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o presenee relatório co~
preende trabalhos prel~1nares de l~va~
tamento de fatôre E' bióticos e abiót1co E

nas áreas das Baías Norte e Sul entre a
Ilta de Florianópo11s e a faixa litorâ-
nea Continental Leste do Litoral de San
ta Catarina, e pesquisas de campos e l~
boratório real! zada s pela equ í.pe de Téc
nicos da ACARPESC.

Este s trabalhos de Pe ~.
qui sa,:visam o e ftabeleciJllentode tan-
que~ experimentais para o desenvolvime~
to de tecnic6 E Brasileiras de Carcino-
cultura e Pi ECicultura exten rlvas e in
tensiva s,

(I) LEVA..).,,}TAMF.NTO INICIAL:

valor comercial ocorrentes na área

.são as spp , dê fte crust~
ceo cujo tamanho e índice de captura

- "' s: -.;

chega~ a apresentar expressao comercial
de vulto: .-



Penaeus schmitti Burken-
roan,1936 - (Camarão legítimo)

Atingem até 22(" mm.
J'.1acho~ pouco s menore r.
TaManto médio, 13f ~.
Vive em fundo de lama fôfo.
~guas de salinidade e~ tôrno de 20% e de
temperatura ruperficial de 22°C ou mais.
VoLume de captura anual - 17.455 k g •

P.poca de maior abundância r>tarço-Novembro
Foi capturado em tõda a Baía Norte da
Ilha de Santa Catarina, em profundidade~
mêilias rle 4 a 6 metros, rendo e Fta SU'l

principal área de captura na região cos-
teira.

Foram capturadas forma E' -

jovens (desde 32 mm) em baías, barra E de
rio s, lei to <'lerio s, canai F de Mangue e
estanques ..

Fêmea C' com todo o e Etágio
de rnaturação de gônoc1as foram coleciona-
da E nos mêse s de SeteMbro a Nover,iliro na

área de pesqui ta.



Larvas estagios Naup1ius,
for-aro capturadas nos mesmos Locaâs, de
fin f de Novembro a princípio de Dezembro.

Considerando que nenhuma
das outras spp. capturadas apre~nta mat~
ração de gônodas, as formas Naup1ius mui-
to provàvelmente serão da sp. P. sch~itti.

Exemplares da sp. bem de-
senvolvidof (até 140mm) foram capturados
em e~anques nas piores condições de sal!
nidade, variabilidade de temperatura, e
poluição elevada, com aspecto completamen
te sadio.

Penaeus aztecuf Ives,
1891 - (Camarão Rosa)

Tamanm até 22 Onrn. Machos menore E.

Taman 10 médio 155 mm. Vivem em fundo de
1õdo fõfo.

Volume de caP:tura anual 140.097 kg.
~poca de maior abundâqcia: todo o ano
com variaçõe f" locais de abundâncã a , de-
terminadas por fatõres me'soLôç í co s,



Foram capturadas forma E jo-
ven s de sde 5Omm, no E locai s em que se caE.
turou a Ep. P. scbmí, tti .

t a Ep. mai s abundante em
lagoa s costeiras onde ocorre em t.aman ro

até 150 mm. sendo os exemplares de maior
porte (até 220mm) capturado s em area mari-
nha, de profundidades superiores a 4f mm.

tpoca de reprodução ainda -
em pe S1uisa.

Xiphopenaeus Rroyeri Heller
1862 (Sete Barba s)
Tamanho até 200 mm.
Hacho E' pouco menores -Tamanho médio 130 mm-,
Vive em fundo de lama fôfo
Âguas de salinidade em tôrno de 20%.
Temperatur~ superfic. 22°C ou mais.
Volume de captura Anual:
30.936 kg.
~poca de maior abundância: todo ° ano com
variáveis locais.



tpoca de reprodução: ain
da em e Etudos, maE parece ser indefini-
da (anárquica) pelo meno E no período de
primavera-verão.

Caracte~! stica s Mesolõg!
caso

EncQntrado principalmente
na área da Baia de Ganchos cujo fundo é
de lõdo fõfo'em tódd a sua extensão com
profundidade variando de Ede algun s cms -
até 5 a 7 rot.

