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RESUMO 

 

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DOS CAMARÕES Litopenaeus vannamei E 

Macrobrachium rosenbergii EM TANQUES REDE E AQUICULTURA FAMILIAR NA 

COMUNIDADE DE BEBIDA-VELHA, RN 

 

O estudo visa avaliar o desempenho zootécnico e identificar as lesões das interações 

agonísticas do camarão Macrobrachium rosenbergii em diferentes densidades em tanques 

rede (capítulo 1); comparar o desempenho zootécnico dos M. rosenbergii e Litopenaeus 

vannamei em tanques rede (capítulo 2); além de conhecer os saberes e fazeres de uma 

comunidade tradicional de aquicultores de Bebida-Velha, no município de Pureza/RN, que 

praticam a aquicultura rural e familiar, bem como traçar o perfil socioeconômico da 

comunidade e avaliar o manejo que estes aquicultores utilizam no cultivo de camarões M. 

rosenbergii (capítulo 3). Para realizar os experimentos (capítulo 1 e 2) os camarões das 

espécies L. vannamei e M. rosenbergii foram pesados em balança digital e transferidos a 

cultivos em tanques rede. Os tanques rede possuíam 1m³, com malha de 5 mm entre nós e 

foram fechados em cima com tela para evitar a ação de predadores (aves, insetos). Os animais 

permaneceram em adaptação por quinze dias antes do início da coleta de dados (de cada 

experimento). Os dois experimentos duraram setenta dias, totalizando oitenta e cinco dias de 

cultivo. Durante os cultivos, os animais foram alimentados com ração peletizada para 

camarão em 10% da sua biomassa, com 35% de proteína bruta, ofertada em bandejas de 

alimentação duas vezes por dia nos horários (7:00 h e 14:00 h). A sobra na bandeja foi 

retirada após 2h de permanência para calcularmos o consumo. Para determinar os parâmetros 

zootécnicos, biometrias foram realizadas a cada 10 dias. Os resultados dos dois experimentos 

foram analisados através do programa STATISTIC 7.0 (2004). No experimento do capítulo 1 

foram aplicados 5 tratamentos, com 5 repetições cada: D5 - 5 animais/m
2
; D10 - 10 

animais/m
2
; D15 - 15 animais/m

2
; D20 - 20 animais/m

2
 e D25 - 25 animais/m

2
. Para isso, 25 

tanques rede foram distribuídos aleatoriamente em 2 viveiros de alvenaria. No final do 

experimento as lesões foram verificadas e quantificadas. O experimento do capítulo 2 teve 

início quando os camarões alcançaram a mesma idade (oitenta e quatro dias) e foi utilizado a 

densidade de 25 camarões/m
2
 com 4 repetições. Para a realização do capítulo 3, foram 

aplicadas entrevistas semi-estruturadas através de abordagem direta dos assentados de Bebida 

Velha praticantes da atividade de aquicultura, produtores de tilápia e camarão da comunidade. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados de acordo com as respostas obtidas pelos 

participantes. Portanto, foi constatado que a quantidade de lesões aumentou com o aumento 
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da densidade de estocagem e que a densidade de 10 camarões de água doce/m² apresentou as 

melhores condições para obter um melhor desempenho em tanques rede. O cultivo em 

tanques rede da espécie de camarão de água doce M. rosenbergii teve melhores índices 

zootécnicos do que o cultivo da espécie de camarão marinho L. vannamei. Foi possível 

verificar que as atividades das quais os entrevistados praticam, garantem uma boa qualidade 

de vida e renda para eles, além disso, os entrevistados possuem conhecimento tradicional do 

saber e fazer, e também se mostram interessados no cultivo da espécie M. rosenbergii. 

 

Palavras-chave: Litopenaues vannamei; Macrobrachium rosenbergii; Gaiolas; Comunidade 

tradicional;  
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ABSTRACT 

 

PERFORMANCE OF SHRIMPS Litopenaeus vannamei livestock Macrobrachium 

rosenbergii IN CAGES AND AQUACULTURE FAMILY IN BEBIDA VELHA 

COMMUNITY, RN 

 

The study aims to evaluate the performance and identify lesions of agonistic interactions of 

Macrobrachium rosenbergii in different densities cages (chapter 1); compare the growth 

performance of shrimp M. rosenbergii and Litopenaus vannamei cages (chatper 2); in addition 

the study aimed at identifying the knowledge and practices of a traditional community of 

farmers Bebida-Velha, in the city of Pureza / RN, practicing rural family and aquaculture, as 

well as tracing the community socioeconomic profile and evaluate the management that these 

farmers use in shrimp farming Macrobrachium rosenbergii (chapter 3). To perform the 

experiments (chapter 1 and 2) shrimp species L. vannamei and M. rosenbergii were weighed 

on a digital scale and transferred to cultures in cages. The cages had 1m³, with 5mm mesh 

between us and were closed on top with screen to avoid predators (birds, insects). The animals 

remained in adaptation for fifteen days before the start of data collection (each experiment). 

Both experiments lasted seventy days, totaling eighty-five days cultivation. During the 

cultures, animals were fed pelleted feed for shrimp at 10% of their biomass with 35% crude 

protein, offered in feed trays twice a day during the hours (7:00 am and 14:00 pm). The 

remnants in the tray were removed after 2h of permanence to calculate intake. To determine 

the performance parameters, some samples were taken every 10 days. The results of both 

experiments were analyzed using the STATISTIC 7.0 (2004). In Chapter 1 experiment were 

applied5 treatments were applied with 5 replications each: D5 - 5 animals/m
2
; D10 - 10 

animals/m
2
; D15 - 15 animals/m

2
; D20 - 20 animals/m

2
; D25 - 25 animals/m

2
.  To this, were 

distributed 25 cages randomly in two masonry nurseries. The end of the experiment the 

lesions were verified and quantified. The chapter 2 experiment began when the shrimp 

reached the same age (eighty-four days) and was used the density of 25 shrimp / m2 with 4 

repetitions. For the realization of chapter 3 were applied semi-structured interviews by direct 

approach of Bebida Velha of settlers practicing aquaculture activity, tilapia producers and 

community shrimp. Data were tabulated and analyzed according to the responses obtained by 

the participants. Therefore, the amount of damage increased with increasing stocking density. 

The density of 10 freshwater shrimp/m² showed the best conditions for a better performance 

in cages. It can be concluded that in cages, the cultivation of species of fresh water shrimp M. 

rosenbergii had better zootechnical indexes than the cultivation of marine shrimp species L. 
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vannamei. It was possible to verify that the activities of which the interviewees practice 

guarantee a good quality of life and income for them. We find that respondents have 

traditional and local knowledge, and also may be interested in the cultivation of the species M. 

rosenbergii. 

 

Keywords: Litopenaues vannamei; Macrobrachium rosenbergii; Cages; Traditional 

community. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL  

 Atualmente a aquicultura está se expandindo em todos os continentes em termos de 

novas áreas e espécies, bem como a intensificação e diversificação da gama de produtos em 

formas de espécies e produtos para responder às necessidades dos consumidores (FAO, 2014). 

Em 2010, a aquicultura de água doce foi a fonte de 58,1% da produção mundial por valor e a 

taxa média de crescimento anual para a produção de aquicultura de água doce 2000-2010 foi 

de 7,2%, em comparação com 4,4% para a produção de aquicultura marinha (FAO, 2012). 

Entre as atividades de aquicultura, a carcinicultura é considerada uma das principais devido 

ao elevado valor econômico do produto (FAO, 2012). Em 2012, a produção global por 

captura de espécies de camarão marinho registrou 3,4 milhões de toneladas. Em 2014, o 

Brasil exportou camarão, em toneladas, 166,80 para o Vietnã, 93,32 para França e 17,28 para 

Espanha, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2014). Os dados 

mais atuais da produção mundial do camarão de água doce Macrobrachium rosenbergii foi de 

220.254 toneladas em 2012 (FAO, 2012). No Brasil, a produção de M. rosenbergii foi de 250 

toneladas em 2008 (FAO, 2010).  

Apesar, de a produção aquícola brasileira ser desenvolvida principalmente por 

pequenos produtores, podem realizar funções indispensáveis na segurança alimentar, na 

geração de emprego e renda e no desenvolvimento de uma aquicultura sustentável tanto para 

ecologia quanto para o social (Diegues, 2006). Segundo Kubitza e Ono (2010), a aqüicultura é 

uma atividade mais favorável para pequenas propriedades, por ser mais constante pela 

disposição de produzir alimento o ano inteiro, do que a produção agrícola que é mais exposta 

a sazonalidade. 

Diversas espécies de animais aquáticos têm sido cultivadas para atender a demanda 

global por alimentos (ALMEIDA et al., 2004). Entre estas, os crustáceos se destacam pelo seu 

valor proteico, por sua capacidade de adaptação às mais variadas condições de cultivo 

(ORMOND; TÁBUAS; PIRES, 2004) e pelo elevado valor de mercado (NEW, 2010).  

O camarão Litopenaeus vannamei é a 

 espécie mais produzida no Brasil (NUNES; MADRID; ANDRADE, 2011), e apesar 

de ser um camarão marinho, se adapta muito bem em baixas salinidades (NUNES, 2001; 

VALENÇA; MENDES, 2009). Quanto aos camarões de água doce, a única espécie cultivada 

comercialmente no Brasil é Macrobrachium rosenbergii (NEW, 2010). Ambas as espécies 

foram introduzidas no Brasil, uma vez que possuem grandes vantagens em comparação às 

espécies nativas, como informações zootécnicas e biológicas bem definidas.  

 A carcinicultura brasileira cresceu centrada principalmente na utilização de cultivos 

em viveiros escavados, porém, como essa atividade tem sido limitada por fatores como 
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disponibilidade de locais adequados para o cultivo, pelos impactos que pode causar no 

ecossistema manguezal e pelo alto custo operacional e da terra (WASIELESKY JÚNIOR et 

al., 2004; POERSCH et al., 2006; PRETO et al., 2005), tecnologias alternativas de cultivo 

vêm sendo desenvolvidas (JORGENSEN; BEMVENUTI, 2001; KRUMMENAUER et al., 

2006). Técnicas alternativas de cultivo podem ser estabelecidas em importante estratégia para 

o desenvolvimento sustentado da aquicultura em geral. Beveridge (1996) apontou os sistemas 

de tanques-rede ou gaiolas como excelentes alternativas para a criação de organismos 

aquáticos, principalmente para a criação de peixes, dispensando a ocupação de solos. 

A utilização de tanques rede surge como uma opção viável, por possuir um menor 

custo de implantação e um melhor aproveitamento da produtividade natural do ambiente 

(BEVERIDGE, 1996; PAQUOTTE et al.,1998; PRETO et al., 2005).  Além disso, o cultivo 

em tanques rede permite a utilização de uma grande variedade de ambientes aquáticos (mar, 

estuários, lagos, lagoas, rios, canais de irrigação, grandes reservatórios, etc.) (BEVERIDGE, 

1996; MARQUES et al., 2012), e diminui o ataque de predadores (BEVERIDGE, 1996).  

Nota-se já algum tempo, um alto grau de interesse da comunidade científica em 

adaptar esta técnica para a sua utilização na carcinicultura. Alguns pesquisadores estudaram o 

uso de tanques rede ou gaiolas para carcinicultura marinha (KRUMMENAUER et al., 2006; 

PAQUOTTE et al., 1998; WASIELESKY JR. et al., 2001; ZARAIN-HERZBERG; CAMPA-

CÓRDOVA; CAVALLI, 2006; ZARAIN-HERZBERG; FRAGA; HERNANDEZ-LLAMAS, 

2010), e para carcinicultura de água doce (CUVIN-ARALAR et al., 2007; MARQUES; 

LOMBARDI; BOOCK, 2000; MARQUES; LOMBARDI, 2011; MARQUES et al., 2012).  

 Além disso, a densidade de estocagem é uma estratégia de manejo que apresenta 

grande influência sobre a produção dos camarões em cativeiro (JACKSON; WANG, 1998). 

Portanto é necessário ter o conhecimento da densidade adequada para cada cultivo. A 

densidade de estocagem ideal de camarões pode variar em função de diversos fatores como 

em função da espécie, das estratégias de manejo de cultivo ou de parâmetros ambientais 

(WASIELESKY JÚNIOR et al., 2001). O monocultivo dos camarões M. rosenbergii, na 

Malásia, são geralmente estocados com 4 a 10 pós-larvas ou juvenis/ m
2
 (VALENTI; 

MORAES-RIODADES, 2004). Quanto que o cultivo dos camarões L. vannamei é 

caracterizado por densidades de estocagens de 30 camarões/ m
2
 (PONTES; ARRUDA, 2005). 

Estudos sobre densidade de estocagem em tanques rede são escassos em carcinicultura 

(CUVIN-ARALAR et al., 2007; KRUMMENAUER et al., 2006; MARQUES; LOMBARDI; 

BOOCK, 2000; PAQUOTTE et al., 1998; WASIELESKY JÚNIOR et al., 2001; ZARAIN-

HERZBERG; CAMPA-CÓRDOVA; CAVALLI, 2006). 

Diversas metodologias devem ser estudadas e elaboradas para avaliar os sistemas de 
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cultivo, pois dando importância a própria atividade do cultivo, estaremos também 

contribuindo com toda complexa rede de interação que ela envolve, incluindo o meio 

ambiente e a sociedade, nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento para o 

setor. 

 

Macrobrachium rosenbergii 

 De acordo com Moraes-Riodades e Valenti (2001) a carcinicultura de água doce 

atende aos preceitos da aquicultura sustentável, pois apresenta baixo impacto ambiental, gera 

empregos e auto-empregos, é lucrativa e se adapta bem em empresas que usam mão de obra 

familiar. 

 O gênero Macrobrachium é o maior da família Palaemonidae, podendo atingir 32 cm 

e pesar 500 g. O camarão da Malásia, Macrobrachium rosenbergii (figura 1), foi uma das 

primeiras espécies dulcícolas a se tornar cientificamente conhecida (NEW, 2010). É 

considerada uma espécie rústica, precoce, fecunda, fértil e prolífica, adaptando-se bem à 

criação em cativeiro, por resistir bem às variações físicoquímicas do ambiente, principalmente 

climáticas (VALENTI, 1996). Além disso, os camarões de água doce como o M. rosenbergii 

tem menor susceptibilidade a doenças em comparação aos camarões marinhos como o L. 

vannamei (VALENTI; DANIELS, 2000). 

 

 

 

                     Figura 1: Fotografia do camarão adulto Macrobrachium rosenbergii  

                     Foto: Priscila Maria Oliveira Campos 
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 O camarão M. rosenbergii apresenta comportamento territorial e agonístico, com alta 

mortalidade e baixa taxa de crescimento dos animais subordinados em função dos confrontos 

agonísticos (KARPLUS et al., 1992; PEEBLES, 1979). Alguns trabalhos falam do 

comportamento agonístico deste camarão (KARPLUS et al., 1992, 2005; PEEBLES, 1979; 

BRUGIOLO et al., 2007) o mas poucos falam das partes do corpo que são mais atingidas 

devido a esses confrontos (MOURA et al., 2010). 

M. rosenbergii é originário do sul e sudeste asiático, parte da Oceania e algumas  

ilhas do Oceano Pacífico (NEW, 2002). No Brasil, a introdução de M. rosenbergii ocorreu em 

1978, através do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco.  

Este crustáceo pode ser utilizado em policultivo com outras espécies de peixes 

dulcícolas, diversificando a fonte de renda e aumentando a rentabilidade da produção 

(MORAES-RIODADES; VALENTI, 2001). Além disso, sua produção pode ser realizada em 

propriedades de pequeno, médio ou grande porte, localizadas próximas ao litoral ou no 

interior (VALENTI, 1996).  

Atualmente, a maioria dos produtores deste camarão utiliza metodologia de cultivo 

semi-intensivo, caracterizado por densidades populacionais de até 10 camarões/m
2
 ou em 

sistemas de policultivo com peixes, principalmente tilápias. 

 Camarões desse gênero apresentam o 2º par de pereiópodos bem desenvolvido, 

considerado como estrutura primordial na predação e na agressão inter e intra-específica, 

sendo as quelas essenciais não somente para a defesa, mas também para o ataque e a aquisição 

de recursos limitantes. 

 De acordo com Karplus (2005), quatro diferentes mecanismos sociais têm sido 

identificados como controladores do crescimento desses crustáceos: competição direta pelo 

alimento, supressão do acesso ao alimento, eficiência de conversão alimentar alterada e 

aumento de gasto energético com atividades motoras. O mesmo autor afirma que um dos 

maiores obstáculos no desenvolvimento do cultivo de M. rosenbergii é a típica 

heterogeneidade no tamanho dos indivíduos (principalmente nos machos) em sua população 

sexualmente madura, o que por sua vez ocorre pela influência do macho dominante de quela 

azul. A espécie M. rosenbergii apresenta um comportamento de canibalismo, principalmente 

quando confinado e na ausência do alimento natural (CORREIA; CASTRO; FERREIRA, 

1997). 

 As estatísticas de produção são de difícil obtenção, pois geralmente estes crustáceos 

são produzidos por pequenos proprietários rurais e para consumo local. 

 

Litopenaeus vannamei 
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 O camarão L. vannamei (figura 2) é uma espécie exótica, sendo popularmente 

conhecido no Nordeste do Brasil como ―camarão-cinza‖. Esta espécie pode atingir 23 cm de 

comprimento, em condições naturais. Sua origem e distribuição natural vão desde as águas do 

Oceano Pacífico na Província de Sonora, México, até o Sul de Tumbes no Peru (BENZIE, 

2000). Quando adulto, é encontrado em profundidades que variam de baixas profundidades 

até 72 m, em temperaturas da água de 26 a 28 
o
C e salinidade média de 35‰. A fêmea desova 

em águas oceânicas e os organismos na fase larval migram para regiões costeiras, onde 

permanecem durante a fase de juvenil até tornar-se pré-adulto (VINATEA-ARANA, 2004). 

 

 

 

                     Figura 2: Fotografia do camarão adulto Litopenaeus vannamei 

                     Foto: Priscila Maria Oliveira Campos 

 

 

 Na década de 80 o camarão L. vannamei foi introduzido com o suporte técnico no 

Estado da Bahia (SANTOS, M.; COELHO, 2002), tendo esta espécie apresentado tolerância 

muito grande às condições do ambiente e obtido melhores resultados quanto à sua produção. 

Suas características zootécnicas, boa sobrevivência e pacote tecnológico definido, permitiram 

um novo impulso para a atividade (VINATEA-ARANA, 2004). Porém, ainda no final dos 

anos 80, a produção dos países dessas regiões não apresentava grandes avanços no cultivo, 

pois dependia da captura extrativista de fêmeas (para efetuarem desova nos laboratórios) e 

captura de pós-larvas para serem estocadas nos viveiros de criação (NUNES, 2001). 
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  Estes organismos são bastante explorados devido a sua grande capacidade de 

adaptação à variadas condições climatológicas e por apresentarem altos rendimentos em 

elevadas densidades (BARBIERI; OSTRENSKY, 2002). A espécie L. vannamei possui 

habilidade de tolerar larga variação de salinidade (0,5–40‰) com boa adaptação e 

crescimento a condições de baixa salinidade (NUNES, 2001; VALENÇA; MENDES, 2009). 

 Atualmente, a metodologia utilizada para a carcinicultura marinha é o cultivo semi-

intensivo, caracterizado por densidades populacionais moderadas (aproximadamente 30 

camarões/m
2
) (PONTES; ARRUDA, 2005).  

 

CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM TANQUES REDE 

O Decreto de nº 4.895, de 2003, e a Instrução Normativa Interministerial nº 6, 

Instrução de 2004, regulamenta o uso em corpos d‘água de domínio da União para a prática da 

aqüicultura. O uso das águas públicas para a aqüicultura é realizado basicamente pelo 

emprego de tanques-rede e cercados. 

Os tanques-rede ou gaiolas são estruturas de tela ou rede, fechadas de todos os lados e 

submersas, essas estruturas retêm os crustáceos ou peixes. Os tanques-rede devem ser 

cobertos para prevenir a ação de predadores, furtos e oferecer sombreamento que impede a 

incidência de raios UV (BEVERIDGE, 1996). 

Pesquisas sobre os métodos alternativos de cultivo de camarão apontam, sob o ponto 

de vista econômico, algumas das vantagens destes sistemas sobre os sistemas convencionais 

de criação (CAVALLI et al., 2007): a posse da terra não é necessária, uma vez que águas 

públicas são utilizadas, sendo ponto-chave para comunidades pobres ou sem terra, embora o 

licenciamento ambiental possa ser um fator limitante; a necessidade de capital é pequena 

devido à pequena escala da atividade e ao ciclo de produção relativamente curto; os materiais 

utilizados na construção das estruturas de criação têm um custo relativamente baixo e os 

investimentos iniciais também são baixo; equipamentos de bombeamento de água e aeração 

não são necessários; a produtividade natural relativamente elevada do ambiente e a 

possibilidade de recolonização das populações de organismos predados pelos camarões 

permitem uma redução dos custos com alimentação. 

Para Agostinho (1996), a abertura das águas da União para a aqüicultura é um avanço 

para o Brasil, porque abre oportunidades de negócios para empresários, produtores rurais e 

pesqueiros, também possibilita ao Brasil descobrir seus rumos quanto às espécies 

economicamente viáveis para criação nas diversas regiões climáticas e geográficas deste país. 

O cultivo do camarão em tanques-rede pode contribuir para os benefícios econômicos 

das famílias de baixa renda em áreas rurais (CUVI-ARALAR et al., 2007; PAQUOTTE et al., 
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1998; WASIELESKEY JÚNIOR. et al., 2001; ZARAIN-HERZBERG; CAMPA-

CÓRDOVA; CAVALLI, 2006; ZARAIN-HERZBERG; FRAGA; HERNANDEZ-LLAMAS, 

2010). 

