ORGAfUCA RICO EM MAffRIA OHGANICA 

Fig 3 - Micro estrutura de ar9ila e de complexo argilo-h0mico e a fixa~ao pote~ 
cial do c~lcio. 



A figura 3 esquematiza a micro-estrutura de um solo argiloso pobre e de 
outro rico em mat~ria org~nica. 

pos 
sos 

Numerosos solos de regi~es tropicais s~o muito pobres, principalmente, 
a escavacag dos viveiros, quando a camada de M.O. ~ removida, e nestes 
a calagem e completamente ineficaz devido ~ 

- capacidade de fixac~o de Ca reduzida, 

ca 

a colocacao da água no viveiro acarreta uma lixiviacao multo rápida do 
exesso de cálcio. 

Torna-se necessarlO entao o aporte de mat~ria org~nica e fixá-la ao solo 
atrav~s da semeadura de arroz ou simplesmente grama natural antes da calagem 
nicial. 56 assim, o cálcio poderá ser fixado eficazmente. 

Desta forma, a escolha do modo de calagem ~ tamb~m em func~o da riquesa 
do solo em mat~ria orgánica. 

Exemplos práticos de aplicacao 

Em uma fazenda industrial com 40 hectares de viveiros, na Guiana Frances~ 
o cálculo te6rico da quantidade de calcáreo necessárl0 para a calagem foi de: 
8 ton de CaC03/Ha. 

A preparacao do solo atrav~s de u~ enriquecimento em mat~ria orgánica e 
crescimento de qrama, permitiu a obtencao dos mesmos resultados de dureza e al
calinidade da á~ua com apenas 2,5 ton de CaC03/Ha, ou seja, 3 vezes menos. 

Ao preco de 240 U5$ a tonelada de calcáreo, a aplicacao de Mat~ria Org~ni 
ca antes da calagem proporcionou uma economia global de: 

5,5 x 240 x 40 = 53.000 US$ 

, 2.2 A AGUA 

A disponibilidade e quantidade de agua e frequentemente o primeiro fa
tor para um bom rendilllento. 

O ponto ~ásicg de ullla boa renovacao de agua, ~ a coer~ncia do circ~ito, 
desde a captacao ate a d¡'enagem fi na 1. Em todas as s ituac~es, ~ preci so assegu
rar o fluxo necessário de água em todos os viveiros. 

A seguir comenta-se, rapidamente, alguns elementos da rede hidráulica e 
mostra-se o quanto ~ importante a escolha da t¿cnica correta. A rede Hidráulica 
deve ser planejada cuidadosamente em func~o de vários crlt~rios para assegurar 
a confiabilidade requerida. 

2.2.1 - A escolha do tipo de tomada de água 

A principio a escolha parece simples. Deve ser bem pI anejada em funcao das 
variac~es da vaz~o do rio ao longo dos anos. 

A tomada d'água cl~ssica, s~o as micro-barragens, muito eficientes para 
pequenos fluxos e catastróficos para grandes vaz~es. 

As tomadas laterais (fig4) com grades de prote~ao s~o excelentes para 
grandes fluxos e de pouca eficácia para pequenos fluxos. 



As barragens tradicionais, quando o rio as ~ermitem, sao ~e 
quadas tanto para pequenas como para grandes vazoes. 

2.2.2 A escolha do decantador. 

_ As águas túrbi das, carregadas e ri cas ern materi a" s ern suspen 
sao, ocasionam o acumulo de lama no fundo dos víveiros, caso estas nao sejein, 
filtradas e/ou decantadas antes de entrarem nos viveiros. 

Existem diversos tipos e sistemas: o mais comum ~ o tanque decantador , 
que na maioria dos casos observados sao sub-dimensionados. 

A dimensao correta depende do tamanho da fazenda e da turbidez da água. 
Tais dispositivos devem ser colocados logo ap6s a captaeao e nao pr6ximo aos 
viveiros o que acarretaria uma perda de carga e pressao. 

Outro dispositivo bastante interessante sao os longos canais de distri 
buieao que provocam a precipitaeao das partlculas, com a condiCao de serem -
limpos regularmente. 

2. ('.3 A escolha das taxaas de renovacao. 

A regra básica é simples: 10% de renovaCao ao dia representa uma vazao 
de 11 litros por segundo e por hectare. 

Como o enchimento de um viveiro necessita de muita agua e em pouco tem 
PQ, é preciso prever uma capacidade superior para assegurar uma boa renova 
cao nos outros víveiros. 

