
UTILIZAÇÃO DO LIMÃO “TAHITI” (Citrus latifolia Tanaka)     
NA ASSEPSIA DE TANQUES DE LARVIVULTURA DE          

Crassostrea gigas (Thunberg, 1795) 

                    Francisco Carlos da Silva(1) e Adriana Pereira(2) 

 1Laboratório de Cultivo de Moluscos Marinhos- LCMM-UFSC- francisc@mbox1.ufsc.br  

2Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa   Catarina - EPAGRI.  
 

INTRODUÇÃO 
 
 

O LCMM-UFSC faz larviculturas  da ostra        
C. gigas   desde 1991. O hipoclorito de sódio, 
numa concentração que varia de 100 a 200 ppm,  
tem sido o desinfetante utilizado nas limpezas 
diárias dos tanques de larviculturas, de cultivo 
de microalgas e demais setores de produção. O 
manuseio diário deste produto tem causado 
problemas nas vias respiratórias dos 
operadores, apresentando como principal 
sintoma o ressecamento das narinas. Na busca 
de produtos alternativos que pudessem 
substituir o cloro, realizamos no início de 2002 
testes com limão “Tahiti” (OCHOA, comunicação 
pessoal), nos procedimentos de assepsia dos 
tanques de larvicultura de C. gigas.  
 

METODOLOGIA 
 

 

Realizamos duas larviculturas distintas: 

Larvicultura 81, 07/fev/2002, tanques limpos com 

cloro e Larvicultura 82, iniciada em 27/fev/02, 

tanques limpos com limão. Para a limpeza dos 

tanques de 7000 L utilizamos cloro 200 ppm e o 

limão foi triturado (1 litro de água potável para 

dois limões, pesando em média 180 gramas 

totais), peneirado em tela de 50 micras e diluído 

até o volume total de 3 litros. A  solução de limão 

e de cloro  foi aplicada nos tanques com o uso de 

vassoura.  A avaliação da eficiência do limão foi 

realizada comparando-se crescimento larval, 

rendimento de oócito até larva olhada (pediveliger) 

e aparência das  superfícies limpas, além do bem 

estar da equipe de produção.  

Figura 1: Procedimentos da limpeza com limão –  
               a) trituração;  b) diluição e peneiramento;  e  
               c) limpeza do tanque.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
  Ao final das larviculturas obtivemos rendimentos de 17,73% na larvicultura 81, limpa com 
cloro e de 17,06% na larvicultura 82, limpa com limão (figura 2). Não houve mortalidade em 
nenhuma das duas larviculturas e o crescimento das larvas cujos tanques foram limpos com limão, 
mostraram-se semelhantes ao das larvas que encontravam-se nos tanques limpos com cloro.   
        Antes do início dos testes, as superfícies internas dos quatro tanques utilizados nas 
larviculturas encontravam-se com manchas amareladas. Após a primeira aplicação feita com limão, 
as manchas desapareceram, ressaltando a cor branca original dos tanques, o mesmo não 
ocorrendo com os tanques lavados com cloro. 

Figura 2: Rendimento de oócito até larva D e pediveliger das Larviculturas LG 81 e LG 82. 

     CONCLUSÃO 
 
          Os  bons resultados de sobrevivência e crescimento larval, além da redução dos problemas 

nas vias respiratórias, proporcionando bem estar aos técnicos, indicam o limão como uma 
alternativa ao cloro para ser usado na assepsia dos tanques de larviculturas de moluscos, 
havendo ainda a necessidade de outros testes para comprovar a sua eficiência.   
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