 Alguns autores estudaram o impacto ambiental  do cultivo de camarões em tanques 

rede e destacaram que não houve o acúmulo significativo de matéria orgânica próximo ao 

cultivo, muito menos alterações em alguns parâmetros da qualidade da água ou sobre 

estrutura das comunidades zooplanctônicas (PAQUOTTE et al.,1998; PEREIRA et al., 2010).  

Conforme Pereira (2004) o cultivo de camarões em tanques rede representa uma alternativa 

que poderá efetivamente se tornar adequada a carcinicultura brasileira, desde que sejam 

considerados alguns aspectos como o emprego de técnicas adequadas de arraçoamento, o que 

implica no uso regular de bandejas de alimentação (evitando o desperdício e o aumento dos 

impactos sob o solo).  

Estudos para desenvolver tecnologias para a utilização deste sistema são mais 

frequentes em carcinicultura marinha (KRUMMENAUER et al., 2006; PAQUOTTE et al.., 

1998; WASIELESKY JÚNIOR. et al., 2001; ZARAIN-HERZBERG; CAMPA-CÓRDOVA; 

CAVALLI, 2006; ZARAIN-HERZBERG; FRAGA; HERNANDEZ-LLAMAS, 2010), mas 

há pouca informação sobre o uso de tanques-rede em cultivo de camarão de água doce 

(MARQUES; LOMBARDI; BOOCK, 2000; MARQUES; LOMBARDI, 2011 ).  

 

DENSIDADE DE ESTOCAGEM PARA CAMARÕES 

 Segundo Wasielesky Júnior et al. (2001), a densidade de estocagem ideal pode variar 

de acordo com a estratégia de manejo do cultivo, dos parâmetros ambientais e da espécie 

cultivada. Björnsson (1994) afirmou que a densidade de estocagem afeta diretamente a 

rentabilidade na aquicultura, por ser um item importante para a determinação da viabilidade 

econômica, pois é possível ter menor custo de produção com maior densidade. Dessa forma, 

deve-se ressaltar a importância da determinação da taxa de densidade de estocagem ideal para 

cada espécie em suas diferentes fases de desenvolvimento, visando uma racionalização na 

criação e conseqüentemente uma redução dos custos de produção (MARQUES et al., 2004). 

 De acordo com Valenti e New (2000) a densidade populacional pode atuar sobre o 

crescimento e a sobrevivência, a interação dos camarões pela competição por recursos vitais, 

e pelos comportamentos social e agonístico. Araneda, Pérez e Gasca-Leyva (2008) avaliou o 

desempenho L. vannamei em água doce em três densidades e percebeu que os camarões 

maiores dominavam os menores durante a alimentação e havia competição por espaço, em 

particular nos tratamentos de densidade mais elevada. No entanto, deve-se ressaltar que altas 
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densidades de estocagem podem levar ao aumento de competição por espaço e alimento, 

gerando canibalismo e mortalidade (MORAES-RIODADES; VALENTI, 2010).  

 Fonseca et al. (2009) avaliou o efeito da densidade de estocagem no cultivo do 

camarão marinho Litopenaeus vannamei em água doce em diferentes densidades (5, 10, 15, 

20, 25 e 30 camarões/m
2
) e concluiu que maiores densidades de estocagem proporcionam 

camarões com menores ganhos de peso e comprimento, em comparação com as menores 

densidades. Outros autores também descreveram uma relação inversa entre a densidade 

populacional e o desempenho de camarões marinhos (CUVIN-ARALAR et al., 2007; PRETO 

et al., 2005; ZARAIN-HERZBERG; FRAGA; HERNANDEZ-LLAMAS, 2010) e de água 

doce (ARANEDA; PÉREZ; GASCA-LEYVA, 2008; MARQUES; LOMBARDI; BOOCK, 

2000; TIDWELL et al., 1999; VALENTI; MELLO; CASTAGNOLLI, 1993). 

 

AQUICULTURA RURAL BRASILEIRA 

 O Brasil tem grande potencial para a aquicultura pelas condições naturais e pelo clima 

favorável. Este potencial está relacionado à sua extensão costeira de mais de oito mil 

quilômetros, à sua dimensão territorial, que dispõe de, aproximadamente, 13% da água doce 

renovável do planeta. Em relação às águas continentais, fazem parte desse volume as áreas 

alagadas artificialmente pela construção de barragens, contidas em reservatórios de usinas 

hidrelétricas, bem como áreas particulares para produção em viveiros de terra escavados. 

Além disso, destaca-se a possibilidade de utilização das águas da União, como os 

reservatórios de hidrelétricas. O marco legal autoriza a utilização das águas da União, para 

fins de aquicultura, estabelecendo em até 1% da área (ROCHA et al., 2013). 

 A aquicultura brasileira é sustentada principalmente pelos pequenos produtores rurais, 

possuindo um imenso papel na fixação destes nas zonas rurais e nas zonas litorâneas, como 

uma forma de gerar empregos e renda em escala familiar. O Brasil também possui um imenso 

contingente de pequenas propriedades rurais e de produtores que diversificam os produtos 

cultivados para diminuir os custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de oferta 

ambiental e disponibilidade de mão‐de‐obra. Devido a possível utilização da aqüicultura por 

produtores familiares junto à grande disponibilidade de recursos naturais do Brasil, que se 

pode afirmar que existe uma imensa disponibilidade de mão‐de‐obra (mesmo que não seja 

qualificada) para o desenvolvimento da atividade no país (OSTRENSKY; BORGHETTI; 

SOTO, 2007).  

 Aqüicultura Familiar  é definida por Ostrensky, Borghetti e Soto (2007) como uma 

forma de produção onde predomina a interação entre a gestão e o trabalho, sendo uma 

organização dirigida pelo próprio produtor rural e que utiliza mais a mão‐de‐obra familiar do 
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que a contratada. A aqüicultura rural ou familiar é definida por Edward e Demaine (1998), 

como atividade administrada por comunidades agrícolas que cultivam, principalmente em 

sistemas extensivo e semi-intensivo, organismos aquáticos em proporções pequenas para 

aquisição de renda e consumo próprio. 

Um grande número de produtores rurais familiares passou a dedicar a aquicultura 

como uma forma profissional, ainda que integrada a outras, dentro do seu processo de gestão 

do estabelecimento rural (OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2007). Segundo Dutra, 

Bittencourt e Feiden (2014), pequenas propriedades familiares acabam trabalhando com duas 

ou mais atividades como uma forma de complementar e aumentar a renda. 

 

 

 Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma Caracterização geral da 

Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra (dissertação) e por três 

capítulos que correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O Cap. 1, 

intitulado ―Desempenho zootécnico e lesões no camarão da Malásia cultivado em diferentes 

densidades em tanques-rede‖, foi submetido ao periódico Pesquisa Agropecuária Brasileira e, 

portanto, está formatado conforme este periódico (Normas no site do referido periódico 

http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/index); O Cap. 2, intitulado ―Comparação entre o 

desempenho do camarão cinza e do camarão da Malásia em tanques rede‖, foi submetido  ao 

periódico Revista Caatinga e, portanto, está  formatado conforme este periódico (Normas no 

site do referido periódico http://proppg.ufersa.edu.br/wp-

content/uploads/sites/11/2015/03/Instru%C3%A7%C3%B5es-aos-autores1.pdf); O Cap. 3, 

intitulado ―Saberes e fazeres de aquicultores rurais na comunidade de Bebida Velha, Pureza, 

RN, Brasil‖, será submetido ao periódico Revista Carpe Diem e, portanto, está  formatado 

conforme este periódico (Normas no site  do referido periódico 

http://periodicos.unifacex.com.br/Revista/about/submissions). 

 Para tanto os objetivos deste trabalho foram: (I) avaliar o desempenho zootécnico e 

identificar as lesões provenientes de interações agonísticas do camarão Macrobrachium 

rosenbergii de acordo com as diferentes densidades em tanques rede; (II) comparar o 

desempenho zootécnico dos camarões Macrobrachium rosenbergii e Litopenaeus vannamei 

em tanques rede; (III) conhecer os saberes e fazeres de uma comunidade tradicional de 

aquicultores de Bebida-Velha, no município de Pureza/RN, que praticam a aquicultura rural e 

familiar, bem como traçar o perfil socioeconômico da comunidade e avaliar o manejo que 

estes aquicultores utilizam no cultivo de camarões Macrobrachium rosenbergii. 

http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/index
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 Os experimentos do capítulo I e do capítulo II foram realizados na Escola Agrícola de 

Jundiaí (EAJ/ UFRN, Macaíba, RN), na Estação de Aquicultura da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias. Os experimentos do capítulo I e do capítulo II estão 

abordados mais precisamente na metodologia geral. 

 A pesquisa do capítulo III foi realizada na comunidade de Bebida-Velha, que se 

localiza no município de Pureza, no Rio Grande do Norte e se situa na mesorregião Leste 

Potiguar e na microrregião Litoral Nordeste, limitando-se com os municípios de Touros, 

Maxaranguape, Ceará-Mirim, Taipu, Poço Branco e João Câmara, abrangendo uma área de 

507 km
2
. A comunidade de Bebida Velha apresenta coordenadas 05° 21' 23" de latitude sul e 

35° 32' 34" de longitude oeste (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Mapa de localização da comunidade de Bebida Velha, fixada no município de Pureza/RN, Brasil. 

 

 

A comunidade de Bebida-Velha é uma comunidade rural tradicional, sua principal 

atividade inicialmente foi na exploração extrativista de caju, mangaba, banana e outros 

cultivares agrícolas. Com a implementação das políticas de integração social e 

desenvolvimento no campo do governo, a comunidade passou a ser beneficiada com 

programas sociais a partir do início do ano 2000. Alguns programas foram conseguidos por 
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intermédio da criação da Associação de Trabalhadores Rurais de Bebida Velha, que por 

intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da Pesca e 

Aquicultura, com apoio também da UFRN-EAJ, consolidou diversas parcerias de assistência 

técnica rural e financiamentos para auxiliar aos pequenos produtores dessa região na 

implementação de lavouras para agricultura familiar e módulos para criação de Tilápia. O Sr. 

Sebastião Nunes da Cruz, junto com sua família, reuniu-se com mais de cinco famílias da 

comunidade e criaram um projeto com intuito de iniciar uma criação de Tilápia em terreno de 

porte médio próximo a localidade. Além do grupo organizado pelo Sr. Sebastião existe outro 

grupo que administra outro módulo de criação de Tilápia, sendo este localizado no centro 

urbano da comunidade de Bebida-Velha. Porém, as outras famílias abdicaram de participar do 

projeto, para não entrar em aspectos intrínsecos a situação que envolve a abdicação das outras 

família no projeto de criação de Tilápias, foi relatado pelo Sr. Sebastião que houve algumas 

divergências no grupo, e a desistência desses membros, apenas a família do Sr. Sebastião 

continuou a administrar o projeto, fazendo inclusive melhoramento no mesmo, como a 

implantação de cultivo de camarão de água doce, utilizado principalmente para subsistência. 

O núcleo de produção de tilápia (Oreochromis niloticus) e Macrobrachium 

rosenbergii é composto por um módulo, no módulo são seis tanques escavados, lonados, cada 

viveiro mede 73 metros x 25 metros (1.825 m
2
) (Figura 4), além disso, o módulo possui duas 

lagoas, uma de abastecimento e a outra de drenagem.  

 

 

 

Figura 4: Viveiro de policultivo com Oreochromis niloticus e Macrobrachium rosenbergii, da 

Comunidade de Bebida Velha/RN, Brasil. 

Foto: Priscila Maria Oliveira Campos 
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3. METODOLOGIA GERAL 

 

Para determinar o desempenho zootécnico dos camarões em tanques rede 

 

Os experimentos do capítulo I e do capítulo II foram realizados na Escola Agrícola de 

Jundiaí (EAJ/ UFRN, Macaíba, RN), na Estação de Aquicultura da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias. A fase experimental durou 70 dias (cada experimento) 

mais 15 dias de adaptação (cada experimento). 

 Os camarões das espécies L. vannamei e M. rosenbergii foram coletados de viveiros 

da Estação de Aquicultura da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (EAJ / 

UFRN). Em seguida, foram pesados em balança digital e transferidos a cultivos em tanques 

rede. Os tanques rede possuíam 1m³, com malha de 5 mm entre nós e foram fechados em 

cima com tela para evitar a ação de predadores (aves, insetos). Os animais permaneceram em 

adaptação por quinze dias antes do início da coleta de dados. O experimento durou setenta 

dias, totalizando oitenta e cinco dias de cultivo.  

 Durante o cultivo, os animais foram alimentados com ração peletizada para camarão 

em 10% da sua biomassa, com 35% de proteína bruta, ofertada em bandejas de alimentação 

duas vezes por dia nos horários (7:00 h e 14:00 h).  

 Para determinar o peso da sobra da ração e o percentual de umidade, utilizamos a 

metodologia de Santos, D. et al. (2011). O valor obtido (48% de umidade) foi multiplicado do 

peso úmido das sobras da ração. A partir dos valores obtidos da sobra da ração, calculamos o 

consumo aparente da ração pela diferença entre alimento oferecido e a sua sobra na bandeja 

retirada após 2h de permanência, baseado no trabalho de Pontes e Arruda (2005), que 

verificaram que a ração perde a atratividade após esse tempo. Posteriormente, foi calculado a 

eficiência alimentar (KURESHY; DAVIS, 2002): 

 

 

Ingestão (Consumo aparente)  = ração ofertada – sobra 

                               

 

                                  

                                                                    Peso final – Peso inicial 

                  Eficiência alimentar  =       

                                                                     ingestão 
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Para análise do desempenho zootécnico e produtividade, a cada 10 dias eram 

capturados aleatoriamente 5 camarões de cada tanque-rede para a realização das biometrias. O 

ganho de peso foi mensurado ao final do experimento (KURESHY; DAVIS, 2002), e serviu 

de base para o cálculo da taxa de crescimento específico (TCE) (WU; DONG, 2002): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do experimento foram verificadas as ocorrências de indivíduos mortos, seu 

número foi registrado para o cálculo da taxa final sobrevivência, definida por Bautista-Teruel; 

Eusebio; Welsh (2003): 

 

 

 

Sobrevivência (%) = número final de camarões / número inicial de camarões x 100 

 

  

Os parâmetros abióticos da água quanto ao pH, temperatura e oxigênio dissolvido 

foram verificados diariamente. Já os parâmetros nitrito e amônia foram analisados 

semanalmente através do método colorimétrico simplificado. 

 Para a realização das análises foi utilizado o programa estatístico STATISTICA 7. O 

nível de significância adotado foi p<0,05. 

 

Para avaliar o desempenho zootécnico e identificar as lesões das interações agonísticas 

de juvenis M. rosenbergii quando submetidos a cultivo em tanques rede em diferentes 

densidades (capítulo I)  

  Foram distribuídos em dois viveiros de 86,4 m², 25 tanques rede (12 tanques em um 

viveiro e 13 tanques em outro viveiro) de 1m³de rede com malha de 5 mm entre nós (Figura 

5). Os camarões foram cultivados durante setenta dias. 

Ganho de Peso (g) = Peso Final – Peso Inicial 

TCE (%.dia
-1

) = Ln Pf    –   Ln Pi    x  100 

                tempo 



27 

 

Os animais da espécie M. rosenbergii foram submetidos aos seguintes tratamentos, 

com 5 repetições cada: 

a) D5 - densidade de estocagem com 5 animais/m²; 

b) D10 – densidade de estocagem com 10 animais/m²; 

c) D15 – densidade de estocagem com 15 animais/m²;  

d) D20 – densidade de estocagem com 20 animais/m²;  

e) D25 – densidade de estocagem com 25 animais/m².  

 

 

           

Figura 5: Layout dos 25 tanques rede, distribuídos aleatoriamente em dois viveiros de alvenaria, com os 

camarões M. rosenbergii submetidos às densidades de estocagem com 5, 10, 15, 20 e 25 camarões/m2, com 5 

repetições. 

 

 

Ao final do experimento foi verificada a frequência de lesões nos camarões de acordo 

com as densidades estudadas. Foram verificadas pereiópodos lesionados, pereiópodos 

amputados, pleópodos lesionados, pleópodos amputados, antenas e antênulas lesionadas, 

antenas e antênulas amputadas, telson e urópodo lesionado, telson e urópodo amputado, 

cefalotórax lesionado, olhos amputados, segundo pereiópodo lesionado, segundo pereiópodo 

amputado, rostro lesioado e rostro amputado. 

  

Para comparar o desempenho zootécnico dos camarões L. vannamei e M. rosenbergii em 

tanques rede (Capítulo 2) 

  Utilizamos a densidade de 25 camarões/m
2
 com 4 repetições (Figura 6). O 

experimento teve início quando os camarões alcançaram a mesma idade (oitenta e quatro 
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dias), os animais foram pesados em balança digital e transferidos a cultivos em tanques rede. 

Dessa forma realizamos a comparação das espécies quanto ao desempenho nas mesmas 

condições.  

 

            

Figura 6: Layout da distribuição dos tanques rede em dois viveiros de alvenaria. O viveiro ―A‖ com camarões 
adultos M. rosenbergii, cultivados em tanques rede, submetidos a densidade de estocagem de 25 camarões/m2, 

com 4 repetições. O viveiro ―B‖ com camarões adultos L. vannamei, cultivados em tanques rede, submetidos a 

densidade de estocagem de 25 camarões/m2, com 4 repetições. 

 

 

Para conhecer os saberes e fazeres de uma comunidade tradicional de aquicultores de 

Bebida-Velha, no município de Pureza/RN, que praticam a aquicultura rural e familiar, 

bem como traçar o perfil socioeconômico da comunidade e avaliar o manejo que estes 

aquicultores utilizam no cultivo de camarões Macrobrachium rosenbergii. 

Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas através de abordagem direta dos 

assentados de Bebida Velha praticantes da atividade de aquicultura, produtores de tilápia e 

camarão da comunidade. O módulo beneficia seis membros responsáveis pelos cultivos. 

 No entanto, o universo da pesquisa contemplou a amostra total (6) dos responsáveis 

pelo cultivo do módulo de produção de tilápia e do camarão de água doce. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados de acordo com as respostas obtidas 

pelos participantes.  
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Desempenho zootécnico e lesões no camarão da Malásia cultivado em diferentes 1 

densidades em tanques-rede 2 

 3 
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 8 

 9 

Resumo - Para avaliar o desempenho zootécnico e identificar as lesões das interações 10 

agonísticas de Macrobrobrachium rosenbergii juvenis (5,39±2,13g) em diferentes densidades, 11 

os mesmos foram submetidos ao cultivo em tanques rede, alimentados com ração (35% de 12 

proteína bruta) às 7:00 e às 14:00 h, com 10% de sua biomassa, durante 70 dias. Foram 13 

aplicados 5 tratamentos, com 5 repetições cada: D5 - 5 animais/m
2
; D10 - 10 animais/m

2
; D15 14 

- 15 animais/m
2
; D20 - 20 animais/m

2
 e D25 - 25 animais/m

2
. Para isso, 25 tanques rede 15 

foram distribuídos aleatoriamente em 2 viveiros de alvenaria. Para determinar os parâmetros 16 

zootécnicos, biometrias foram realizadas a cada 10 dias. A sobra na bandeja foi retirada após 17 

2h de permanência para calcularmos o consumo. No final do experimento as lesões foram 18 

verificadas e quantificadas. Os resultados foram analisados através do programa STATISTIC 19 

7.0 (2004). As densidades D5 e D10 apresentaram maior peso médio final, ganho de peso, 20 

taxa de crescimento específico, eficiência alimentar, sobrevivência, consumo diário, consumo 21 

diário pela manhã e consumo diário à tarde. A quantidade de lesões aumentou com o aumento 22 

da densidade de estocagem. A densidade de 10 camarões/m² apresentou as melhores 23 

condições para obter um melhor desempenho em tanque rede. 24 

 25 

Termos para indexação: Carcinicultura, camarão da Malásia, estocagem, gaiolas, danos.  26 

 27 

Performance and injuries grown Malaysian shrimp in different densities in cages 28 

 29 

Abstract - To evaluate the animal performance and identify injuries of agonistic interactions 30 

of Macrobrachium rosenbergii juveniles (5,39±2,13g) in different densities, they were 31 

subjected to cultures in cages, fed with balanced ration (35% crude protein) at 7 am and at 2 32 

pm, at 10% of their biomass, for 70 days. 5 treatments were applied with 5 replications each: 33 

D5 - 5 animals/m
2
; D10 - 10 animals/m

2
; D15 - 15 animals/m

2
; D20 - 20 animals/m

2
; D25 - 34 

25 animals/m
2
.  To this, were distributed 25 cages randomly in two masonry nurseries. To 35 

determine the performance parameters, some samples were taken every 10 days. The 36 

remnants in the tray were removed after 2h of permanence to calculate intake. The end of the 37 

experiment the lesions were verified and quantified. The treatments were analyzed using the 38 

STATISTIC 7.0 (2004) program. The densities D5 and D10 had higher average final weight, 39 

weight gain, specific growth rate, feed efficiency, survival, daily consumption, the morning 40 

daily consumption and  evening daily consumption. The population of 10 shrimp/m² offers 41 

optimal performance in cage density and the amount of injuries increased with increasing 42 

stocking density. 43 

 44 

Index terms: Carciniculture, Malayan shrimp, stocking, net tank, lesions. 45 

 46 

Introdução 47 

 De acordo com os dados oficiais da Organização das Nações Unidas para Alimentação 48 

e Agricultura (FAO) em 2014, a produção mundial de pescado originário da aquicultura 49 

mailto:cibelepontes2006@yahoo.com.br


38 

 

cresceu a uma taxa média anual de 6,2 por cento no período 2000-2012. Os dados mais atuais 50 

da produção mundial do camarão de água doce Macrobrachium rosenbergii foi de 220.254 51 

toneladas em 2012 (FAO, 2012). No Brasil, a produção de M. rosenbergii foi de 250 52 

toneladas em 2008 (FAO, 2010).  53 

Segundo Valenti & Moraes-Riodades (2004) o cultivo de camarões de água doce no 54 