De~;ta mat}eíra o cálculo geralnlente tende para urna taxa de 15% e portan
to a rede hidraulica de ve ser dimencionada para tal capacidade. Entretanto, 
quase sempre observa-se nas fazenJas de criae~o, vaz6es inferiores is recomen 
dadas. 

A figura 5 mostra a produ6ío mensal da fazenda SAOR de 37 Ha na Guiana 
Francesa no perlodo de 1985 a 1990. At~ o ano de 1988, utilizou--se uma esta 
cao de bombeio deficiente, que fornecia aproximadamente 4% de renovacao por 
día. A partir dessa data, modificau-se o sistema, aumentando-se sua capacida
de e efici~ncia dobrando-se assim a vazao. O resultado observado, é claro, de 
1989 em diante a producao dobra. 

Production 
mensuelle (kg) 

Production mensuellc de la SAOR 
de 1985 á 1990 

BO~O ---------------------

FIG.5 - Demonstrativo da produe~o mensal da SAOR na Guiana Francesa no perl~ 
do de 1985 a 1990 



2.2.4 - O controle da vazao 

A qualidade da igua nos viveiros ~ a arte d~ equilibrio. Nem muito nem 
pouca. t necess~rio desenvolver o fitopl~ncton e equilibrar sua densidade. 

Se a vazao é muito alta, água torna-se clara, o sol atinge o fundo do 
viveirú e propi~ia_o aparecimento de algas que invadem todo o viveiro e cujas 
consequencias ja sao bem conhecidas. 

Se a vazao é muito pequena, o fitopl~ncton torna-se denso, o pH e o 
oxig~nio dissolvido atinge rapidamente valores letais acarretando a morte do 
fitoplancton e a seguir a dos animais em criacao. 

Em conclusao, observa-se frequentemente, que o investimento inicial p! 
ra a rede hidr~ulica é sub-estimado, o que ~ um erro: 

- do ponto de vista técnico pelo manejo dos viveiros, 
- do ~onto de vista biol6gico pelo crescimento e sobreviv~ncia dos ca-

maroes, 
do ponto de vista econ6mico, pois as economias realizadas na constru 
cao s~o superadas pelas perdas de produtividade. 

Pode-se classificar gen~ricamente os sistemas de criacao em quatro ti 
pos distintos: 

- conti nuo, 
descontinuo sem seleCao, 
descontinuo com selecao, 

- monosexo. 

Todos esses sistemas possuem suas vantagens e desvantagens. A escolha 
deve integrar numerosos critérios, principalmente: 

2.3.1 O clima 

Quando existe urna estacao fria bem definida ( Hawai, sul dos EUA,Israel) 
os sistemas continuos sao excluidos. Nestes casos sao aconselhados os site
mas descontInuos. 

2.3.2 - O mercado 

Os mercados que o/xigem anlmais de grande porte como o das antilhas, ne
cessltam sistemas contlnuos. 

Os mercados que requerem classes de tamanho bem definidas como por 
exemplo os Estados Unidos, permitem a utilizac~o dos sistemas descontinuos. 

2.3.3 - A estrutura da fazenda 

Fazendas que possuem viveiros de tamanho regular e homog~neos, facilitam 
os sistemas contimuos. A exist~ncia de pequenos viveiros permite a implantac~o 
de fases de pré-engorda, caracterizando assim o sistema descontinuo. 

2.3.4 - O nivel t~cnico da m~o de obra. 

Este ponto, é frequentemente relegado a segundo plano e entretanto, e 
fundamental. Sao os operários e os técnicos que utilizam, todos os dias os 
equipamentos da fazenda. N~o s~o os engenheiros que operam a fazenda. 

111 CONCLUSAo 



Para o sucesso, do ponto de vista técnico, de uma fazenda e do seu siste 
ma de criac~o, qualquer que seja seu tamanho, ela deve ser concebida através 
de um planejamento do qual depende numerosos fatores. 

Esses fatores devem ser estudados antes do inicio do proJeto. Pa~a um 
projet5 industrial de grande porte eacima de 25 Ha) sao necessarios ate dois 
anos para que todos os fatores sejam estudados e definidos com seguranca. 

Este tempo será certamente recuperado mais tarde gracas a eficiencia e 
produtívídade obtídas. 

Río de Janeiro, 28 de fevereiro de 1991. 

DENIS LACROIX IFREMER autor da palestra. 
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