Brasil está centralizado na espécie exótica Macrobrachium rosenbergii, uma das mais 55 

utilizadas para fins comerciais no mundo. Determinar a densidade de estocagem ideal para o 56 

cultivo dessa espécie pode ser um fator-chave para o sucesso do cultivo, tanto por razões 57 

econômicas, quanto pelo bem-estar dos animais, pois possivelmente quanto maior o número 58 

de animais em um mesmo espaço, no mesmo haverá mais confrontos agonísticos e 59 

consequentemente mais animais mutilados, o que não é interessante para o consumidor que, 60 

provavelmente, possui interesse por produto com aparência saudável. 61 

A densidade de estocagem apresenta grande influência sobre a produção dos camarões 62 

em cativeiro (Jackson & Wang, 1998), podendo atuar sobre o crescimento, sobrevivência e 63 

interação dos camarões em função da competição por recursos vitais, interferindo em seu 64 

comportamento social e agonístico (Valenti & New, 2000). Alguns autores apontaram uma 65 

relação inversa entre a densidade populacional e o desempenho de camarões de água doce 66 

(Araneda et al., 2008; Marques et al., 2000; Tidwell  et al., 1999; Valenti  et al., 1993).  67 

Na Malásia, os tanques de engorda para monocultivo de M. rosenbergii são 68 

geralmente estocados com 4 a 10 pós-larvas ou juvenis/ m
2 

(Valenti & Moraes-Riodades, 69 

2004). Um aumento da densidade de estocagem no cultivo dessa espécie poderá ocasionar 70 

maior número de lesões, de canibalismo e de mortalidade, o que deve ser evitado em função 71 

da manutenção da qualidade do produto a ser despescado.   72 

 Um dos entraves para o desenvolvimento do cultivo do M. rosenbergii é o 73 

comportamento agressivo dessa espécie, com altos níveis de canibalismo, também pela 74 

mortalidade ou pelas baixas taxas de crescimento apresentadas pelos animais subordinados 75 
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em função dos confrontos agonísticos. Os camarões desse gênero apresentam o 2º par de 76 

pereiópodos bem desenvolvido, considerado como estrutura primordial na predação e na 77 

agressão inter e intra-específica, sendo as quelas essenciais não somente para a defesa, mas 78 

também para o ataque e a aquisição de recursos limitantes.  Alguns trabalhos relatam o 79 

comportamento agonístico desse crustáceo (Karplus et al., 1992;  Karplus, 2005;  Peebles, 80 

1979), mas poucos falam das partes do corpo do animal que são lesionadas devido a conflitos 81 

ocorridos por competição de recursos. 82 

 A carcinicultura em tanques rede está sendo considerada como uma alternativa para a 83 

aquicultura, que pode vir a ser um meio sustentável de cultivar camarões e uma fonte de renda 84 

para comunidades. Estudos para desenvolver tecnologias para a utilização deste sistema são 85 

mais frequentes em carcinicultura marinha (Krummenauer et al, 2006;  Paquote et al., 1998; 86 

Wasielesky Júnior et al., 2001; Zarain-Herzberg  et al., 2006, 2010), havendo pouca 87 

informação sobre o uso de tanques-rede em cultivo de camarão de água doce  (Cuvin-Aralaret 88 

et al., 2007; Langer et al., 2011; Marques et al., 2000; Marques & Lombardi, 2011). 89 

  O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho zootécnico e identificar as lesões 90 

provenientes de interações agonísticas do camarão Macrobrachium rosenbergii de acordo 91 

com as diferentes densidades em tanques rede. 92 

Material e Métodos 93 

 O experimento foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí – Universidade Federal do 94 

Rio Grande do Norte (UFRN), distrito de Macaíba, no Rio Grande do Norte, na Estação de 95 

Aquicultura Professor Sebastião Monte. A fase experimental teve início em 30 de setembro de 96 

2014 e com uma duração de setenta dias. 97 

As pós-larvas (PL‘s) de M. rosenbergii foram obtidas a partir de larvicultura 98 

experimental realizada no Laboratório de Produção de Organismos Aquáticos do 99 

Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN – Natal, e levadas para a Estação de 100 

Aquicultura Professor Sebastião Monte (EAJ / UFRN), onde permaneceram em tanque 101 
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berçário por 53 dias. Para o desenvolvimento do experimento, utilizou-se dois viveiros 102 

retangulares de alvenaria (86,4 m²) com profundidade útil de 1,20 m. Uma semana antes do 103 

povoamento a água dos viveiros foi fertilizada com Uréia (2 kg/ha) e Superfosfato Triplo (8 104 

kg/ha) (Boyd & Zimmermann, 2010).  105 

Os camarões foram pesados em balança digital e transferidos para 25 tanques-rede 106 

distribuídos aleatoriamente (sorteio) nos dois viveiros já preparados (Figura 1). Os tanques 107 

rede possuíam 1m³, com malha de 5 mm entre nós. Os animais permaneceram em adaptação 108 

por quinze dias antes do início da coleta de dados. A fase experimental teve início quando os 109 

camarões M. rosenbergii estavam com peso médio de 5,39 (±2,13g), submetidos aos 110 

seguintes tratamentos, com 5 repetições cada (figura 1): a) D5 - 5 animais/m²; b) D10 - 10 111 

animais/m²; c) D15 - 15 animais/m²; d) D20 - 20 animais/m²; e) D25 - 25 animais/m². 112 

 Durante o cultivo, os animais foram alimentados com ração peletizada para camarão 113 

com 10% da sua biomassa, com 35% de proteína bruta, ofertada em bandejas de alimentação. 114 

A oferta se deu no parcelamento de duas vezes ao dia, nos horários de 7:00 h e 14:00 h. 115 

Para análise do desempenho zootécnico e produtividade, a cada 10 dias eram 116 

capturados aleatoriamente 5 camarões de cada tanque-rede para a realização das biometrias. O 117 

ganho de peso foi mensurado ao final do experimento (Kureshy & Davis, 2002), e serviu de 118 

base para o cálculo da taxa de crescimento específico (TCE) (Wu & Dong, 2002): 119 

 120 

Ganho de Peso (g) = Pf– Pi 121 

TCE (% dia
-1

) = [Ln (Pf )–Ln (Pi )] x 100 t
-1

  122 

 123 

Em que: Pi = Peso inicial; Pf = Peso final; Ln = Logaritmo; t = tempo de experimento. 124 

 Para determinar o peso da sobra da ração e o percentual de umidade, utilizamos a 125 

metodologia de Santos et al. (2011). O valor obtido (48% de umidade) foi subtraído do peso 126 

úmido das sobras da ração. A partir dos valores obtidos da sobra da ração, calculamos o 127 
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consumo aparente da ração pela diferença entre alimento oferecido e a sua sobra na bandeja 128 

retirada após 2h de permanência, baseado no trabalho de Pontes & Arruda (2005), que 129 

verificaram que a ração perde a atratividade após esse tempo. Posteriormente, foi calculado a 130 

eficiência alimentar (Kureshy & Davis, 2002). 131 

 132 

Consumo = Ração ofertada – Sobra  133 

Eficiência alimentar = (Pf– Pi) consumo
-1 

134 

 
135 

Em que: Pi = Peso inicial; Pf = Peso final. 136 

No final do experimento foram verificadas as ocorrências de indivíduos mortos e seu 137 

número foi registrado para o cálculo da taxa final sobrevivência (definida por Bautista-Teruel 138 

et al., 2003).  139 

 140 

Sobrevivência (%) = Nf x 100/Ni 141 

 142 

Em que: Ni = Número inicial; Nf = Número final. 143 

A água das unidades experimentais foi verificada diariamente através dos parâmetros:  144 

pH (pH-metro), oxigênio dissolvido (oxímetro), temperatura (termômetro de eletrodo). Já os 145 

parâmetros nitrito e amônia foram analisados semanalmente através do método colorimétrico 146 

simplificado. 147 

Para identificar as lesões das interações agonísticas dos camarões M. rosenbergii 148 

submetidos a cultivo em tanques rede, ao final do experimento foi verificada, com ajuda de 149 

uma lupa, a frequência de lesões nos camarões de acordo com as densidades estudadas. Foram 150 

verificadas pereiópodos lesionados, pereiópodos amputados, pleópodos lesionados, pleópodos 151 

amputados, antenas e antênulas lesionadas, antenas e antênulas amputadas, telson e urópodo 152 

lesionado, telson e urópodo amputado, cefalotórax lesionado, olhos amputados, segundo 153 
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pereiópodo lesionado, segundo pereiópodo amputado, rostro lesioado e rostro amputado. 154 

Apenas camarões sem quaisquer ferimentos visíveis foram utilizados neste experimento. 155 

Para realização das análises estatísticas foi utilizado o programa STATISTIC 7.0 156 

(2004). Os dados foram analisados utilizando-se o teste Anova One-Way para as variáveis 157 

que foram considerados normais (teste de normalidade Shapiro-Wilks) e homocedásticas 158 

(Levene‘s test). Para as variáveis que não apresentaram normalidade e homocedasticidade, 159 

aplicou-se o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. Foi aplicado o Wilcoxon Matched Pairs 160 

Test para determinar a significância entre o consumo no período da manhã e da tarde. Para 161 

verificar a existência de diferença significativa na frequência de lesões entre as diferentes 162 

densidades, utilizou-se o teste do qui-quadrado (X
2
).  O nível de significância adotado foi 163 

P<0,05. 164 

Resultados e Discussão 165 

 Não foram registradas diferenças significativas quanto ao peso inicial dos camarões 166 

componentes das diferentes densidades (P=0,3654). Durante a pesquisa, a temperatura 167 

(27,39±0,87), pH (7,89±0,49) e oxigênio (7,01±0,94 mg/L) da água dos viveiros  para o 168 

cultivo de M. rosenbergii permaneceram dentro dos parâmetros aceitáveis segundo Boyd & 169 

Zimmermann (2010), pois a faixa ideal para temperatura fica  entre 25 e 32 ºC, pH entre 7 e 170 

8,5 e oxigênio dissolvido entre 3 e 7 mg/L. Os teores de nitrito (NO2
-
) e da amônia (NH4

+
) 171 

foram sempre inferiores a 0,05mg/L. 172 

 A elevação da densidade de estocagem dos animais confinados em tanques rede afetou 173 

significativamente o peso médio final na densidade de 15 camarões/m
2 

(ANOVA, P˂0,05), 174 

embora esta não tenha sido significativamente diferente do peso médio final nas densidades 175 

de 10, 20 e 25 camarões/m
2
 (Figura 2 A), a análise estatística mostrou que o ganho de peso 176 

(ANOVA, P˂0,05) e a taxa de crescimento específico (Kruskal-Wallis, H = 11,55692, N = 25, 177 

P˂0,05) foram significativamente menores nas densidades de 15 e 25 camarões/m
2
 (Figura 2 178 

B e C), apesar de que estas não tenham sido significativamente diferentes nas densidades de 179 
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10 e 20 camarões/m
2 

(Figura 2 B e C). Mas não foi afetada tanto a eficiência alimentar 180 

(ANOVA, P=0,05) (Figura 2 D) quanto a sobrevivência (Kruskal-Wallis, H =7,552078, N = 181 

25, P˃0,05) (Figura 2 E). Apesar disto, podemos afirmar que M. rosenbergii foi mais eficiente 182 

para converter a ração consumida em peso vivo nas densidades mais baixas, atestando sua 183 

potencialidade para criação em baixas densidades, uma prática considerada ambientalmente 184 

saudável. 185 

 Cuvin-Aralaret et al., (2007), observaram uma variação no crescimento de 26,3 para 186 

14,3g com densidade de estocagem entre  15 a 90 camarões/ m
2
 em um experimento com M. 187 

rosenbergi juvenil (0,4g)  no sistema de cultivo com gaiola (2,5 × 1 × 1 m) em um lago nas 188 

Filipinas, por 5 meses. 189 

 Marques et al. (2000) observaram que M. rosenbergiii cultivados em tanques rede em 190 

densidades mais elevadas (100, 200, 300, 400, 600 e 800 PLs/m
2
) e peso inicial menor 191 

(0,053±0,009g) também não apresentaram diferenças na sua sobrevivência. Esses autores 192 

acentuam que o efeito da densidade de estocagem na sobrevivência foi menor que sobre o 193 

crescimento, hipotetizando que menores densidades reduzem a competição intraespecífica 194 

entre os animais. 195 

 Langer et al. (2011) estudaram o efeito de diferentes densidades de estocagem (5, 10, 196 

15 e 20 camarões/m
2
) no crescimento e sobrevivência com pós-larvas do camarão M. 197 

rosenbergii com peso médio de 0,114g e cultivadas durante um período de 49 dias em 198 

condições de laboratório, o desempenho zootécnico dos camarões diminuiu com o aumento 199 

densidade de estocagem e a densidade de 5 camarões/m
2
 foi considerada ideal. 200 

 Nesta pesquisa, os valores médios (±dp) dos camarões nas densidades de estocagem de 201 

5, 10, 15, 20 e 25 camarões/m
2
 foram de 1,7 (±0,13), 1,4 (±0,30), 1,0 (±0,18), 1,2 (±0,39), 1,0 202 

(±0,33), respectivamente, sendo os maiores valores observados nas densidades de 5 e 10 203 

camarões/m
2  

(Figura 2 C). O baixo crescimento dos animais nas densidades mais elevadas 204 

pode ter sido causado pela competição por território e por ração. De acordo com Valenti et al. 205 
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(1993), o gasto de energia decorrente da disputa e defesa de um território torna-se maior em 206 

densidades mais elevadas, podendo contribuir para uma diminuição na taxa de crescimento. A 207 

Presença de alimento em abundância não exclui a competição por este recurso, uma vez que 208 

os camarões maiores podem impedir o acesso dos menores à alimentação (Karplus et al., 209 

1992), desta forma a dominância e territorialidade de alguns indivíduos pode interferir 210 

diretamente no crescimento de outros.  211 

 Foram observadas diferenças no consumo diário da ração entre as ofertas da manhã e 212 

da tarde (P˂0,05), bem como entre os tratamentos (ANOVA, P˂0,05) e o consumo diário no 213 

turno da manhã (ANOVA, P˂0,05), mas não foi registrada diferença significativa para 214 

consumo diário no turno da tarde (Kruskal-Wallis, H = 9,216000, N = 25, P˃0,05) nos 215 

diferentes tratamentos (Figura 2 F e G). 216 

 O consumo diário no turno da manhã por indivíduo foi maior do que no turno da tarde 217 

(figura 1 G), possivelmente isto aconteceu porque o intervalo (17 h) entre as refeições da 218 

tarde (14 h) e da manhã (7 h) era maior do que o intervalo (7 h) entre as refeições da manhã (7 219 

h) e da tarde (14 h), no entanto o animal comia mais no turno da manhã pelo jejum ser mais 220 

prolongado, pois quanto mais tempo sem alimento mais fome sentia. 221 

 Além disso, foi observado que quase sempre sobrava ração nas bandejas, ou seja, a 222 

ração era pouco consumida, Preto et al. (2008)  também observou que a ração na bandeja era 223 

praticamente pouco consumida pelo camarão-da-amazônia. Provavelmente, este fato ocorreu 224 

devido ao comportamento territorial e agressivo do M. rosenbergii (Karplus et al., 1992; 225 

Karplus, 2005; Peebles, 1979).  Pontes e Arruda (2005) verificaram que o camarão 226 

Litopenaeus vannamei perde o interesse pela ração, ofertada em bandeja, após 227 

aproximadamente duas horas, o mesmo pode ter ocorrido com o camarão Macrobrachium 228 

rosenbergii no presente trabalho. 229 

 Pouco se sabe sobre como a densidade de estocagem afeta os camarões 230 

Macrobrachium rosenbergii mantidos em tanques-rede e não houve estudos que 231 
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quantificassem a quantidade ideal de animais por m
2
 para a engorda desses camarões no que 232 

diz respeito ao desempenho zootécnico. A avaliação da incidência e quantidade de lesões no 233 

corpo dos animais ao final do cultivo pode funcionar como um indicativo da ocorrência da 234 

agressividade desses animais em função do aumento da densidade de estocagem, trazendo 235 

dados referentes ao bem-estar desse animal, que, uma vez confrontados com os dados de 236 

desempenho zootécnico, poderá nos indicar quais as melhores densidades a serem praticadas. 237 

 Os danos ocasionados por confrontos agonísticos não necessariamente causam mortes 238 

dos animais (Brugiolo et. al, 2007), pois percebemos que apesar dos danos encontradas no 239 

corpo dos camarões, a mortalidade foi baixa (Figura 1 E). Porém, deve ser considerada a 240 

qualidade do produto final, visto que o consumidor busca por alimentos aparentemente 241 

saudáveis.  Observamos que as partes do corpo dos camarões mais atingidas foram 242 

respectivamente: pereiópodos, pleópodos, antenas e antênulas, urópodo e télson, 2º 243 

pereiópodos, rostro, abdômen e o cefalotórax (Figura 2). Brugiolo et. al (2007) verificaram 244 

que as partes atingidas no corpo dos animais foram pereópodes, pleópodes, rostros e/ou 245 

abdômen. 246 

 A frequência de lesões foi maior do que amputações, sendo o 2º pereiópodo mais 247 

amputado do que lesionado e a proporção de quelípodos amputados aumentou com o aumento 248 

da densidade de estocagem (Figura 2). Segundo Pinheiro & Hebling (1998) é muito comum 249 

que o 2° par de pereiópodos seja perdido por ocasião de combate e durante o manejo 250 

praticado pelo homem em condições de cultivo, fato conhecido como autotomia, sua 251 

definição é dada como a capacidade que determinados organismos possuem de autoamputar 252 

partes de seus corpos em implicação a estímulos externos mais aguçados ou resposta ao 253 

estresse (Davis et al., 2005; Pinheiro & Hebling, 1998), podendo acarretar a uma maior 254 

perspectiva de sobrevivência durante ocasiões estressantes (Davis et al., 2005).  255 

 Não foi registrada diferença significativa para os pereiópodos lesionados (P˃0,05), 256 

para télson e urópodo amputado (P˃0,05), olhos amputados (P>0,05) para o segundo 257 
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pereiópodo lesionado (P˃0,05), para rostro lesionado (P˃0,05) e rostro amputado (P=0,05) 258 

entre as diferentes densidades testadas. Para as demais, a análise estatística mostrou diferença 259 

significativa (P<0,05), pereiópodos amputados, pleópodos lesionados, pleópodos amputados, 260 

antenas e antênulas lesionadas, antenas e antênulas amputadas, télson e urópodo lesionada, 261 

cefalotórax lesionado, segundo pereiópodo amputado. 262 

 O número de lesões e amputações foi mais alto para os pereiópodos, pleópodos, 263 

antenas e antênulas, que são regiões mais frágeis, do que o abdômen e o cefalotórax que são 264 

partes relativamente mais robustas (Tabela 1).  265 

O comportamento agressivo também é frequente em lagostas e geralmente resulta em 266 

ferimentos em apêndices do corpo. Kouba et al. (2011) sugere que a alta incidência das lesões 267 

nas antenas seja devido a sua estrutura delicada e sua posição exposta, o que as torna 268 

vulneráveis a danos. 269 

 A importância dos pereiópodos, pleópodos, antenas e antênulas são bem conhecidas, 270 

os três últimos pares de pereiópodos servem como patas locomotoras, os pleópodos são 271 

responsáveis pela natação do animal, nas fêmeas adultas também servem para a fixação e 272 

incubação dos ovos, enquanto que, nos machos o segundo par é transformado em estruturas 273 

auxiliares para copulação, as antenas e antênulas são considerados apêndices sensoriais 274 

(Pinheiro & Hebling, 1998). Corroborando com nossos resultados (Tabela 1), Savolainen et 275 

al. (2004) afirma que a frequência de ataques por membros da mesma espécie irá aumentar 276 

em função do aumento da densidade de estocagem, fazendo com que haja uma incidência 277 

maior de lesões em densidades mais elevadas.  278 

 Portanto, as partes lesionadas e amputadas tiveram menores incidências nas 279 

densidades mais baixas, apontando este como um importante fator no bem estar de M. 280 

rosenbergii em condições de cultivo, bem como na preservação da qualidade do produto final 281 

que o consumidor exige.  282 

Conclusão 283 
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 Dentre as densidades de estocagem que os camarões tiveram melhores desempenho, a 284 

população de 5 e de 10 camarões/m² foram as que obtiveram melhores índices zootécnicos.  A 285 

quantidade de lesões aumentou com o aumento da densidade de estocagem. As partes do 286 

corpo dos camarões mais atingidas foram respectivamente: pereiópodos, pleópodos, antenas e 287 

antênulas. A densidade de 10 camarões/m² apresentou melhores resultados de desempenho em 288 

tanques rede, em termos de quantidade e de qualidade, que servirão de subsídios para os 289 

produtores de camarão. 290 
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 470 

Figura 1: Layout dos 25 tanques rede, distribuídos aleatoriamente em dois viveiros de alvenaria, com os 471 

camarões M. rosenbergii submetidos às densidades de estocagem com 5, 10, 15, 20 e 25 camarões/m2, com 5 472 

repetições. 473 

 474 

 475 

 476 

 477 
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 478 

 479 

Figura 2: Valores médios (±dp) quanto ao peso médio final (g) (A), ganho de peso (g) (B), taxa de crescimento 480 

específico (C), eficiência alimentar (D), sobrevivência (E), consumo diário(g)/animal (F), consumo diário 481 

(g)/turno/animal (G) dos camarões M. rosenbergii. Letras diferentes representam diferença significativa (P<0,05) 482 

entre os tratamentos. 483 

 484 

Tabela 1: Frequência de lesões (%) nas partes do corpo do camarão M. rosenbergii, 485 

cultivados em tanques rede, em diferentes densidades (D5, D10, D15, D20 e D25). 486 

D PE 

(L) 

PE 

(A) 

PL 

(L) 

PL 

(A) 

AN 

(L) 

AN 

(A) 

TU 

(L) 

TU 

(A) 

CE 

(L) 

AB 

(L) 

OL 

(A) 

2PE 

(L) 

2PE 

(A) 

RO 

(L) 

RO 

(A) 

D5 43 39 30 0 22 17 13 0 4 13 0 0 13 17 0 

D10 65 45 43 0 35 20 14 0 12 16 0 2 29 18 0 

D15 71 52 52 6 42 34 31 0 16 21 0 3 37 32 0 

D20 74 59 54 3 45 41 36 0 22 24 0 3 40 21 0 

D25 88 62 58 0 59 47 44 0 29 31 0 4 44 31 2 

 487 
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Pereiópodos lesionados (PE(L)), pereiópodos amputados (PE(A)), pleópodos  lesionados (PL(L)), pleópodos  488 

amputados (PL(A)), antenas e antênulas  lesionadas (AN(L)), antenas e antênulas amputadas (AN(A)), telson e 489 

urópodo  lesionado (TU(L)), telson  e urópodo amputado (TU(A)), cefalotórax lesionado (CE(L)), olhos 490 

amputados (OL(A)), segundo pereiópodo lesionado (2PE(L)), segundo pereiópodo amputado (2PE(A)), rostro 491 

lesioado (RO(L)) e rostro amputado (RO(A)) nas densidades D5 (5 camarões/m2), D10 (10 camarões/m2), D15 492 

(15 camarões/m2), D20 (20 camarões/m2) e D25 (25 camarões/m2). 493 
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COMPARAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DO CAMARÃO CINZA E DO 1 

CAMARÃO DA MALÁSIA EM TANQUES REDE 2 

 3 

RESUMO - Para comparar o desempenho zootécnico entre os camarões Macrobrachium 4 

rosenbergii (5,39±2,13g) e Litopenaeus vannamei (1,97±0,24g) em tanques rede (1,0 x 1,0 5 

m
2
), foram realizados cultivos com 25 camarões/m

2
, com 4 repetições para cada espécie,. O 6 

experimento teve início quando os camarões de ambas as espécies alcançaram a mesma idade 7 

(oitenta e quatro dias). Os animais foram pesados em balança digital e transferidos para 8 8 

tanques rede distribuídos aleatoriamente em viveiros de alvenaria, onde foram alimentados 9 

com ração (35% de proteína bruta) às 7:00 e às 14:00 h, com 10% de sua biomassa/dia, 10 

durante 70 dias. Para determinar os parâmetros zootécnicos, biometrias foram realizadas a 11 

cada 10 dias. Para calcularmos o consumo aparente, as sobras de ração na bandeja foram 12 

retiradas 2 h após a oferta. Os resultados foram analisados através do programa STATISTIC 13 

7.0 (2004).  Não foram detectadas diferenças (P<0,05) entre as espécies testadas quanto ao 14 

ganho de peso (Anova One-Way, P=0,28), a eficiência alimentar (Mann-Whitney U Test, 15 

P=0,06) e a sobrevivência (Anova One-Way, P=0,08). O peso médio final foi 16 

significativamente superior para M. rosenbergii (12,75±5,54g), quando comparado com L. 17 

vannamei (5,68±0,39g). Também foi detectada diferença significativa para taxa de 18 

crescimento específico (Anova One-Way, P=0,02). Pode-se concluir que, em tanques rede, o 19 

cultivo da espécie de camarão de água doce M. rosenbergii teve melhores índices zootécnicos 20 

do que o cultivo da espécie de camarão marinho L. vannamei. 21 

 22 

Palavras-chaves: Carcinocultura. Gaiolas. Litopenaeus vannamei. Macrobrachium 23 

rosenbergii. Produtividade. 24 

 25 

PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN THE PACIFIC WHITE SHRIMP AND 26 

FRESHWATER PRAWN IN CAGES 27 

 28 

ABSTRACT - To compare the performance growth between the shrimp species 29 

Macrobrachium rosenbergii (5,39±2,13g) and Litopenaeus vannamei (1,97±0,24g) in cages 30 

(1,0 x 1,0 m
2
), experiments were performed with 25 shrimp/m

2
, in 4 equal groups for each 31 

one of species. The research began when the shrimps of both species reached the same age 32 
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(eighty-four days). The animals were weighed on a digital scale and transferred to 8 33 

randomized masonry net tanks. They were fed ration (35% crude protein) with 10% of their 34 

biomass at 7:00am and 2:00pm daily for 70 days. To determine technical aspects, statistics 35 

were realized every 10 days. To calculate consumption, ration remains were removed two 36 

hours after being offered. The results were analyzed by the software STATISTIC 7.0 (2004). 37 

Differences were not found (P<0,05) between the species tested about weight gain (One-Way 38 

ANOVA, P=0,28), feed efficiency (Mann-Whitney U test, P=0,08) and survival (One-Way 39 

ANOVA, P=0,08). The average final weight was significantly higher for M. rosenbergii 40 

(12,75±5,54g) compared to L. vannamei (5,68±0,39g). Difference significant was about the 41 

specific growth rate (Anova One-Way, P=0,02). It can be concluded that the cultivation of 42 

species of fresh water shrimp M. rosenbergii in net tanks had better performance parameters 43 

than the marine species L. vannamei. 44 

 45 

Keywords: Shrimp Farming. Cages. Litopenaeus vannamei. Macrobrachium rosenbergii. 46 

Productivity. 47 

 48 

 49 

INTRODUÇÃO 50 

 51 

 De acordo com os dados oficiais da Organização das Nações Unidas para Alimentação 52 

e Agricultura (FAO) em 2014, a produção mundial de pescado originário da aquicultura 53 

cresceu a uma taxa média anual de 6,2 por cento no período 2000-2012. Em 2012, a produção 54 

global por captura de espécies de camarão registrou uma nota máxima em 3,4 milhões de 55 

toneladas. Os dados mais atuais da produção mundial do camarão de água doce 56 

Macrobrachium rosenbergii foi de 220.254 toneladas em 2012 (FAO, 2012).  57 

 Apesar da produção de camarões marinhos ser maior do que a de camarões de água 58 

doce, os camarões dulcícolas apresentam maior resistência a doenças, o sistema de 59 

larvicultura é considerado mais simples, o sistema de produção é compatível às condições de 60 

pequenas propriedades, a criação é feita geralmente em menores densidades de estocagem 61 

sendo um fator considerado sustentável e de menor impacto ambiental por não utilizar a área 62 

de mangues para a construção de viveiros (NEW, 1995, 2000; VALENTI, 1996). 63 
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 O camarão Litopenaeus vannamei é a espécie mais produzida no Brasil (NUNES; 64 

MADRID; ANDRADE, 2011), e apesar de ser um camarão marinho, se adapta muito bem em 65 

baixas salinidades (NUNES, 2001; VALENÇA; MENDES, 2009). Quanto aos camarões de 66 

água doce, a única espécie cultivada comercialmente no Brasil é o camarão Macrobrachium 67 

rosenbergii (NEW, 2010). Ambas as espécies foram introduzidas no Brasil, uma vez que 68 

possuem grandes vantagens em comparação às espécies nativas, como informações 69 

zootécnicas e biológicas bem definidas.  70 

Várias comunidades de pescadores artesanais são impossibilitadas de cultivar 71 

camarões em viveiros devido ao elevado custo de implantação (PRETO et al., 2005). A 72 

utilização de tanques rede surge como uma opção viável, por possuir um menor custo de 73 

implantação e um melhor aproveitamento da produtividade natural do ambiente 74 

(BEVERIDGE, 1996; PAQUOTTE et al.,1998; PRETO et al., 2005).  Além disso, o cultivo 75 

em tanques rede permite a utilização de uma grande variedade de ambientes aquáticos (mar, 76 

estuários, lagos, lagoas, rios, canais de irrigação, grandes reservatórios, etc.) (BEVERIDGE, 77 

1996; MARQUES et al. , 2012), e diminui o ataque de predadores (BEVERIDGE, 1996).  78 

Paquotte et al. (1998) estudaram o cultivo do L. vannamei em gaiolas flutuantes (15 79 

m
2
) em uma área estuarina na Bahia ao longo de três anos consecutivos, que demonstrou ser 80 

muito eficiente a partir do ponto de vista zootécnico, além disso as investigações sobre o 81 

impacto não mostrou efeito negativo sobre o sedimento em termos de matéria orgânica e em 82 

termos de qualidade da água. 83 

Alguns pesquisadores estudaram o uso dessas estruturas para carcinicultura marinha 84 

(PAQUOTE et al., 1998; WASIELESKY JÚNIOR et al., 2001; KRUMMENAUER et al, 85 

2006; ZARAIN-HERZBERG; CAMPA-CÓRDOVA; CAVALLI, 2006; ZARAIN-86 

HERZBERG; FRAGA; HERNANDEZ-LLAMAS, 2010), e para carcinicultura de água doce 87 

(MARQUES; LOMBARDI; BOOCK, 2000; CUVIN-ARALARET et al., 2007; MARQUES; 88 

LOMBARDI, 2011; MARQUES et al., 2012). Porém, não foram encontrados na literatura 89 

dados comparativos acerca do desempenho zootécnico do camarão L. vannamei e do camarão 90 

M. rosenbergii em tanques rede ou gaiolas flutuantes.   91 

Uma vez que o cultivo em tanques rede consiste em uma alternativa mais acessível aos 92 

pequenos produtores, é necessário que se busque oferecer respostas com relação à espécie 93 

mais adequada para que se alcance uma maior produtividade, e consequentemente um maior 94 

ganho econômico. Sendo assim este trabalho teve como objetivo comparar o desempenho 95 
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zootécnico dos camarões Macrobrachium rosenbergii e Litopenaeus vannamei em tanques 96 

rede. 97 

 98 

 99 

MATERIAL E MÉTODOS 100 

 101 

 O experimento foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí – Universidade Federal do 102 

Rio Grande do Norte (UFRN), distrito de Macaíba, no Rio Grande do Norte, na Estação de 103 

Aquicultura Professor Sebastião Monte. A fase experimental durou 70 dias. 104 

 As pós-larvas (PL‘s) de M. rosenbergii foram obtidas a partir de larvicultura 105 

experimental realizada no Laboratório de Produção de Organismos Aquáticos do 106 

Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN – Natal. As pós larvas de L. vannamei  107 

foram obtidas em uma larvicultura comercial (LARVI Aqüicultura Ltda., Macau - RN), já 108 

aclimatadas à salinidade de 0 mg/L. Os camarões juvenis das espécies L. vannamei e M. 109 

rosenbergii foram levadas para a Estação de Aquicultura Professor Sebastião Monte 110 

(EAJ/UFRN), onde permaneceram em tanque berçário por 53 dias. 111 

  Para comparar o desempenho zootécnico dos camarões L. vannamei e M. rosenbergii 112 

em tanques rede, utilizamos a densidade de 25 camarões/m
2
 com 4 repetições. O experimento 113 

teve início quando os camarões alcançaram a mesma idade (oitenta e quatro dias), os animais 114 

foram pesados em balança digital e transferidos a cultivos em tanques rede. Dessa forma 115 

realizamos a comparação das espécies quanto ao desempenho nas mesmas condições.  116 

 Para o desenvolvimento do experimento foram utilizados dois viveiros retangulares de 117 

alvenaria (86,4 m²) com profundidade útil de 1,20 m. Uma semana antes do povoamento a 118 

água dos viveiros foi fertilizada com Uréia (2 kg/ha) e Superfosfato Triplo (8 kg/ha) (BOYD; 119 

ZIMMERMANN, 2010).  120 

Os tanques rede possuíam 1m³, com malha de 5 mm entre nós e foram fechados em 121 

cima com tela para evitar a ação de predadores (aves, insetos). Os animais permaneceram em 122 

adaptação por quinze dias antes do início da coleta de dados. Quando a fase experimental teve 123 

início os camarões M. rosenbergii estavam com peso médio de 5,39 (±2,13g) e os camarões L. 124 

vannamei com peso médio de 1,97 (±0,24g).  125 

 Durante o cultivo, os animais foram alimentados com 10% da sua biomassa/dia com 126 

ração peletizada para camarão, contendo 35% de proteína bruta, ofertada em bandejas de 127 
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alimentação. A oferta se deu no parcelamento de duas vezes ao dia, nos horários de 7:00 h e 128 

14:00 h. 129 

Para análise do desempenho zootécnico e produtividade, a cada 10 dias eram 130 

capturados aleatoriamente 5 camarões de cada tanque-rede para a realização das biometrias. O 131 

ganho de peso foi mensurado ao final do experimento (KURESHY; DAVIS, 2002), e serviu 132 

de base para o cálculo da taxa de crescimento específico (TCE) (WU; DONG, 2002): 133 

 134 

Ganho de Peso (g) = Pf– Pi 135 

TCE (% dia
-1

) = [Ln (Pf )–Ln (Pi )] x 100 t
-1

  136 

 137 

Em que: Pi = Peso inicial; Pf = Peso final; Ln = Logaritmo natural; t = tempo de experimento. 138 

 Para determinar o peso da sobra da ração e o percentual de umidade, utilizamos a 139 

metodologia de Santos et al. (2011). O valor obtido (48% de umidade) foi subtraído do peso 140 

úmido das sobras da ração. A partir dos valores obtidos da sobra da ração, calculamos o 141 

consumo aparente da ração pela diferença entre alimento oferecido e a sua sobra na bandeja 142 

retirada após 2h de permanência, baseado no trabalho de Pontes e Arruda (2005), que 143 

verificaram que a ração perde a atratividade após esse tempo. Posteriormente, foi calculado a 144 

eficiência alimentar (KURESHY; DAVIS, 2002). 145 

 146 

Consumo = Ração ofertada – Sobra  147 

Eficiência alimentar = (Pf– Pi) consumo
-1 

148 

 
149 

Em que: Pi = Peso inicial; Pf = Peso final. 150 

No final do experimento foram verificadas as ocorrências de indivíduos mortos e seu 151 

número foi registrado para o cálculo da taxa final sobrevivência (definida por BAUTISTA-152 

TERUEL; EUSEBIO, WELSH, 2003).  153 

 154 

Sobrevivência (%) = Nf x 100/Ni 155 

 156 

Em que: Ni = Número inicial; Nf = Número final. 157 

A água das unidades experimentais foi verificada diariamente através dos parâmetros:  158 

pH (pH-metro), oxigênio dissolvido (oxímetro), temperatura (termômetro de eletrodo). Já os 159 
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parâmetros nitrito e amônia foram analisados semanalmente através do método colorimétrico 160 

simplificado. 161 

Para realização das análises estatísticas foi utilizado o programa STATISTIC 7.0 162 

(2004). Os dados foram analisados utilizando-se o teste Anova One-Way para as variáveis 163 

que foram considerados normais (teste de normalidade Shapiro-Wilks) e homocedásticas 164 

(Levene‘s test). Para as variáveis que não apresentaram normalidade e homocedasticidade, 165 

aplicou-se o teste não-paramétrico Mann-Whitney U Test. O nível de significância adotado 166 

foi P<0,05. 167 

 168 

 169 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 170 

 171 

 Durante a pesquisa, a temperatura (27,39±0,87), pH (7,89±0,49) e oxigênio (7,01±0,94 172 

mg/L) da água dos viveiros  para o cultivo de M. rosenbergii permaneceram dentro dos 173 

parâmetros aceitáveis segundo Boyd e Zimmermann (2010), pois a faixa ideal para 174 

temperatura fica  entre 25 e 32 ºC, pH entre 7 e 8,5 e oxigênio dissolvido entre 3 e 7 mg/L. A 175 

água do cultivo para  L. vannamei também permaneceu dentro dos parâmetros aceitáveis com 176 

a temperatura 26,04±0,77 ºC, pH 8,02±0,28 e oxigênio 6,49±0,86 mg/L, de acordo com 177 

limites recomendáveis para temperatura entre 24 e 30 ºC, pH entre 7,5 e 9,0 e oxigênio entre 4 178 

e 10 mg/L (BARBIERY JÚNIOR; OSTRENSKY NETO, 2002). Os teores de nitrito (NO2
-
) e 179 

da amônia (NH4
+
) foram sempre inferiores a 0,05 mg/L.       180 

 Não foi observada diferença (P<0,05) entre as espécies testadas quanto ao ganho de 181 

peso (Anova One-Way, P=0,28), a eficiência alimentar (Mann-Whitney U Test, P=0,06) e a 182 

sobrevivência (Anova One-Way, P=0,08), embora tenhamos observado que a sobrevivência 183 

dos camarões L. vannamei foi de 100% (Figuras 1, 2 e 3). Segundo Barbieri e Ostrensky 184 

(2002) os camarões L. vannamei são bastante explorados devido a sua grande capacidade de 185 

adaptação à variadas condições climatológicas e por apresentarem altos rendimentos em 186 

elevadas densidades. Dessa forma, o fato da sobrevivência dos camarões L. vannamei ter sido 187 

de 100% foi por ser um camarão que tolera densidades mais altas do que do presente estudo.  188 

Marques; Lombardi e Boock (2000), em cultivo de M. rosenbergii em tanques rede 189 

durante 60 dias, com densidade de estocagem de 100, 200, 300, 400, 600 e 800 PLs/m
2
,
 
com 190 

peso médio inicial de 0,053±0,009g, observaram que a sobrevivência não foi afetada pelo 191 
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aumento das densidades, o mesmo não ocorrendo para os pesos médios individuais. Esses 192 

autores relataram que o uso de tanques-rede na fase de engorda do camarão Macrobrachium 193 

amazonicum, com densidade de estocagem de 20 juvenis/m
2
, é tecnicamente viável, devido à 194 

obtenção de elevadas taxas de sobrevivência, corroborando com o presente estudo onde a 195 

densidade de 25 camarões/m
2 

não afetou a sobrevivência dos camarões M. rosenbergii. 196 

 197 

Figura 1. Valores médios (±dp) de ganho de peso (g) do camarão L. vannamei (L) e M. rosenbergii (M) 198 

submetidos ao cultivo em tanques-rede. Letras diferentes significam diferenças estatísticas significativas 199 

(P<0,05). 200 

 201 

Figura 2. Valores médios (±dp) da eficiência alimentar do camarão L. vannamei (L) e M. rosenbergii (M) 202 

submetidos ao cultivo em tanques-rede. Letras diferentes significam diferenças estatísticas significativas 203 

(P<0,05). 204 

 205 
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 206 

Figura 3. Valores médios (±dp) da sobrevivência do camarão L. vannamei (L) e M. rosenbergii (M) submetidos 207 

ao cultivo em tanques-rede. Letras diferentes significam diferenças estatísticas significativas (P<0,05). 208 

 209 

Porém, o peso médio final foi significativamente superior para M. rosenbergii (12,75±5,54g), 210 

quando comparado com L. vannamei (5,68±0,39g) (Figura 4). E a taxa de crescimento específico 211 

também apresentou diferença significativa (Anova One-Way, P=0,02) (Figura5). Provavelmente esse 212 

fato ocorreu devido o camarão M. rosenbergii ter iniciado o experimento com o peso médio 213 

inicial maior do que o camarão marinho L. vannamei. Pode-se dizer, com relação ao peso 214 

médio final, que M. rosenbergii apresentou maior desempenho zootécnico do que o camarão 215 

L. vannamei no presente estudo. 216 

 217 

 218 

Figura 4. Valores médios (±dp) do peso médio final do camarão L. vannamei (L) e M. rosenbergii (M) 219 

submetidos ao cultivo em tanques-rede. Letras diferentes significam diferenças estatísticas significativas 220 

(P<0,05). 221 

 222 
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 223 

Figura 5. Valores médios (±dp) da taxa de crescimento específico do camarão L. vannamei (L) e M. rosenbergii 224 

(M) submetidos ao cultivo em tanques-rede. Letras diferentes significam diferenças estatísticas significativas 225 

(P<0,05). 226 

 227 

Cuvin-Aralaret et al. (2007), observaram uma variação no crescimento de 26,3 para 228 

14,3g com densidade de estocagem entre  15 a 90 camarões/m
2
 em um experimento com M. 229 

rosenbergi juvenil (0,4g)  no sistema de cultivo com gaiola (2,5 × 1 × 1 m) em um lago nas 230 

Filipinas, por 5 meses. 231 

 Chim et al. (2008), estudaram  o cultivo do camarão Litopenaeus stylirostris com peso 232 

médio inicial de 3,4±0,6g e 2,7±0,7g em um total de dez tanques-rede distribuídos em dois 233 

viveiros de terra, o experimento durou dez semanas, os animais alcançaram  peso médio final 234 

de 18,5±1,7g, sobrevivência entre 31,1 e 37,8%, taxa de crescimento (g/dia) entre 0,23 e 0,20 235 

e a eficiência alimentar entre 2,29 e 2,28. O tempo do experimento foi o mesmo do presente 236 

estudo, porém a taxa de sobrevivência, a taxa de crescimento foram inferiores ao atual 237 

experimento. 238 

 Zarain-Herzberg, Campa-Córdova e Cavalli (2006) avaliaram a viabilidade biológica 239 

da cultivo do camarão branco L. vannamei em gaiolas flutuantes em diferentes densidades na 240 

Baía de Santa Maria, México. Com peso médio de 0,5g em gaiolas nas densidades de 100, 241 

150, e 200 camarões por m
2
. Após 35 dias de cultivo a taxa de sobrevivência variou entre 242 

87% e 94%, o peso de camarão variou de 6,94±1,51g para 9,33±1,48g, segundo Zarain-243 

Herzberg, Campa-Córdova e Cavalli (2006) a alta produção de camarão em gaiolas flutuantes 244 

foi provavelmente devido ao ambiente ideal e condições de criação favoráveis ao camarão.  245 
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 Em relação às pesquisas sobre o desempenho zootécnico dessas espécies em outras 246 

formas de cultivo, Fonseca et al. (2009) com pós-larvas L. vannamei com peso inicial de 247 

0,02±0,00g, após 52 dias conseguiram resultados inferiores em relação ao peso final 248 

2,29±0,03g e sobrevivência 72,10±9,3% com a densidade de 25 camarões/m
2 

 cultivados em 249 

viveiros escavados em água doce. Langer, Karlopia e Bakhtiyar (2011) estudaram o efeito de 250 

diferentes densidades de estocagem (5, 10, 15 e 20 camarões/m
2
) no crescimento e 251 

sobrevivência com pós-larvas do camarão M. rosenbergii com peso médio de 0,114g e 252 

cultivadas durante um período de 49 dias em condições de laboratório, a densidade de 253 

estocagem de 20 camarões/m
2
 que é a mais próxima ao nosso estudo, teve resultado inferior a 254 

nossa pesquisa presente  quanto ao ganho de peso de 0,146±0,002g e a sobrevivência com 255 

53,33±5,77%,  e a taxa de crescimento específico com 1,945±0,016% e eficiência alimentar 256 

com 1,320±0,062 superiores ao atual estudo. 257 

 Neste estudo, a taxa de crescimento para L. vannamei teve uma média de 1,5% da 258 

biomassa por dia, inferior ao que foi obtido por Paquotte et al. (1998), que estudaram o 259 

cultivo da espécie L. vannamei em gaiolas flutuantes (15 m
2
) em uma área estuarina na Bahia 260 

ao longo de três anos consecutivos, demonstrou ser muito eficiente a partir do ponto de vista 261 

zootécnico. Estes autores obtiveram taxa de crescimento dentro da faixa normal (entre 0,6 e 262 

1,2g. O camarão L. vannamei teve também a taxa de crescimento inferior em comparação 263 

com o trabalho de Zarain-Herzberg, Fraga e Hernandez-Llamas (2010) entre 0,17 e 0,18g/dia 264 

e alcançaram maiores pesos finais, mas a taxas de sobrevivência foram menores. Porém, em 265 

densidades e ambiente diferentes do presente estudo. Mesmo que os resultados da taxa de 266 

crescimento tenham sido diferentes com relação ao nosso estudo, observamos que os 267 

ambientes também foram diferentes. 268 

A taxa de crescimento para L. vannamei foi maior do que para M. rosenbergii. Porém, 269 

a taxa de crescimento do camarão M. rosenbergii provavelmente foi menor devido ao 270 

crescimento heterogêneo de tal espécie.  O camarão M. rosenbergii é conhecido pela típica 271 

heterogeneidade no tamanho dos indivíduos (principalmente nos machos) em sua população 272 

sexualmente madura, o que por sua vez ocorre pela influência da dominância social na 273 

morfologia do macho de quela azul (SHORT, 2004; KARPLUS, 2005). 274 

Quanto à eficiência alimentar mesmo que não tenha mostrado diferença significativa 275 

entre as espécies estudadas mostrou uma tendência a ser maior para M. rosenbergii, 276 
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significando que os juvenis L. vannamei consumiram mais alimento, mas apresentaram menor 277 

eficiência de conversão alimentar.  278 

 É difícil direcionar comparações com outros estudos devido às diferenças no peso 279 

inicial e dos níveis de densidade de estocagem para os camarões.  Apesar disso, de acordo 280 

com os outros estudos realizados com essas espécies em tanques rede percebemos que nesse 281 

estudo o M. rosenbergii teve melhores resultados. 282 

 283 

 284 

CONCLUSÕES 285 

 286 

 Diante dos resultados encontrados, podemos concluir que o cultivo da espécie de 287 

camarão de água doce M. rosenbergii em tanques rede apresentou melhores índices 288 

zootécnicos, principalmente o peso médio final, do que o cultivo da espécie de camarão 289 

marinho L. vannamei. 290 

 291 
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Resumo - A comunidade de Bebida-Velha é a única comunidade tradicional do Estado do Rio 

Grande do norte que cultiva o camarão de água doce Macrobrachium rosenbergii. O núcleo 

de produção de tilápia (Oreochromis niloticus) e camarão de água doce (M. rosenbergii) da 

comunidade é composto por um módulo. Objetivou-se em conhecer os saberes e fazeres de 

uma comunidade tradicional de aquicultores de Bebida-Velha, no município de Pureza/RN, 

que praticam a aquicultura rural e familiar, bem como traçar o perfil socioeconômico da 

comunidade e avaliar o manejo que estes aquicultores utilizam no cultivo de camarões 

Macrobrachium rosenbergii. O módulo é composto por seis tanques escavados, lonados, cada 

viveiro mede 73 metros x 25 metros (1.825 m
2
). O módulo beneficia seis membros 

responsáveis pelos cultivos. No entanto, o universo da pesquisa contemplou a amostra total 

(6) destes responsáveis. A pesquisa se baseou na obtenção de dados, obtidos através de 

entrevistas semi-estruturadas que foram aplicados através de abordagem direta. Os dados 

coletados foram tabulados e analisados de acordo com as respostas obtidas pelos 

participantes. Foi possível verificar que as atividades das quais os entrevistados praticam 

garantem uma boa qualidade de vida e renda para eles. Constatamos que os entrevistados 

possuem conhecimento tradicional e local, eles possuem um conjunto de práticas culturais e 

de habilidades práticas de saber-fazer. Além disso, possuem interesse em passar o 

conhecimento de geração a geração. Quanto ao M. rosenbergii, os entrevistados se mostram 

interessados no cultivo dessa espécie e o acham vantajoso. 

 

Palavras-chave: Aquicultura familiar. Comunidade tradicional. M. rosenbergii. Perfil sócio-

econômico. Manejo. 

 

KNOWLEDGE AND PRACTICES OF FISH WATER RURAL FARMERS IN 

BEBIDA VELHA COMMUNITY IN PUREZA, RN, BRAZIL  
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Abstract – The Bebida-Velha community is the only traditional community of the State of Rio 

Grande do Norte cultivating freshwater shrimp Macrobrachium rosenbergii. The tilapia 

production core (Oreochromis niloticus) and freshwater shrimp (M. rosenbergii) community 

consists of a module. Study aimed at identifying the knowledge and practices of a traditional 

community of farmers Bebida-Velha, in the city of Pureza/RN, practicing rural family and 

aquaculture, as well as tracing the community socioeconomic profile and evaluate the 

management that these farmers use in shrimp farming Macrobrachium rosenbergii. The 

module consists of six excavated, covered tanks, each pond measuring 73 meters x 25 meters 

(1,825 m2). The module benefits six members responsible for the crops. However, the 

universe of the study included the total sample of those responsible. The research was based 

on obtaining data, obtained through semi-structured interviews that were applied by direct 

approach. Data were tabled and analyzed by the responses obtained by the participants. It was 

possible to verify that the activities of which the interviewees practice guarantee a good 

quality of life and income for them. We find that respondents have traditional and local 

knowledge, they have a set of cultural practices and practical skills of know-how. We found 

that they has interest in moving knowledge from generation to generation. As for M. 

rosenbergii, the interviewees may be interested in growing this species and find it 

advantageous. 

 

Keywords: Family aquaculture. Traditional community. M. rosenbergii. Socio-economic 

profile. Management. 

 

Introdução 

 

Atualmente a aquicultura está se expandindo em todos os continentes em termos de 

novas áreas e espécies, bem como a intensificação e diversificação da gama de produtos em 

formas de espécies e produtos para responder às necessidades dos consumidores (FAO, 2014). 

De acordo com os dados oficiais da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) em 2014, a produção mundial de pescado originário da aquicultura cresceu 

a uma taxa média anual de 6,2 por cento no período 2000-2012. 

A aquicultura de águas interiores, em seu crescente desenvolvimento, vem utilizando 

várias espécies de animais aquáticos na tentativa de atender a uma demanda global de 
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alimentos que se acentua a cada dia (CINTRA; SILVA; MUNIZ, 2003), onde diversas 

espécies de animais aquáticos têm sido cultivadas para atender a demanda global por 

alimentos (ALMEIDA et al., 2004). Entre estas, os crustáceos de destacam pelo seu valor 

proteico, por sua capacidade de adaptação às mais variadas condições de cultivo (ORMOND 

et al., 2004) e pelo elevado valor de mercado (NEW, 2010, FAO, 2010). 

No Brasil, a produção de camarões de água doce é realizada com a espécie introduzida 

Macrobrachium rosenbergii (NEW, 2010), que possui alto potencial para cultivo devido à 

fácil reprodução em cativeiro, rápida taxa de crescimento e resistência a doenças. Além disto, 

este camarão apresenta uma carne com textura delicada e boa aceitação no mercado (NEW, 

2010). No entanto, a produção aquícola brasileira, especialmente o cultivo de camarões de 

água doce, é desenvolvida principalmente por pequenos produtores, que podem realizar 

funções indispensáveis na segurança alimentar, na geração de emprego e renda e no 

desenvolvimento de uma aquicultura sustentável tanto para ecologia quanto para o social 

(DIEGUES, 2006).  

A aqüicultura rural ou familiar é definida por Edward e Demaine (1998), como 

atividade administrada por comunidades agrícolas que cultivam, principalmente em sistemas 

extensivo e semi-intensivo, organismos aquáticos em proporções pequenas para aquisição de 

renda e consumo próprio. A definição de propriedade familiar na legislação brasileira está no 

inciso II do artigo 4º do Estatuto da Terra, instituída pela Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 

1964, da seguinte forma: 

 

 

“Propriedade familiar: o imóvel que, direta e pessoalmente explorado pelo 

agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 

subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada 

região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros”. 

 

 

 Segundo Bueno et al. (2014) a aquicultura familiar ou de pequena escala por si só não 

gerará os benefícios sociais desejados, mas conseguirá através do desenvolvimento do 

agricultor ou da comunidade, para que isso ocorra é necessário a formulação de políticas e 

ações que promovam e estruturem modos eficientes de planejamento e gestão da produção 

física e familiar. 

A comunidade de Bebida-Velha, distrito do município de Pureza/RN, é a única 

comunidade tradicional do Estado que cultiva o camarão de água doce Macrobrachium 

rosenbergii, o cultivo é feito através de policultivo com a Tilápia do Nilo (Oreochromis 
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niloticus). Segundo Dutra; Bittencourt e Feiden (2014), pequenas propriedades familiares 

acabam trabalhando com duas ou mais atividades como uma forma de complementar e 

aumentar a renda. 

De acordo com o Decreto Presidencial nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007,  consta no 

inciso I do artigo 3º  que povos e comunidades tradicionais são definidos como:  

 

 
“Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição”. 

 

 

O saber tradicional é compartilhado e perpetuado através do diálogo direto entre o 

indivíduo, pais e avós (em direção ao passado) e entre o indivíduo, filhos e netos (em direção 

ao futuro) com a natureza e que a cada ciclo produtivo, a experiência do indivíduo é 

incrementada com o que já foi aprendido no ciclo anterior e o conhecimento se aperfeiçoa e se 

adapta de geração pós-geração à realidade local (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009).   

 O objetivo do trabalho consistiu em conhecer os saberes e fazeres de uma comunidade 

tradicional de aquicultores de Bebida-Velha, no município de Pureza/RN, que praticam a 

aquicultura rural e familiar, bem como traçar o perfil socioeconômico da comunidade e 

avaliar o manejo que estes aquicultores utilizam no cultivo de camarões Macrobrachium 

rosenbergii. 

 

Metodologia 

 

 A comunidade de Bebida-Velha se localiza no município de Pureza, no Rio Grande do 

Norte, que se situa na mesorregião Leste Potiguar e na microrregião Litoral Nordeste, 

limitando-se com os municípios de Touros, Maxaranguape, Ceará-Mirim, Taipu, Poço Branco 

e João Câmara, abrangendo uma área de 507 km
2
.  A comunidade de Bebida Velha apresenta 

coordenadas 05° 21‘ 23‖ de latitude sul e 35° 32‘ 34‖ de longitude oeste (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de localização da comunidade de Bebida Velha, fixada no município de Pureza/RN, Brasil. 

 

 O núcleo de produção de tilápia (O. niloticus) e M. rosenbergii é composto por um 

módulo, no módulo são seis tanques escavados, lonados, cada viveiro mede 73 metros x 25 

metros (1.825 m
2
). Além disso, o módulo possui duas lagoas, uma de abastecimento e a outra 

de drenagem. O módulo beneficia seis membros responsáveis pelos cultivos. 

 No entanto, o universo da pesquisa contemplará a amostra total (6) dos responsáveis 

pelo cultivo do módulo de produção de tilápia e do camarão de água doce. 

 A pesquisa foi baseada na obtenção de dados, obtidos através de entrevistas semi-

estruturadas a serem aplicados através de abordagem direta dos assentados de Bebida Velha 

praticantes da atividade de aquicultura, produtores de tilápia e camarão da comunidade. 

Entrevista semi-estruturada é uma técnica flexível e informal, onde alguns tópicos são fixos e 

outros podem ser redefinidos conforme o andamento da entrevista, visando canalizar o 

diálogo para as questões investigadas (VIETLER, 2006). Tais entrevistas foram captadas 

apenas por meio da anotação das respostas. Para todos os entrevistados foi solicitada a 

assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. 
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 Os dados coletados foram tabulados e analisados de acordo com as respostas obtidas 

pelos participantes. Não foram encontrados estudos científicos com a comunidade tradicional 

de Bebida Velha, muito menos com a mesma finalidade à qual a pesquisa foi dirigida. 

Portanto, não existem registros na literatura científica sobre os saberes tradicionais da 

comunidade de Bebida Velha.  

 

Análise e discussão dos resultados 

 

Perfil socioeconômico dos responsáveis pelo módulo de produção aquícola 

 A comunidade de Bebida Velha pode ser considerada como uma comunidade que 

pratica aquicultura familiar ou rural, por ser uma comunidade que utiliza sistema extensivo 

com o policultivo entre Tilápia e camarão de água doce em baixas densidades para aquisição 

de renda e consumo próprio (EDWARD; DEMAINE, 1998). 

 O módulo está na responsabilidade de quatro homens e duas mulheres. A faixa etária 

dos entrevistados foi entre 16 a 49 anos, ou seja, caracterizada por um público adulto. Quando 

perguntamos a quanto tempo ele moram na comunidade, todos responderam que moram na 

comunidade desde que nasceram. Quanto ao grau de escolaridade, os entrevistados não 

chegaram a completar o ensino médio, mas dois deles continuam estudando. Durante a 

entrevista, foi questionado há quanto tempo eles exercem aqüicultura e os entrevistados 

relataram que estão a aproximadamente sete anos. 

 Observamos que os entrevistados ainda estão se adaptando a nova atividade inserida 

na comunidade, o qual os reflexos da adaptação a atividade aquícola como uma nova fonte de 

renda, é que os membros responsáveis pelo módulo continuam a realizar outras atividades de 

cultivo, como por exemplo a agricultura. No tocante à renda, quando perguntado aos 

entrevistados do ganho sobre a produção do módulo de produção, os mesmos nos relataram 

que possuem uma renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil) reais. Cavalli et al. (2007)  

apresenta e discute alguns aspectos da criação de F. paulensis em cercados como uma 

alternativa às comunidades de pescadores artesanais e enfatiza os benefícios sócio-

econômicos relacionados com a introdução de dessa nova fonte de renda, afirmaram que a 

renda adicional possibilita a compra de novos equipamentos utilizados na pesca e a 

conservação do pescado, o pagamento de dívidas e até a melhoria das moradias, ou seja, 
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conseguiram algum retorno financeiro com introdução da nova atividade, porém no caso 

desses autores só com os cultivos de camarões. 

 Os entrevistados afirmaram ainda que, além do policultivo com a Tilápia e o camarão 

de água doce, realizam outras atividades para complementar a renda mensal. Contudo as 

outras atividades são agricultura, avicultura e ovinocultura. De acordo com os entrevistados, a 

principal atividade e, conseqüentemente a principal fonte de renda, provém do cultivo da 

tilápia nos módulos de produção. Appolo e Nishijima (2011) pesquisaram o conhecimento 

sobre a piscicultura que pequenos produtores de peixes praticam na cidade de Sapiringa, 

município de Porto alegre/RS. Os autores observaram que os produtores realizavam mais de 

uma atividade como fonte de renda, uma vez que a produção rural sozinha não gerava o lucro 

esperado. No entanto, nas produções familiares é importante a diversificação de produtos 

cultivados pela comunidade, para que diminuam os gastos das famílias e para que possuam 

mais fontes de renda.  

 

Saberes e fazeres da comunidade 

 Durante a entrevista, dois entrevistados relataram que aprenderam a atividade de 

aquicultura com cursos de formação promovidos pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os demais membros do núcleo obtiveram os conhecimentos através dos saberes 

transmitidos pelos seus pais. Além disso, os membros do núcleo informaram que as vivências 

e saberes compartilhados entre eles foram de suma importância para o bom desenvolvimento 

da atividade.  Para Appolo e Nishiijima (2011), os meios que conduzem ao processo 

educativo em relação ao ambiente são oriundos principalmente de uma vivência e experiência 

pessoal estabelecida ao longo dos anos de vida.  

 Há sete anos, os entrevistados não praticavam aquicultura, sendo uma atividade 

recente para eles. Segundo Diegues (2004) as culturas tradicionais não são estáticas, estão em 

constante mudança seja por fatores endógenos ou exógenos, sem que por isso deixem de estar 

inseridas em um modo de produção que denominamos de pequena produção. No ambiente 

estudado, tal situação não é diferente com o consequente aparecimento da aquicultura familiar 

como novo meio de produção familiar. Isto exigiu adaptações por parte dos produtores rurais. 

 Os entrevistados alegam não ter conhecimento prévio sobre o cultivo de camarões. 

Entretanto, percebemos de acordo com os discursos que eles conhecem a importância da 

qualidade da água, e também sobre os camarões cultivados, pois eles reconhecem se os 
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camarões estão crescendo e sabem quando é o tempo certo para realizar a despesca. Os 

membros do módulo atribuíram o fato percebido por eles que quando estão enchendo os 

viveiros com água, os camarões ficam próximos aos canos que sai a água para dentro dos 

viveiros porque tem mais oxigenação.  Pinto, Oliveira e Pereira (2010) consideram o oxigênio 

dissolvido como principal indicador da qualidade da água, como um parâmetro essencial na 

manutenção da vida aquática e da qualidade da água.  

 O resultado da entrevista mostrou que os entrevistados possuem conhecimento 

ecológico local, que de acordo com Berkes et al. (2006)  refere-se ao conhecimento prático 

que não tem, necessariamente, um caráter histórico e multigeracional. No caso dos 

entrevistados, eles possuem também saberes locais, um dos entrevistados relatou que a prática 

aquícola é nova para eles, o que sabe foi a universidade que ensinou, mas muita coisa 

aprendeu com a prática e com a vivência. O conhecimento tradicional e local se configura 

com um conjunto de práticas culturais, de habilidades práticas e de saber-fazer. 

Todos os membros afirmaram que gostam de praticar aqüicultura por ser uma ótima 

fonte de renda e querem que seus filhos dêem continuidade na atividade, até os que ainda não 

possuem filhos afirmaram tal relato. Os entrevistados que já possuem filhos relataram que 

transmitem o conhecimento para os filhos porque querem que eles continuem trabalhando nas 

atividades rurais presentes na comunidade. De acordo com Lima (2009), o saber tradicional é 

o fruto do conhecimento que os sujeitos adquiriram com experiências que já viveram em um 

lugar, na relação desses indivíduos com o ambiente natural e social e, no conhecimento 

acumulado de um grupo que se reflete na relação entre os sujeitos e seus pares. O saber 

tradicional é compartilhado e perpetuado através do diálogo direto entres os indivíduos pais e 

avós com os indivíduos filhos e netos, relacionados com a natureza e que a cada ciclo 

produtivo, a experiência do indivíduo é incrementada com o que já foi aprendido no ciclo 

anterior e o conhecimento se aperfeiçoa e se adapta de geração pós-geração à realidade local 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009).   

 Os membros da comunidade de Bebida Velha relataram que deram início ao cultivo de 

camarão de água doce com a espécie M. rosenbergii, devido a incentivos de projetos 

governamentais para aumentar a renda, pelo camarão M rosenbergii ser bonito e chamar 

atenção dos compradores, os entrevistados também acham que o policultivo equilibra o 

ambiente e que aumenta a sustentabilidade.  
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O cultivo é feito em viveiros escavados, dura em torno de seis meses, com peso médio 

de 44 gramas, sobrevivência média de 18%. A densidade de estocagem em torno de 1 

camarão/m
2
, fornecem ração apenas para Tilápia, o alimento é fornecido a lanço distribuído 

em seis vezes ao dia, só pesam os camarões no final do cultivo. A forma como é feito o 

policultivo na comunidade de Bebida Velha é parecido com o estudo de Santos e Valenti 

(2002), os viveiros foram povoados com PLs de camarões em densidades de 2 a 4 

camarões/m
2
 e logo em seguida foram com juvenis de O. niloticus revertidos para machos, em 

densidades de 1 a 2 peixes/m
2
, porém na densidade de estocagem de 2 camarões/m

2 
 tiverem o 

peso médio final de 34,0 ± 2,6 g e a sobrevivência com 88 ± 9 %. No entanto, mesmo a 

sobrevivência dos camarões no cultivo dos entrevistados tenha sido baixa, eles ainda acharam 

viável por não terem custo algum com os camarões. 

Eles adquirem os alevinos através de doação de larvicultura por meio de projetos. As 

respostas dos entrevistados concordam com Zimmermann (1994), segundo este autor o 

policultivo fornece renda adicional ao aqüicultor quase sem aumentar os custos operacionais, 

além disso, melhora características da ecologia dos viveiros, sobretudo quanto à qualidade da 

água de cultivo. 

Bessa-Júnior; Azevedo e Henry-Silva (2010) destaca que o arraçoamento no 

policultivo de tilápias e camarões tende a satisfazer a demanda alimentar dos peixes, porque 

como os camarões possuem características detritívoras, podem consumir a sobra da ração e as 

fezes dos peixes que ficam no fundo dos sistemas de criação, que no cultivo, desta forma, tem 

melhor aproveitamento do alimento e reduz os impactos ambientais atendendo aos preceitos 

da aqüicultura sustentável. 

 Na entrevista perguntamos se eles conheciam o cultivo em tanques rede e os 

entrevistados responderam que conheciam, mas apenas com Tilápia. Os mesmos relataram 

que acham que esse tipo de cultivo facilita algumas práticas de manejo, mas para eles o 

arraçoamento deve ser mais difícil. Porém, quando foi questionado se eles conheciam esse 

cultivo com camarões, os entrevistados responderam que nunca ouviram sobre isso e que não 

conheciam. Perguntamos sobre qual era a opinião deles em relação ao cultivo de camarões em 

tanques rede ou gaiolas e os membros responderam: ―interessante‖. Os entrevistados 

consideram a criação do M. rosenbergii vantajosa e que a maioria criaria esse camarão como 

uma única espécie porque acha lucrativa, porém um deles falou que apesar de achar esta 

espécie lucrativa não criaria como única espécie que teria que criar a Tilápia em outro tanque. 
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Quanto aos impactos ambientais, todos os entrevistados acreditam que a forma que 

cultivam deve causar algum impacto ao meio ambiente, mas que tentam minimizar 

reutilizando a água que foi do cultivo para irrigação das plantações ali existentes e praticando 

policultivo. Evidenciando que eles possuem noções sobre a respeito de impactos negativos e 

que se preocupam em amenizá-los. Diferente do que foi encontrado por Appolo e Nishiijima 

(2011) que a totalidade dos entrevistados respondeu que a criação de peixes não causa 

prejuízo à natureza. 

  Para Valenti (2002) os impactos ambientais podem ocorrer durante a fase de 

implantação da atividade aquicola e durante a sua realização, além de ser impossível produzir 

sem provocar alterações ambientais. Eler e Millani (2007) referem-se que as preocupações 

com os impactos ambientais e a análise de custo-benefício são essenciais para a avaliação da 

sustentabilidade da aqüicultura a qual, até então, não era considerada como geradora de 

impacto ambiental. 

 

Conclusões 

 

 Foi possível verificar que os aquicultores rurais da comunidade de Bebida Velha, 

atualmente possuem a atividade aquícola como a principal, garantindo uma boa qualidade de 

vida e renda para eles. Constatamos que os entrevistados possuem conhecimento tradicional e 

local, que é o com um conjunto de práticas culturais, de habilidades práticas e de saber-fazer. 

E que os entrevistados possuem interesse em passar o conhecimento de geração a geração, a 

partir do saber construído da relação com a natureza. Quanto ao M. rosenbergii, os 

entrevistados se mostram interessados no cultivo dessa espécie e o acham vantajoso. Porém, 

observa-se que a sobrevivência dos camarões ainda é muito baixa e que o manejo deve ser 

melhorado para este seja mais rentável para eles. 

  

Referências 

 

ALMEIDA, S.A. et al. Estudo preliminar do cultivo de Litopenaeus vannamei (Bonne, 1931) 

em tanques com diferentes densidades de estocagem. In: CONLAEP, 11., 2004, Piracicaba. 

Anais… Piracicaba: ESALQ, v. 2, p.648-653, 2004. 

 



81 

 

APPOLO, C. B.; NISHIJIMA, T. Educação ambiental voltada à piscicultura praticada por 

pequenos produtores rurais. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia 

Ambiental, v. 2, n.2, p. 214-224, 2011. 

 

BERKES, F. et al. Gestão pesqueira de pequena escala: diretrizes e métodos alternativos. 

KALIKOSKI, D. C. (Org. e trad.) Rio Grande: FURG, 2006. 360 p. 

 

BESSA-JUNIOR, A. P.; AZEVEDO, C.M.S.B; HENRY-SILVA,G. G. Sustentabilidade do 

policultivo de peixes e camarões. Boletim da Sociedade Brasileira de Limnologia, v.38, 

n.2, p.1-6, 2010. 

 

BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o estatuto da terra, e dá 

outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. 

Acesso em: 01 jan. 2015. 

 

BRASIL. Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007. Intitui a política nacional de 

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em: 

01 jan. 2015. 

 

BUENO, G. W. et al. Inserção econômica e produtiva da aquicultura familiar em águas 

públicas brasileiras: um olhar sobre o desenvolvimento sustentável. Rama: Revista em 

Agronegócio e Meio Ambiente, v. 7, p. 475-496, 2014. 

 

CAVALLI, R. O. et al. Carcinicultura marinha em cercados. In: Sistemas de cultivos 

aquícolas na zona costeira do Brasil: recursos, tecnologias, aspectos ambientais e sócio-

econômicos. BARROSO, G. F.; POERSCH, L. H. S.; CAVALLI, R. O. (orgs.). Rio de 

Janeiro: Museu Nacional, 2007.  p. 27-38. 

 

CINTRA, I. H. A.; SILVA, K. C. A.; MUNIZ, A. P. M. Ocorrência de Macrobrachium 

rosenbergii (De Man, 1879) em áreas estuarinas do Estado do Pará (Crustacea, Decapoda, 

Palaemonidade). Boletim Técnico Científico (CEPNOR), v. 3, n. 1, p. 219-227, 2003. 

 

DIEGUES, A. C. S. A mudança como modelo cultural o caso da cultura caiçara e a 

urbanização. Enciclopédia Caiçara. São Paulo: Hucitec, v. 1, p. 21-48, 2004. 

 

_______. 2006. Para uma aquicultura sustentável no Brasil. São Paulo: NUPAUB - 

Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras - USP. 

Disponível em: ˂http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe6KcAF/aquicultura-sustentavel-

brasil˃ Acesso em: 01 jan. 2015. 

 

DUTRA, F. M.; BITTENCOURT, F.; FEIDEN, A. Perfil aquícola de pequenas propriedades 

fronteiriça do sudoeste do Paraná/Brasil. Extensio (Florianópolis), v. 11, p. 180-189, 2014. 

 

EDWARDS, P.; DEMAINE, H. Rural Aquaculture: Overview and Framework for 

Country Reviews. Regional Office for Asia and the Pacific Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Bangkok, Thailand, 1998. 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe6KcAF/aquicultura-sustentavel-brasil
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe6KcAF/aquicultura-sustentavel-brasil
http://lattes.cnpq.br/6559122284733030
http://lattes.cnpq.br/8384358462664823


82 

 

ELER, M. N.; MILLANI, T. J.Métodos de estudos de sustentabilidade aplicados a 

aquicultura. Revista Brasileira de Zootecnia [Online], v. 36, suppl., p. 33-44, 2007. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbz/v36s0/04.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2015. 

 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2010. FIGIS –Fisheries 

Statistics – Aquaculture. Disponível em: <http://www.fao.org>. Acesso em 14 de out. de 

2014. 

 

____. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. 223 pp. 2014. 

Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf>. Acesso em 25 dez. 2014. 

 

LIMA, W. C. R. Saber Tradicional: Suporte para o Exercício da Territorialidade de uma 

Comunidade no Estuário Amazônico. Revista Ensaio Geral, v. 1, p. 155-165, 2009. 

 

NEW, M. B. History and global status of freshwater prawn farming. In: NEW, M. B.; 

VALENTI, W. C.; TIDWELL, J. H.; D‘ABRAMO, L. R.; KUTTY, M. N. (Eds.). 

Freshwater prawns: biology and farming. Wiley-Blackwell, Oxford, England, 2010. 560 p.  

 

ORMOND, J.G.P. et al. A carcinicultura brasileira. BNDES Setorial, n.19, p. 91-118, 2004. 

 

PINTO, A. L.; OLIVEIRA, G. H. de; PEREIRA, G. A. Avaliação da eficiência da utilização 

do oxigênio dissolvido como principal indicador da qualidade das águas superficiais da bacia 

do córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS. Revista de Geografia, Meio Ambiente e Ensino, 

v. 1, n. 1, p. 69-82, 2010. 

 

SANTOS, M.J. M.; VALENTI, W.C. Production of Nile tilapia Oreochromis niloticus and 

freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii stocked at different densities in polyculture 

systems in Brazil. Journal of the World Aquaculture Society, v.33, n.3, 2002. 

 

TOLEDO, V. M.; BARRERA-BASSOLS, N. A etnoecologia: uma ciência pós-normal que 

estuda as sabedorias tradicionais. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiva, n. 20, p. 31-

45, 2009. 

 

VALENTI, W. C. Aquicultura sustentável. In: Congresso de Zootecnia, 12
o
, Vila Real, 

Portugal, 2002, Vila Real: Associação Portuguesa dos Engenheiros Zootécnicos. Anais...  

p.111-118. 

 

VIERTLER, R. Contribuições da antropologia para a pesquisa em etnobiologia. In: 

Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia. Recife: NUPEEA/SBEE, v. 3, p. 213-222, 

2006. 

 

ZIMMERMANN, S. Policultivo do camarão de água doce com carpas e tilápias. Panorama 

da Aqüicultura. Rio de Janeiro, v. 4, n. 26, p. 8-10, 1994. 

 

 

 

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf


83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

6. CONCLUSÃO  

 Avaliando diferentes densidades de estocagem, recomenda-se a utilização de 

densidades com aproximadamente 10 camarões/m
2
 para cultivo, em tanques rede, de 

Macrobrachium rosenbergii. Ao final do experimento verificou-se que a quantidade de lesões 

aumentou com o aumento da densidade de estocagem. As partes do corpo dos camarões mais 

atingidas foram respectivamente: pereiópodos, pleópodos, antenas e antênulas. 

 Com base no estudo realizado, podemos concluir que o cultivo da espécie de camarão 

de água doce M. rosenbergii em tanques rede apresentou melhores índices zootécnicos 

(eficiência alimentar, peso final e ganho de peso) do que o cultivo da espécie de camarão 

marinho L. vannamei. 

 A partir dos resultados das entrevistas, foi possível verificar que os aquicultores rurais 

da comunidade de Bebida Velha, atualmente possuem a atividade aquícola como a principal, 

garantindo uma boa qualidade de vida e renda para eles. Constatamos que os entrevistados 

possuem conhecimento tradicional e local, que é o com um conjunto de práticas culturais, de 

habilidades práticas e de saber-fazer. E que os entrevistados possuem interesse em passar o 

conhecimento de geração a geração, a partir do saber construído da relação com a natureza. 

Quanto ao M. rosenbergii, os entrevistados se mostram interessados no cultivo dessa espécie 

e o acham vantajoso. Porém, observa-se que a sobrevivência dos camarões ainda é muito 

baixa e que o manejo deve ser melhorado para este seja mais rentável para eles. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
PERFIL SÓCIOECONÔMICO DOS PRODUTORES DE CAMARÃO 

 

1. Nome:  

2. Idade:  

3. Estado Civil:                                               

4. Nascido na comunidade: (  ) SIM (  ) NÃO  

5. Nível de instrução: 

a) sem instrução b) alfabetizado c) primeiro grau completo d) segundo grau 

completo e) superior completo 

6. Possui emprego fixo? (  ) SIM (  ) NÃO  

7. Renda mensal:  

8. Qual é a sua principal fonte de renda? 

9. Número de pessoas que moram com você? 

10. Há quanto tempo mora na comunidade? 

11. Proprietário do imóvel onde reside: (  ) Sim (  ) Não 

12. Quais as atividades que realiza?  (  ) agricultura  (  ) piscicultura (  ) 

carcinicultura  (  ) outra 

 Se são outras, qual(is)?___________________________________________ 

13. Qual o destino final da produção?  

14. Hoje, qual a atividade mais importante? E por quê? 

15. Recebem algum tipo de ajuda financeira (bolsa; ajuda governamental)? 

  (  ) Sim (  ) Não 

 Em caso positivo, qual(is)?___________________________________________ 

 

CONHECIMENTO TRADICIONAL 

 

1. Quando e com quem aprendeu a cultivar?  

2. Você gosta do que faz? (  ) Sim (  ) Não  Por qual motivo?  

3. Tem transmitido seu conhecimento para seus filhos? (  ) Sim (  ) Não  Por 

quê? 

Data:  
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4. Deseja que seus filhos sejam produtores de camarão ou pescadores? 

 

MANEJO DA ESPÉCIE Macrobrachium rosenbergii 

 

1. Qual espécie costumava cultivar quando iniciou a atividade? Por quê? 

2. Por que começaram a cultivar o camarão Macrobrachium rosenbergii? 

3. Quem o orientou a criar determinadas espécies? 

4. Onde adquiria os alevinos ou juvenis? 

5. Como você cultiva os camarões?  

a) Viveiro escavado b) Viveiro de alvenaria c) Tanques-rede d) Gaiolas  e) 

Outra______________________________________ 

6. Qual o tempo total do cultivo do M. rosenbergii ? 

7. Qual é o peso médio final do M. rosenbergii ? 

8. Qual é a porcentagem de sobrevivência? 

a) Menor que 30%  b) Maior que 30%  c) Maior que 40%  d) Maior que 

50%  d) Maior que 60% e) Maior que 70%  f) Maior que 80 %  g) Maior que 

90% 

9. Qual a densidade (por metros quadrado) utilizada para o cultivo dos camarões? 

a) 5 camarões/m2  b) 10 camarões/m2  c) 15 camarões/m2  d) 20 camarões   

e) 25 camarões/m2  f) 30 camarões/m2 g) outra ___________________  

10. Qual o tipo de alimento que vocês fornecem para os camarões? 

a) Só fornece ração para as tilápias b) Alimentação natural c) Ração comercial 

 d) Ração caseira e) Outra________________________________________ 

11. Com qual freqüência fornece alimento por dia? 

a) Nenhuma  b) Uma vez  c) duas vezes  d) três vezes  e) quatro vezes  f) Outra 

_____________ 

12. Qual é a forma que fornece o alimento?  (  ) bandeja  (   )  a lanço   (  ) outra 

13. Faz pesagem? (  ) Sim  (  ) Não   

14. Com qual freqüência pesam os animais? 

(  ) semanalmente (  ) a cada dez dias  (  ) a cada quinze dias   

(  ) outra___________________ 

15. Qual espécie cria atualmente? Por quê  
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16. Você conhece o cultivo em tanques-rede ou gaiola? O que acha desse 

cultivo? 

17. Qual sua opinião em cultivar camarões em tanques-rede? 
 

18. Você acha que a forma que vocês cultivam gera algum impacto? Qual 
motivo? 
 

19. Você considera vantajoso a criação de M. rosenbergii ? 
 

20. Você criaria esse camarão como única espécie? Por quê? 
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Submissões 

Pesquisa Agropecuária Brasileira 

 

Diretrizes para Autores 

 

Escopo e política editorial 

A revista Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB) é uma publicação mensal da Embrapa, que 

edita e publica trabalhos técnico-científicos originais, em português, espanhol ou inglês, 

resultantes de pesquisas de interesse agropecuário. A principal forma de contribuição é o 

Artigo, mas a PAB também publica Notas Científicas e Revisões a convite do Editor. 

 

Análise dos artigos 

 

A Comissão Editorial faz a análise dos trabalhos antes de submetê-los à assessoria científica. 

Nessa análise, consideram-se aspectos como escopo, apresentação do artigo segundo as 

normas da revista, formulação do objetivo de forma clara, clareza da redação, fundamentação 

teórica, atualização da revisão da literatura, coerência e precisão da metodologia, resultados 

com contribuição significativa, discussão dos fatos observados em relação aos descritos na 

literatura, qualidade das tabelas e figuras, originalidade e consistência das conclusões. Após a 

aplicação desses critérios, se o número de trabalhos aprovados ultrapassa a capacidade mensal 

de publicação, é aplicado o critério da relevância relativa, pelo qual são aprovados os 

trabalhos cuja contribuição para o avanço do conhecimento científico é considerada mais 

significativa. Esse critério é aplicado somente aos trabalhos que atendem aos requisitos de 

qualidade para publicação na revista, mas que, em razão do elevado número, não podem ser 

todos aprovados para publicação. Os trabalhos rejeitados são devolvidos aos autores e os 

demais são submetidos à análise de assessores científicos, especialistas da área técnica do 

artigo. 

 

Forma e preparação de manuscritos 

 

Os trabalhos enviados à PAB devem ser inéditos (não terem dados – tabelas e figuras – 

publicadas parcial ou integralmente em nenhum outro veículo de divulgação técnico-

científica, como boletins institucionais, anais de eventos, comunicados técnicos, notas 

científicas etc.) e não podem ter sido encaminhados simultaneamente a outro  periódico 

científico  ou técnico. Dados publicados na forma de resumos, com mais de 250 palavras, não 

devem ser incluídos no trabalho. 

 

- São considerados, para publicação, os seguintes tipos de trabalho: Artigos Científicos, Notas 

Científicas e Artigos de Revisão, este último a convite do Editor. 

 

- Os trabalhos publicados na PAB são agrupados em áreas técnicas, cujas principais são: 

Entomologia, Fisiologia Vegetal, Fitopatologia, Fitotecnia, Fruticultura, Genética, 

Microbiologia, Nutrição Mineral, Solos e Zootecnia. 

 

- O texto deve ser digitado no editor de texto Microsoft Word, em espaço duplo, fonte Times 

New Roman, corpo 12, folha formato A4, com margens de 2,5 cm e com páginas e linhas 

numeradas. 
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Informações necessárias na submissão on- line de trabalhos 

 

No passo 1 da submissão (Início), em ―comentários ao editor‖, informar a relevância e o 

aspecto inédito do trabalho. 

 

No passo 2 da submissão (Transferência do manuscrito), carregar o trabalho completo em 

arquivo Microsoft Word. 

 

No passo 3 da submissão (Inclusão de metadados), em ―resumo da biografia‖ de cada autor, 

informar o  link do sistema  de currículos lattes (ex.:http://lattes.cnpq.br/0577680271652459). 

Clicar em ―incluir autor‖ para inserir todos os coautores do trabalho, na ordem de autoria.  

 

Ainda no passo 3, copiar e colar o título, resumo e termos para indexação ( key words ) do 

trabalhonos respectivos campos do sistema. 

 

No passo 4 da submissão ( Transferência de documentos  suplementares), carregar, no sistema 

on-line da revista PAB, um arquivo Word com todas as cartas (mensagens) de concordância 

dos coautores coladas conforme as explicações abaixo: 

 

- Colar um e-mail no arquivo word de cada coautor de concordância com o seguinte 

conteúdo: 

 

―Eu, ..., concordo com o conteúdo do trabalho intitulado ―.....‖ e com a submissão para a 

publicação na revista PAB. 

 

Como fazer: 

 

Peça ao coautor que lhe envie um e-mail de concordância, encaminhe-o para o seu próprio e-

mail (assim gerará os dados da mensagem original: assunto, data, de e para), marque todo o 

email e copie e depois cole no arquivo word. Assim, teremos todas as cartas de concordâncias 

dos co-autores num mesmo arquivo. 

 

Organização do Artigo Científico 

 

A ordenação do artigo deve ser feita da seguinte forma: 

 

- Artigos em português - Título, autoria, endereços institucionais e eletrônicos, Resumo, 

Termos para indexação, título em inglês, Abstract, Index terms, Introdução, Material e 

Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos, Referências, tabelas e 

figuras. 

 

- Artigos em inglês - Título, autoria, endereços institucionais e eletrônicos, Abstract, Index 

terms, título em português, Resumo, Termos para indexação, Introduction, Materials and 

Methods, Results and Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References, tables, 

figures. 

 

- Artigos em espanhol - Título, autoria, endereços institucionais e eletrônicos, Resumen, 

Términos para indexación; título em inglês, Abstract, Index terms, Introducción, Materiales y 
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Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones, Agradecimientos, Referencias, cuadros e 

figuras. 

 

- O título, o resumo e os termos para indexação devem ser vertidos fielmente para o inglês, no 

caso de artigos redigidos em português e espanhol, e para o português, no caso de artigos 

redigidos em inglês. 

 

- O artigo científico deve ter, no máximo, 20 páginas, incluindo-se as ilustrações (tabelas e 

figuras), que devem ser limitadas a seis, sempre que possível. 

 

Título 

 

- Deve representar o conteúdo e o objetivo do trabalho e ter no máximo 15 palavras, 

incluindo-se os artigos, as preposições e as conjunções. 

 

- Deve ser grafado em  letras minúsculas , exceto a letra inicial, e em negrito. 

 

- Deve ser iniciado com palavras chaves e não com palavras como ―efeito‖ ou ―influência‖. 

 

- Não deve conter nome científico, exceto de espécies pouco conhecidas; neste caso, 

apresentar somente o nome binário. 

 

- Não deve conter subtítulo, abreviações, fórmulas e símbolos. 

 

- As palavras do título devem facilitar a recuperação do artigo por índices desenvolvidos por 

bases de dados  que catalogam a literatura. 

 

Nomes dos autores 

 

- Grafar os nomes dos autores com letra inicial maiúscula, por extenso, separados por vírgula; 

os dois últimos são separados pela conjunção ―e‖, ―y‖ ou ―and‖, no caso de artigo em 

português, espanhol ou em inglês, respectivamente. 

 

- O último sobrenome de cada autor deve ser seguido de um número em algarismo arábico, 

em forma de expoente, entre parênteses, correspondente à chamada de endereço do autor. 

 

Endereço dos autores 

 

- São apresentados abaixo dos nomes dos autores, o nome e o endereço postal completos da 

instituição e o endereço eletrônico dos autores, indicados pelo número em algarismo arábico, 

entre parênteses, em forma de expoente. 

 

- Devem ser agrupados pelo endereço da instituição. 

 

- Os endereços eletrônicos de autores da mesma instituição devem ser separados por vírgula. 

 

Resumo 
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- O termo Resumo deve ser grafado em letras minúsculas, exceto a letra inicial, na margem 

esquerda, e separado do texto por travessão. 

 

- Deve conter, no máximo, 200 palavras, incluindo números, preposições, conjunções e 

artigos. 

 

- Deve ser elaborado em frases curtas e conter o objetivo, o material e os métodos, os 

resultados e a conclusão. 

 

- Não deve conter citações bibliográficas nem abreviaturas. 

 

- O final do texto deve conter a principal conclusão, com o verbo no presente do indicativo. 

 

Termos para indexação 

 

- A expressão Termos para indexação, seguida de dois-pontos, deve ser grafada em letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

 

- Os termos devem ser separados por vírgula e iniciados com letra minúscula. 

 

- Devem ser no mínimo três e no máximo seis, considerando-se que um termo pode possuir 

duas ou mais palavras. 

 

- Não devem conter palavras que componham o título. 

 

- Devem conter o nome científico (só o nome binário) da espécie estudada. 

 

- Devem, preferencialmente, ser termos contidos no AGROVOC: Multilingual Agricultural 

Thesaurus ou no Índice de Assuntos da base SciELO 

 

Introdução 

 

- A palavra Introdução deve ser centralizada e grafada com letras minúsculas, exceto a letra 

inicial, e em negrito. 

 

- Deve apresentar a justificativa para a realização do trabalho, situar a importância do 

problema científico a ser solucionado e estabelecer sua relação com outros trabalhos 

publicados sobre o assunto. 

 

- O último parágrafo deve expressar o objetivo de forma coerente com o descrito no início do 

Resumo. 

 

Material e Métodos 

 

- A expressão Material e Métodos deve ser centralizada e grafada em negrito; os termos 

Material e Métodos devem ser grafados com letras minúsculas, exceto as letras iniciais. 

 

- Deve ser organizado, de preferência, em ordem cronológica. 
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- Deve apresentar a descrição do local, a data e o delineamento do experimento, e indicar os 

tratamentos, o número de repetições e o tamanho da unidade experimental. 

 

- Deve conter a descrição detalhada dos tratamentos e variáveis. 

 

- Deve-se evitar o uso de abreviações ou as siglas. 

 

- Os materiais e os métodos devem ser descritos de modo que outro pesquisador possa repetir 

o experimento. 

 

- Devem ser evitados detalhes supérfluos e extensas descrições de técnicas de uso corrente. 

 

- Deve conter informação sobre os métodos estatísticos e as transformações de dados. 

 

- Deve-se evitar o uso de subtítulos; quando indispensáveis, grafá-los em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial, na margem esquerda da página. 

 

Resultados e Discussão 

 

- A expressão Resultados e Discussão deve ser centralizada e grafada em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

 

- Todos os dados apresentados em tabelas ou figuras devem ser discutidos. 

 

- As tabelas e figuras são citadas seqüencialmente. 

 

- Os dados das tabelas e figuras não devem ser repetidos no texto, mas discutidos em relação 

aos apresentados por outros autores. 

 

- Evitar o uso de nomes de variáveis e tratamentos abreviados. 

 

- Dados não apresentados não podem ser discutidos. 

 

- Não deve conter afirmações que não possam ser sustentadas pelos dados obtidos no próprio 

trabalho ou por outros trabalhos citados. 

 

- As chamadas às tabelas ou às figuras devem ser feitas no final da primeira oração do texto 

em questão; se as demais sentenças do parágrafo referirem-se à mesma tabela ou figura, não é 

necessária nova chamada. 

 

- Não apresentar os mesmos dados em tabelas e em figuras. 

 

- As novas descobertas devem ser confrontadas com o conhecimento anteriormente obtido. 

 

Conclusões 
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- O termo Conclusões deve ser centralizado e grafado em negrito, com letras minúsculas, 

exceto a letra inicial. 

 

- Devem ser apresentadas em frases curtas, sem comentários adicionais, com o verbo no 

presente do indicativo. 

 

- Devem ser elaboradas com base no objetivo do trabalho. 

 

- Não podem consistir no resumo dos resultados. 

 

- Devem apresentar as novas descobertas da pesquisa. 

 

- Devem ser numeradas e no máximo cinco. 

 

Agradecimentos 

 

- A palavra Agradecimentos deve ser centralizada e grafada em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

 

- Devem ser breves e diretos, iniciando-se com ―Ao, Aos, À ou Às‖ (pessoas ou instituições). 

 

- Devem conter o motivo do agradecimento. 

 

Referências 

 

- A palavra Referências deve ser centralizada e grafada em negrito, com letras minúsculas, 

exceto a letra inicial. 

 

- Devem ser de fontes atuais e de periódicos: pelo menos 70% das referências devem ser dos 

últimos 10 anos e 70% de artigos de periódicos. 

 

- Devem ser normalizadas de acordo com a NBR 6023 da ABNT, com as adaptações descritas 

a seguir. 

 

- Devem ser apresentadas em ordem alfabética dos nomes dos autores, separados por ponto-e-

vírgula, sem numeração. 

 

- Devem apresentar os nomes de todos os autores da obra. 

 

- Devem conter os títulos das obras ou dos periódicos grafados em negrito. 

 

- Devem conter somente a obra consultada, no caso de citação de citação. 

 

- Todas as referências devem registrar uma data de publicação, mesmo que aproximada. 

 

- Devem ser trinta, no máximo. 

 

Exemplos: 
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- Artigos de Anais de Eventos (aceitos apenas trabalhos completos) 

 

AHRENS, S. A fauna silvestre e o manejo sustentável de ecossistemas florestais. In: 

SIMPÓSIO LATINO-AMERIC ANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, 3., 2004, Santa 

Maria. Anais. Santa Maria: UFSM, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, 

2004. p.153-162. 

 

- Artigos de periódicos 

 

SANTOS, M.A. dos; NIC OLÁS, M.F.; HUNGRIA, M. Identificação de QTL associados à 

simbiose entre Bradyrhizobium japonicum, B. elkanii e soja. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v.41, p.67-75, 2006. 

 

- Capítulos de livros 

 

AZEVEDO, D.M.P. de; NÓBREGA, L.B. da; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S.; BELTRÃO, 

N.E. de M. Manejo cultural. In: AZEVEDO, D.M.P.; LIMA, E.F. (Ed.). O agronegócio da 

mamona no Brasil. Campina Grande: Embrapa Algodão; Brasília: Embrapa Informação 

Tecnológica, 2001. p.121-160. 

 

- Livros 

 

OTSUBO, A.A.; LORENZI, J.O. Cultivo da mandioca na Região Centro- Sul do Brasil. 

Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste; C ruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 

2004. 116p. (Embrapa Agropecuária Oeste. Sistemas de produção, 6) 

 

- Teses 

 

HAMADA, E. Desenvolvimento fenológico do trigo (cultivar IAC 24 - Tucuruí), 

comportamento espectral e utilização de imagens NOAA- AVHRR. 2000. 152p. Tese 

(Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

- Fontes eletrônicas 

 

AGROPEC UÁRIA OESTE. Avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais 

da pesquisa da Embrapa Agropecuária Oeste: relatório do ano de 2003. Dourados: 

Embrapa Agropecuária Oeste, 2004. 97p. (Embrapa Agropecuária Oeste. Documentos, 66). 

Disponível em:. Acesso em: 18 abr. 2006. 

 

Citações 

 

- Não são aceitas citações de resumos, comunicação pessoal, documentos no prelo ou 

qualquer outra fonte, cujos dados não tenham sido publicados. - A autocitação deve ser 

evitada.  

 

- Devem ser normalizadas de acordo com a NBR 10520 da ABNT, com as adaptações 

descritas a seguir. 

 



97 

 

- Redação das citações dentro de parênteses 

 

- Citação com um autor: sobrenome grafado com a primeira letra maiúscula, seguido de 

vírgula e ano de publicação. 

 

- Citação com dois autores: sobrenomes grafados com a primeira letra maiúscula, separados 

pelo "e" comercial (&), seguidos de vírgula e ano de publicação. 

 

- Citação com mais de dois autores: sobrenome do primeiro autor grafado com a primeira 

letra maiúscula, seguido da expressão et al., em fonte normal, vírgula e ano de publicação. 

 

- Citação de mais de uma obra: deve obedecer à ordem cronológica e em seguida à ordem 

alfabética dos autores. 

 

- Citação de mais de uma obra dos mesmos autores: os nomes destes não devem ser repetidos; 

colocar os anos de publicação separados por vírgula. 

 

- Citação de citação: sobrenome do autor e ano de publicação do documento original, seguido 

da expressão ―citado por‖ e da citação da obra consultada. 

 

- Deve ser evitada a citação de citação, pois há risco de erro de interpretação; no caso de uso 

de citação de citação, somente a obra consultada deve constar da lista de referências. 

 

- Redação das citações fora de parênteses 

 

- Citações com os nomes dos autores incluídos na sentença: seguem as orientações anteriores, 

com os anos de publicação entre parênteses; são separadas por vírgula. 

 

Fórmulas, expressões e equações matemáticas 

 

- Devem ser iniciadas à margem esquerda da página e apresentar tamanho padronizado da 

fonte Times New Roman. 

 

- Não devem apresentar letras em itálico ou negrito, à exceção de símbolos escritos 

convencionalmente em itálico. 

 

Tabelas 

 

- As tabelas devem ser numeradas seqüencialmente, com algarismo arábico, e apresentadas 

em folhas separadas, no final do texto, após as referências. 

 

- Devem ser auto-explicativas. 

 

- Seus elementos essenciais são: título, cabeçalho, corpo (colunas e linhas) e coluna 

indicadora dos tratamentos ou das variáveis. 

 

- Os elementos complementares são: notas-de-rodapé e fontes bibliográficas. 
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- O título, com ponto no final, deve ser precedido da palavra Tabela, em negrito; deve ser 

claro, conciso e completo; deve incluir o nome (vulgar ou científico) da espécie e das 

variáveis dependentes. 

 

- No cabeçalho, os nomes das variáveis que representam o conteúdo de cada coluna devem ser 

grafados por extenso; se isso não for possível, explicar o significado das abreviaturas no título 

ou nas notas-de-rodapé. 

 

- Todas as unidades de medida devem ser apresentadas segundo o Sistema Internacional de 

Unidades. 

 

- Nas colunas de dados, os valores numéricos devem ser alinhados pelo último algarismo. 

 

- Nenhuma célula (cruzamento de linha com coluna) deve ficar vazia no corpo da tabela; 

dados não apresentados devem ser representados por hífen, com uma nota-de-

rodapéexplicativa. 

 

- Na comparação de médias de tratamentos são utilizadas, no corpo da tabela, na coluna ou na 

linha, à direita do dado, letras minúsculas ou maiúsculas, com a indicação em nota-de-rodapé 

do teste utilizado e a probabilidade. 

 

- Devem ser usados fios horizontais para separar o cabeçalho do título, e do corpo; usá-los 

ainda na base da tabela, para separar o conteúdo dos elementos complementares. Fios 

horizontais adicionais podem ser usados dentro do cabeçalho e do corpo; não usar fios 

verticais. 

 

- As tabelas devem ser editadas em arquivo Word, usando os recursos do menu Tabela; não 

fazer espaçamento utilizando a barra de espaço do teclado, mas o recurso recuo do menu 

Formatar Parágrafo. 

 

- Notas de rodapé das tabelas 

 

- Notas de fonte: indicam a origem dos dados que constam da tabela; as fontes devem constar 

nas referências. 

 

- Notas de chamada: são informações de caráter específico sobre partes da tabela, para 

conceituar dados. São indicadas em algarismo arábico, na forma de expoente, entre 

parênteses, à direita da palavra ou do número, no título, no cabeçalho, no corpo ou na coluna 

indicadora. São apresentadas de forma contínua, sem mudança de linha, separadas por ponto. 

 

- Para indicação de significância estatística, são utilizadas, no corpo da tabela, na forma de 

expoente, à direita do dado, as chamadas ns (não-significativo); * e ** (significativo a 5 e 1% 

de probabilidade, respectivamente). 

 

Figuras 

 

- São consideradas figuras: gráficos, desenhos, mapas e fotografias usados para ilustrar o 

texto. 
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- Só devem acompanhar o texto quando forem absolutamente necessárias à documentação dos 

fatos descritos. 

 

- O título da figura, sem negrito, deve ser precedido da palavra Figura, do número em 

algarismo arábico, e do ponto, em negrito. 

 

- Devem ser auto-explicativas. 

 

- A legenda (chave das convenções adotadas) deve ser incluída no corpo da figura, no título, 

ou entre a figura e o título. 

 

- Nos gráficos, as designações das variáveis dos eixos X e Y devem ter iniciais maiúsculas, e 

devem ser seguidas das unidades entre parênteses. 

 

- Figuras não-originais devem conter, após o título, a fonte de onde foram extraídas; as fontes 

devem ser referenciadas. 

 

- O crédito para o autor de fotografias é obrigatório, como também é obrigatório o crédito 

para o autor de desenhos e gráficos que tenham exigido ação criativa em sua elaboração. - As 

unidades, a fonte (Times New Roman) e o corpo das letras em todas as figuras devem ser 

padronizados. 

 

- Os pontos das curvas devem ser representados por marcadores contrastantes, como: círculo, 

quadrado, triângulo ou losango (cheios ou vazios). 

 

- Os números que representam as grandezas e respectivas marcas devem ficar fora do 

quadrante. 

 

- As curvas devem ser identificadas na própria figura, evitando o excesso de informações que 

comprometa o entendimento do gráfico. 

 

- Devem ser elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução gráfica e 

medir 8,5 ou 17,5 cm de largura. 

 

- Devem ser gravadas nos programas Word, Excel ou C orel Draw, para possibilitar a edição 

em possíveis correções. 

 

- Usar fios com, no mínimo, 3/4 ponto de espessura. 

 

- No caso de gráfico de barras e colunas, usar escala de cinza (exemplo: 0, 25, 50, 75 e 100%, 

para cinco variáveis). 

 

- Não usar negrito nas figuras. 

 

- As figuras na forma de fotografias devem ter resolução de, no mínimo, 300 dpi e ser 

gravadas em arquivos extensão TIF, separados do arquivo do texto. 
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- Evitar usar cores nas figuras; as fotografias, porém, podem ser coloridas. 

 

Notas Científicas 

 

- Notas científicas são breves comunicações, cuja publicação imediata é justificada, por se 

tratar de fato inédito de importância, mas com volume insuficiente para constituir um artigo 

científico completo. 

 

Apresentação de Notas Científicas 

 

- A ordenação da Nota Científica deve ser feita da seguinte forma: título, autoria (com as 

chamadas para endereço dos autores), Resumo, Termos para indexação, título em inglês, 

Abstract, Index terms, texto propriamente dito (incluindo introdução, material e métodos, 

resultados e discussão, e conclusão, sem divisão), Referências, tabelas e figuras. 

 

- As normas de apresentação da Nota Científica são as mesmas do Artigo Científico, exceto 

nos seguintes casos: 

 

- Resumo com 100 palavras, no máximo. 

 

- Deve ter apenas oito páginas, incluindo-se tabelas e figuras. 

 

- Deve apresentar, no máximo, 15 referências e duas ilustrações (tabelas e figuras). 

 

Outras informações 

 

- Não há cobrança de taxa de publicação. 

 

- Os manuscritos aprovados para publicação são revisados por no mínimo dois especialistas. 

 

- O editor e a assessoria científica reservam-se o direito de solicitar modificações nos artigos e 

de decidir sobre a sua publicação. 

 

- São de exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos 

trabalhos. 

 

- Os trabalhos aceitos não podem ser reproduzidos, mesmo parcialmente, sem o 

consentimento expresso do editor da PAB. 

 

Contatos com a secretaria da revista podem ser feitos por telefone: (61)3448-4231, via e-mail: 

sct.pab@embrapa.br ou pelos correios: 

 

Embrapa Informação Tecnológica Pesquisa Agropecuária Brasileira – PAB 

Caixa Postal 040315 C EP 70770 901 Brasília, DF 

 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 
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submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 

1.  O manuscrito deve ser inédito e não pode ter sido submetido, simultaneamente, a outro 

periódico, e seus dados (tabelas e figuras) não podem ter sido publicados parcial ou 

totalmente em outros meio de publicação técnicos ou científicos (boletins institucionais, anais 

de eventos, comunicados técnicos, notas científicas, etc.). 

 

2.  O texto deve ser submetido no formato do Microsoft Word, em  espaço duplo , escrito na 

fonte Times New Roman 12, tamanho de papel A4, com páginas e linhas numeradas; e o 

arquivo não deve ultrapassar o tamanho de 20 MB. 

 

3.  O artigo deve ter, no máximo, 20 páginas e tem que estar organizado na seguinte ordem: 

Título; nome completo dos autores, seguido de endereço institucional e eletrônico; Resumo; 

Termos para indexação; Title, Abstract; Index terms; Introdução; Material e Métodos; 

Resultados e Discussão; C onclusões; Agradecimentos; Referências; tabelas e figuras. 

 

4.  Os padrões de texto e de referências bibliográficas devem ser apresentados de acordo com 

as orientações, para a apresentação de manuscritos, estabelecidas nas diretrizes aos autores, as 

quais se encontram na página web da revista PAB. 

 

5.  Mensagens de concordância dos coautores com o conteúdo do manuscrito e sua submissão 

à revista devem ser compiladas pelo autor correspondente em um arquivo do Microsoft Word 

e carregadas no sistema como um documento suplementar, no quarto passo do processo de 

submissão. 

 

6.  Diante do grande número de trabalhos recebidos para publicação (média de 110 por mês), 

solicitamos sua concordância com os seguintes procedimentos adotados pela revista PAB: Os 

trabalhos são analisados pela C omissão Editorial, antes de serem submetidos à assessoria 

científica. Nessa análise, consideram-se os seguintes aspectos, entre outros: escopo, 

apresentação do artigo segundo as normas da revista; formulação do objetivo de forma clara; 

clareza da redação; fundamentação teórica; atualização da revisão da literatura; coerência e 

precisão da metodologia; discussão dos fatos observados em relação aos descritos na 

literatura; resultados com contribuição significativa; qualidade das tabelas e figuras; e, 

finalmente, originalidade e consistência das conclusões. 

 

Após a aplicação desses critérios, caso o número de trabalhos aprovados ultrapasse a 

capacidade de publicação mensal, é aplicado o critério da relevância relativa. Segundo esse 

critério, os trabalhos com contribuição mais significativa para o avanço do conhecimento 

científico são aprovados. Esse critério é aplicado apenas aos trabalhos que atendam aos 

requisitos de qualidade, mas que, por excederem a capacidade de publicação mensal da 

revista, não podem ser todos aprovados. Por esse mesmo motivo, informamos que não 

aceitamos pedido de reconsideração. 
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Revista Caatinga 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

 • Digitação: o texto deve ser composto em programa Word (DOC ou RTF) ou compatível 

e os gráficos em programas compatíveis com o Windows, como Excel, e formato de 

imagens: Figuras (GIF) e Fotos (JPEG). Deve ter no máximo de 20 páginas, A4, digitado 

em espaço 1,5, fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho doze e parágrafo recuado 

por 1 cm. Todas as margens deverão ter 2,5 cm. Páginas e linhas devem ser numeradas; os 

números de páginas devem ser colocados na margem inferior, à direita e as linhas 

numeradas de forma contínua. Se forem necessárias outras orientações, entre em contato 

com o Comitê Editorial ou consulte o último número da Revista Caatinga. As notas devem 

apresentar até 12 páginas, incluindo tabelas e figuras. As revisões são publicadas a convite 

da Revista. O manuscrito não deverá ultrapassar 2,0 MB. 

 

 • Estrutura: o artigo científico deverá ser organizado em título, nome do(s) autor(es), 

resumo, palavras-chave, título em inglês, abstract, keywords, introdução, material e 

métodos, resultados e discussão, conclusão, agradecimentos (opcional), e referências. 

 

 • Título: deve ser escrito em maiúsculo, negritado, centralizado na página, no máximo 

com 15 palavras, não deve ter subtítulo e abreviações. Com a chamada de rodapé numérica, 

extraída do título, devem constar informações sobre a natureza do trabalho (se extraído de 

tese/dissertação) e referências às instituições colaboradoras. O nome científico deve ser 

indicado no título apenas se a espécie for desconhecida. Os títulos das demais seções da 

estrutura (resumo, abstract, introdução, material e métodos, resultados e discussão, 

conclusão, agradecimentos e referências) deverão ser escritos em letra maiúscula, negrito e 
justificado à esquerda.  

 

• Autores(es): nomes completos (sem abreviaturas), em letra maiúscula, um após o outro, 

separados por virgula e centralizados na linha. Como nota de rodapé na primeira página, 

indicar, para cada autor, afiliação completa (departamento, centro, instituição, cidade, país), 

endereço completo e e-mail do autor correspondente. Este deve ser indicado por um ―*‖. Só 

serão aceitos, no máximo, cinco autores. Caso ultrapasse esse limite, os autores precisam 

comprovar que a pesquisa foi desenvolvida em regiões diferentes. 

 

Na primeira versão do artigo submetido, os nomes dos autores e a nota de rodapé com 

os endereços deverão ser omitidos. Para a inserção do(s) nome(s) do(s) autor(es) e do(s) 

endereço(s) na versão final do artigo deve observar o padrão no último número da Revista 
Caatinga (http://caatinga.ufersa.edu.br/index.php/sistema).  

 

• Resumo e Abstract: no mínimo 100 e no máximo 250 palavras. 

 

http://caatinga.ufersa.edu.br/index.php/sistema
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 • Palavras-chave e Keywords: em negrito, com a primeira letra maiúscula. Devem ter, no 

mínimo, três e, no máximo, cinco palavras, não constantes no Título/Title e separadas por 
ponto (consultar modelo de artigo).  

Obs. Em se tratando de artigo escrito em idioma estrangeiro (Inglês ou Espanhol), o título, 

resumo e palavras-chave deverão, também, constar em Português, mas com a seqüência 
alterada, vindo primeiro no idioma estrangeiro. 

 

 • Introdução: no máximo, 550 palavras, contendo citações atuais que apresentem relação 

com o assunto abordado na pesquisa.  

 

• Citações de autores no texto: devem ser observadas as normas da ABNT, NBR 10520 
de agosto/2002.  

 

Ex: Com 1(um) autor, usar Torres (2008) ou (TORRES, 2008); com 2 (dois) autores, usar 

Torres e Marcos Filho (2002) ou (TORRES; MARCOS FILHO, 2002); com 3 (três) 

autores, usar França, Del Grossi e Marques (2009) ou (FRANÇA; DEL GROSSI; 

MARQUES, 2009); com mais de três, usar Torres et al. (2002) ou (TORRES et al., 2002). 

 

 • Tabelas: Sempre com orientação em ‗‘retrato‘‘. Serão numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos na parte superior. Não usar linhas verticais. As linhas horizontais 

devem ser usadas para separar o título do cabeçalho e este do conteúdo, além de uma no 

final da tabela. Cada dado deve ocupar uma célula distinta. Não usar negrito ou letra 

maiúscula no cabeçalho. Recomenda-se que as tabelas apresentem 8,2 cm de largura, não 

sendo superior a 17 cm (consulte o modelo de artigo), acessando a página da Revista 

Caatinga (http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/sistema).  

 

• Figuras: Sempre com orientação em ‘’retrato’’. Gráficos, fotografias ou desenhos 

levarão a denominação geral de Figura sucedida de numeração arábica crescente e legenda 

na parte inferior. Para a preparação dos gráficos deve-se utilizar ―softwares‖ compatíveis 

com ―Microsoft Windows‖. A resolução deve ter qualidade máxima com pelo menos 300 

dpi. As figuras devem apresentar 8,5 cm de largura, não sendo superior a 17 cm. A fonte 

empregada deve ser a Times New Roman, corpo 10 e não usar negrito na identificação dos 

eixos. As linhas dos eixos devem apresentar uma espessura de 1,5 mm de cor preta. A 

Revista Caatinga reserva-se ao direito de não aceitar tabelas e/ou figuras com 

ORIENTAÇÃO na forma ―paisagem‖ ou que apresentem mais de 17 cm de largura. 
Tabelas e Figuras devem ser inseridas logo após à sua primeira citação.  

 

• Equações: devem ser digitadas usando o editor de equações do Word, com a fonte Times 

New Roman. As equações devem receber uma numeração arábica crescente. As equações 
devem apresentar o seguinte padrão de tamanho:  

Inteiro = 12 pt  

Subscrito/sobrescrito = 8 pt  

Sub-subscrito/sobrescrito = 5 pt  

Símbolo = 18 pt  

http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/sistema
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Subsímbolo = 14 pt  

Estas definições são encontradas no editor de equação no Word.  

 

• Agradecimentos: logo após as conclusões poderão vir os agradecimentos a pessoas ou 

instituições, indicando, de forma clara, as razões pelas quais os faz. 

 

 • Referências: devem ser digitadas em espaço 1,5 cm e separadas entre si pelo mesmo 

espaço (1,5 cm). Precisam ser apresentadas em ordem alfabética de autores, Justificar (Ctrl 

+ J) - NBR 6023 de agosto/2002 da ABNT. UM PERCENTUAL DE 60% DO TOTAL 

DAS REFERÊNCIAS DEVERÁ SER ORIUNDO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

INDEXADOS COM DATA DE PUBLICAÇÃO INFERIOR A 10 ANOS.  

 

O título do periódico não deve ser abreviado e recomenda-se um total de 20 a 30 

referências. EVITE CITAR RESUMOS E TRABALHOS APRESENTADOS E 

PUBLICADOS EM CONGRESSOS E SIMILARES.  

 

REGRAS DE ENTRADA DE AUTOR  

 

Até 3 (três) autores  

 

Mencionam-se todos os nomes, na ordem em que aparecem na publicação, separados por 
ponto e virgula. 

 

Ex: TORRES, S. B.; PAIVA, E. P. PEDRO, A. R. Teste de deterioração controlada para 

avaliação da qualidade fisiológica de sementes de jiló. Revista Caatinga, Mossoró, v. 0, n. 
0, p. 00-00, 2010.  

 

Acima de 3 (três) autores 

 

Menciona-se apenas o primeiro nome, acrescentando-se a expressão et al. 

 

Ex: BAKKE, I. A. et al. Water and sodium chloride effects on Mimosa tenuiflora (Willd.) 

poiret seed germination. Revista Caatinga, Mossoró, v. 19, n. 3, p. 261-267, 2006.  

 

Grau de parentesco  

 

HOLANDA NETO, J. P. Método de enxertia em cajueiro-anão-precoce sob condições 

de campo em Mossoró-RN. 1995. 26 f. Monografia (Graduação em Agronomia) – Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró, Mossoró, 1995.  

 

COSTA SOBRINHO, João da Silva. Cultura do melão. Cuiabá: Prefeitura de Cuiabá, 
2005.  
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MODELOS DE REFERÊNCIAS:  

a) Artigos de Periódicos: Elementos essenciais: 

 

AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação (cidade), n.º do 

volume, n.º do fascículo, páginas inicial-final, mês (abreviado), ano.  

  

Ex: BAKKE, I. A. et al. Water and sodium chloride effects on Mimosa tenuiflora (Willd.) 
poiret seed germination. Revista Caatinga, Mossoró, v. 19, n. 3, p. 261-267, set. 2006. 

 

b) Livros ou Folhetos, no todo: Devem ser referenciados da seguinte forma:  

 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data. Número de 

páginas ou volumes. (nome e número da série)  

 

Ex: RESENDE, M. et al. Pedologia: base para distinção de ambientes. 2. ed. Viçosa, MG: 
NEPUT, 1997. 367 p.  

 

OLIVEIRA, A. I.; LEONARDOS, O. H. Geologia do Brasil. 3. ed. Mossoró: ESAM, 

1978. 813 p. (Coleção mossoroense, 72).  

 

c) Livros ou Folhetos, em parte (Capítulo de Livro): 

 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título: subtítulo do 

livro. Número de edição. Local de publicação (cidade): Editora, data. Indicação de volume, 

capítulo ou páginas inicial-final da parte. 

 

Ex: BALMER, E.; PEREIRA, O. A. P. Doenças do milho. In: PATERNIANI, E.; 

VIEGAS, G. P. (Ed.). Melhoramento e produção do milho. Campinas: Fundação Cargill, 

1987. v. 2, cap. 14, p. 595-634.  

 

d) Dissertações e Teses: (somente serão permitidas citações recentes, PUBLICADAS 

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS QUE ANTECEDEM A REDAÇÃO DO ARTIGO). 

Referenciam-se da seguinte maneira: 

 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. Categoria 
(grau e área de concentração) - Instituição, local. 

 

Ex: OLIVEIRA, F. N. Avaliação do potencial fisiológico de sementes de girassol 

(Helianthus annuus L.). 2011. 81 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia: Área de 

Concentração em Tecnologia de Sementes) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

Mossoró, 2011. 
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e) Artigos de Anais ou Resumos: (DEVEM SER EVITADOS) 

 

NOME DO CONGRESSO, n.º., ano, local de realização (cidade). Título... subtítulo. Local 

de publicação (cidade): Editora, data de publicação. Número de páginas ou volumes.  

 

Ex: BALLONI, A. E.; KAGEYAMA, P. Y.; CORRADINI, I. Efeito do tamanho da 

semente de Eucalyptus grandis sobre o vigor das mudas no viveiro e no campo. In: 

CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 3., 1978, Manaus. Anais... Manaus: UFAM, 
1978. p. 41-43.  

 

f) Literatura não publicada, mimeografada, datilografada etc.:  

 

Ex: GURGEL, J. J. S. Relatório anual de pesca e piscicultura do DNOCS. Fortaleza: 

DNOCS, 1989. 27 p. Datilografado.  

 

g) Literatura cuja autoria é uma ou mais pessoas jurídicas: 

 

Ex: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.  

 

h) Literatura sem autoria expressa: 

 

Ex: NOVAS Técnicas – Revestimento de sementes facilita o plantio. Globo Rural, São 

Paulo, v. 9, n. 107, p. 7-9, jun. 1994.  

 

i) Documento cartográfico: 

 

Ex: INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de 

governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000.  

 

J) Em meio eletrônico (CD e Internet): Os documentos /informações de acesso exclusivo 

por computador (on line) compõem-se dos seguintes elementos essenciais para sua 
referência:  

 

AUTOR. Denominação ou título e subtítulo (se houver) do serviço ou produto, indicação 

de responsabilidade, endereço eletrônico entre os sinais < > precedido da expressão – 
Disponível em: – e a data de acesso precedida da expressão – Acesso em:. 

 

Ex: BRASIL. Ministério da Agricultura e do abastecimento. SNPC – Lista de Cultivares 

protegidas. Disponível em:. Acesso em: 08 set. 2008.  
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GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais… Fortaleza: Tec Treina, 
1998. 1 CD-ROM.  

UNIDADES E SÍMBOLOS DO SISTEMA INTERNACIONAL ADOTADOS PELA 

REVISTA CAATINGA  

 

Grandezas básicas Unidades Símbolos Exemplos 

Comprimento metro m  

Massa quilograma quilograma kg  

Tempo segundo s  

Corrente elétrica amper A  

Temperatura 
termodinâmica 

Kelvin K  

Quantidade de substância mol mol  

Unidades derivadas    

Velocidade --- m s
-1

 343 m s
-1

 

Aceleração --- m s
-2

 9,8 m s
-2

 

Volume Metro cúbico, 
litro 

M
3
 , L* 1 m

3
, 1 000 L* 

Freqüência Hertz Hz 10 Hz 

Massa específica --- Kg m
-3

 1.000 kg m
-3

 

Força newton N 15 N 

Pressão pascal pa 1,013.10
5
 Pa 

Energia joule J 4 J 

Potência watt W 500 W 

Calor específico --- J (kg °C)
-1

 4186 J (kg °C)
-1

 

Calor latente --- J kg
-1

 2,26.10
6 
J kg

-1
 

Carga elétrica coulomb C 1 C 

Potencial elétrico volt V 25 V 

Resistência elétrica ohm Ω 29Ω 

Intensidade de energia Watts/metros 

quadrado 

W m
-2

 1.372 W m
-2

 

Concentração Mol/metro 
cúbico 

Mol m
-3

 500 mol m
-3

 

Condutância elétrica siemens S 300 S 

Condutividade elétrica desiemens/metro dS m
-1

 5 dS m
-1

 

Temperatura Grau Celsius °C 25 °C 

Ângulo Grau ° 30° 

Percentagem --- % 45% 

Números mencionados em seqüência devem ser separados por ponto e vírgula (;). Ex: 2,5; 

4,8; 5,3  
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Revista Carpe Diem 

Diretrizes para Autores 

1 LINHA EDITORIAL  

A Carpe Diem: Revista Cultural e Científica do UNIFACEX (ISSN 1518-5184) é uma 

publicação interdisciplinar editada pelo Centro Universitário FACEX (UNIFACEX), 

Instituição de Ensino Superior mantida pelo Centro Integrado para Formação de Executivos 

(CIFE), destinada à divulgação anual de produções científicas e acadêmicas inéditas 

nos formatos de artigo original.  

 Como submeter artigos... 

 Antes de submeter um artigo, o(s) autor(es) deve(m) cadastrar-se no portal do periódico, no 

perfil 'autor'. Os artigos devem ser submetidos de acordo com os seguintes critérios e 

características técnicas. 

 2 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 2.1 Todas as contribuições para publicação na revista, redigidas em português, espanhol ou 

inglês, rigorosamente corrigidas e revisadas linguisticamente, deverão ser enviadas por 

professores, pesquisadores, alunos e profissionais do UNIFACEX ou de outras Instituições 

Acadêmicas, seja do Brasil ou do exterior; 

 2.2 Os conceitos e opiniões expressos nas contribuições são de total responsabilidade do(s) 

autor(es) que deverão providenciar permissão, por escrito, para uso de qualquer tipo de 

ilustração publicada em outras fontes; 

 2.3 O trabalho original, enviado pelo(s) autor(es), poderá ser retirado segundo seus critérios 

de conveniência, a qualquer momento antes de ter sido selecionado pelo Conselho Editorial 

da revista; 

 2.4 O(s) original(ais) aprovado(s) poderá(ão) sofrer possíveis alterações, tanto de ordem 

normativa como de natureza ortográfica e/ou linguística, a serem executadas pela equipe de 

revisores da revista, com o objetivo de manter o padrão culto do idioma e a adequação às 

normas para apresentação de trabalhos científicos, sendo respeitado, porém, o estilo do(s) 

autore(s); 

 2.5 Os colaboradores só poderão publicar, no máximo, 2 (dois) trabalhos em um mesmo 

número da Revista por vez, e serão aceito até (cinco) autores por paper submetido; 

 2.6 Só serão aceitos textos que obedecerem aos quesitos de conteúdo e formatação aqui 

estabelecidos; 

 2.7 O(s) trabalho(s) enviado(s) deverá(ão) se enquadrar na seção: 

 Artigos científicos originais: relatos inéditos e completos de estudos e pesquisas científicas, 

com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e 

resultados nas diversas áreas do conhecimento. Extensão máxima: 20 laudas. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

Os originais devem ser submetidos ao Conselho Editorial, em português, inglês ou espanhol, 

com estilo de redação claro e coerente na exposição das ideias, devendo ser digitado em 

extensão *.doc ―Word for Windows versão Office 97 ou superior‖, com base na NBR 

6022:2003 que apresenta as seguintes diretrizes para elaboração de artigo científicos, fazendo 

uso de outras normas para tal finalidade: NBR 6023:2002 - Referências, NBR 6024: 2012 – 

Numeração progressiva das seções de um documento, NBR 6028:2003 - Resumo, NBR 

10520:2002 – Citações em documentos,NBR 14724: 2011 -Trabalhos acadêmicos – 

Apresentação e as normas de apresentação tabular do IBGE. 

 

 Serão apresentadas informações sobre elementos que estruturam o artigo. São eles: fonte, 

margens, espaçamentos, indicativos de seção/capítulo e subseção, alíneas e ilustrações  

3.1 Fonte 

 a)      Fonte tamanho 12 para o texto; 

b)      Fonte tamanho 10 para citações, notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas, 

paginação e epígrafe; 

c)      Fontes recomendadas: Times New Roman. 

3.2 Margens 

 a)      Superior = 3 cm; 

b)      Direita = 2 cm; 

c)      Inferior = 2 cm; 

d)      Esquerda = 3 cm; 

e)      Citação longa = 4 cm da margem esquerda; 

f)       Parágrafo = adentramento de1,25; 

g)      Numeração das páginas = a partir da primeira lauda, na parte superior, à direita. 

3.3 Espaçamento 

 

a)      Texto = 1,5 cm; 

 

b)      Citações longas (mais de três linhas) = simples; 
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c)      Referências = simples, com espaço simples entre as diferentes referências; 

d)      Legendas de ilustrações = simples; 

e)      Nota da folha de rosto = simples; 

f)       Títulos das seções e subseções = simples; 

g)      Entre texto e seção = um espaço (Enter) de 1,5 cm 

h)      Resumo/abstract = simples; 

i)        Nota de rodapé = simples. 

3.4 Indicativos de Seção/Capítulo e Subseção  

As seções e subseções tem a função de dividir o texto de um documento de forma ordenada 

obedecendo à hierarquia do assunto, ou seja, do geral ao específico. O indicativo de seção 

precede o título, alinhado à esquerda, dele separado por um espaço de caractere. 

As subseções só surgem no texto após o desenvolvimento textual de uma subseção anterior. 

Os artigos a serem submetidos poderão utilizar até 5 subseções, a serem descritas da seguinte 

forma: 

Seção 

Primária 

Seção 

secundária 

Seção 

terciária 

Seção 

quaternária 

Seção quinaria 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 

EXEMPLO 

1 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

1.1 EVOLUÇÃO DOS SUPORTES DA INFORMAÇÃO 

1.1.1 A biblioteca digital 

1.1.1.1 A nova biblioteca de Alexandria 

1.1.1.1.1 Obras disponíveis 

 

3.5 Alíneas 

 As alíneas são subdivisões de assunto sem título indicadas por uma letra minúscula seguida 

de parêntese, como no modelo a seguir: 
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Dessa forma, pode-se dizer que as atividades de Gestão da Informação 

compreendem: 

a)      aquisição da informação; 

b)      tratamento da informação; 

c)      organização da informação; 

d)      disseminação da informação. 

 

3.6 ilustrações e tabelas 

  

Na apresentação de ilustrações no texto (gravuras, fotografias, mapas, organogramas, 

fluxogramas, esquemas, desenhos, fórmulas, modelos gráficos), o título vem em tamanho 12 

centralizado espaço simples (a cima do gráfico) e a fonte vem em tamanho 10 centralizado 

espaço simples (a abaixo do gráfico). 

4. ESTRUTURAÇÃO DO ARTIGO ORIGINAL 

O artigo original deve apresentar a respectiva estrutura: 

a)      resumo e abstract; 

b)      introdução;  

c)      referencial teórico; 

d)      metodologia; 

e)      análise e discussão dos resultados; 

f)       conclusão; 

g)      referências; 

h) apêndices e anexos (caso existam) 

 

- Resumo e Abstract  

 

No artigo deve constar o resumo informativo, caracterizado por apresentar a finalidade, a 

metodologia, os resultados e as conclusões do documento. Deve apresentarde 100 a 250 

palavras, seguido, logo abaixo, das palavras-chave, que representam o conteúdo do trabalho. 

As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo. As palavras são separadas entre si 

por ponto e finalizadas também por ponto, devendo conter de 3 a 5 termos. 

Exemplo: Palavras-chave: Referências. Documentação. Artigo. 
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As expressões: Resumo e Palavras-chave devem vir em negrito, alinhadas à 

esquerda. A versão do resumo na língua do texto, para idioma de divulgação internacional, 

com as mesmas características (em inglês Abstract, em espanhol Resumen, em 

francês Résumé, por exemplo). A versão das palavras-chave na língua do texto para a mesma 

língua do resumo em língua estrangeira (em inglês Keywords, em espanhol Palabras 

clave, em francês Mots-clés, por exemplo). 

- Introdução 

A introdução deve apresentar a delimitação do assunto tratado, o(s) objetivo(s) do trabalho 

(claramente expostos no último parágrafo), a sua relação com outros da mesma área de 

pesquisa e as razões que levaram o(s) autor(es) realizar(em) o trabalho. 

 

-  Referencial teórico 

  

Concomitantemente deve ser apresentado o referencial teórico adotado para a realização da 

pesquisa. 

  

- Metodologia  

A metodologia ou material e métodos deve conter informações disponíveis na revisão de 

literatura que permitam o desenvolvimento do trabalho. Devem estar claramente descritos de 

forma a possibilitar réplica do trabalho ou total compreensão do que e como foi realizado. 

 

- Análise e discussão dos resultados 

Os resultados devem ser apresentados de forma clara e sucinta, podendo ser utilizadas tabelas 

ou ilustrações (gravuras, fotografias, mapas, organogramas, fluxogramas, esquemas, 

desenhos, fórmulas, modelos gráficos). A discussão deve analisar os resultados, tentando 

relacioná-los com dados existentes na literatura. Deve sempre ter como base os resultados 

apresentados, com comentários a respeito dos resultados obtidos. 

 

- Conclusão 

 

A conclusão deve ser breve, exata e acompanhar a sequência proposta nos objetivos. Deve 

responder exclusivamente o(s) objetivo(s), diretamente ligada aos resultados obtidos. Podem 

ser positivas ou negativas, de forma impessoal. 

  

 

- referências  

As referências devem ser digitadas em espaço simples, sendo separadas entre si por um 

espaço simples em branco e alinhadas à esquerda. 
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Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word 6.0 ou superior (desde 

que não ultrapassem 2MB) 

3. URLs para as referências foram informadas quando disponíveis. 

4. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores, na seção Sobre a Revista. 

5. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso 

submetido para avaliação por pares para revisão cega. Bem como as ―Referências‖, 

estas estão relacionadas em ordem alfabética, sem numeração, sem espaço entre as 

referências e de acordo com as normas da ABNT (NBR- 6023:2002). 

  

Declaração de Direito Autoral 

A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, 

ortográfica e gramatical, com o intuito de manter o padrão culto da língua, respeitando, 

porém, o estilo dos autores;Declaro que o presente trabalho é original, não tendo sido 

submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em 

parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez publicado na revista Carpe Diem , 

editada pelo Centro Universitário FACEX - UNIFACEX, o mesmo jamais será submetido por 

mim ou por qualquer um dos demais co-autores a qualquer outro periódico. Através deste 

instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores,caso existam, cedo os direitos 

autorais do referido trabalho ao UNIFACEX e declaro estar ciente de que a não observância 

deste compromisso submeterá o infrator a sanções e penas previstas na Lei de Proteção de 

Direitos Autorias (Nº9609, de 19/02/98). 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 

terceiros. 

 