Sua ocorrência e st â res
trita ã citada baía de Gancros (onde a
captura incide sôbre uma populacão total

> -

mente jovem, variando entre 25-4Omm o
que indica for.te sôbre-pe ECa, com tendê!!.
cia à extinção) e às localidades compre-
endida s entre Armação da Piedade e Arma-
ção de Itapocorói.

E rca área é formada por
exten sa s bala f 5endo~ã zona de principal
produção do ~.. ~!.oy~r~ Jsete barbas) em
bora se 1:;egistre rua ocorrência até o E'

limites com o EEtado do paraná com ocor-
rência' oca donal e incipiente.



Características merológicas:

Nas área F de interês!'e de
pesquisa citadas, foram encontrado s os se
guinte ~dado ~:

Profundidade média: 2 a 8 m.
Fundo - Lôdo fôfo em tôda a extenmo (rar~-
mente mixto lôdo areia! c!1egando a alcançar
50 cm de sedimentação em algun s locais.
A quantidade de matéria orgânica provenien-
te do f de mguadouro s naturai s c lega a atin-
gir' 80 a I C()% de campomicroscópico.
!1argenE: De declive suave I apre rentando ex-
ten sos manguesái-s próximo E ao f desaquadcu-
ros naturais.
Solo: - A anã!! se do solo da E área s de' roem;"
gue e dos estanque e, revela pH variando en-
tre 6 I 7 e 7,2 de textura argi 10 sa ou franco
argilosos e arenosos.
O fó noro di sponfvel P. (pp.m) si tua- ee na
faixa de 60 a 73,4 nas áreas marinp~s e
desce até 24,5 em GanhoE e 16,5 e 8,5 nos
tanques já abertof. Será feita uma correção
com hiper-fosfato.



,A matéria orgânica varia. -
.ent re 2,l5e 3,8% nOE diversos Locaãe,
Ca+Mg (rne%)revelando equivalência médi
a entre mar e tanques.

Temp~rat~~: a temperatura média rupeE
ficial da região, varia entre 15 e 22°C
com uma· média de l8~50C.

Potencial Hidrogênio JEg}
Os testes de pH feitos

com águas ruperf1ciai s da s Baía s Norte
e Sul, da Ilha. de Santa Catarina (Flor!
anópoli E) áreaf'de mangue e e stanque E -

nos dão uma variação entre 5,5 e 6, (
unidades.
Sa1!nidad~: - Ae variações oscilam -en
tre 30 e 36% na. área pe f.quimda, c tega!!
do a limites de 22% na foz de rio e e de
mguadouros.
Plancton: - A coleta confirma o espera-
do: maior ~iomassa e maior variedade de
spp. em áreas marinhap.;-afa Etando- re da
co Eta.



A rnédi:.da que !l0s aproximamos
da cotta, principalmente em águas calmas I

barras de rios e estanques, aumenta a qu~
tidade de miero crustáceos, decrescendo no
vamente rios a dentro em águas dôces.

A variação do índice perce~
tual de ~opepoda por exemplo, segue a or-
dem:
14ar aberto: 2%
Barra de rio~: 10%

Curso inicial: 3 OS
E stanques e valetas: 80%

Há certa frequêne~a padrãc
de gêneros e spp. variando sua densdade
relativa nes diversa E e &.ações. Isto no s
indica si~ilaridade ambiental de águas.

Larvas de camarões~ E~ágio Na~Elius

A ocorrência se distribui
em zona marinha da ba Ia ; em pzof'undadede s
de 2 a 5 m em percentagem de (,,8% I cre e-

çendo até 4,4% na árêa das Ilhas Rat9nes
(funno de lôdo fôfo)



EmSambaqtti, próximo a
costa desde 1,3% (fun90 mixto) aumenta~
do grandemente a percentagem relativa
na bôca do Rio Ratonef; barra afora
2,5% (fundo 1ôdo fofo) chegando a atin-
gir a média mais alta a 20Cn barra a
dentro 6,1%.

Estanques em Palhoça, va

letas e mangue E apresentam variáveis en

tre 1/9 a 5,4%.

Ha~~§! Apre rentam nf ve í, E méôios
variando entre r,37 e O,63m. 1\5 IYÚnimaE
sao de 0,1 metros e máximas 1,6 Oro.

Sabendo-se que a grande
parte dos desaguadouro s naturais provém
. de áreas de pLenfcí,e e mangue, e que a
água salgada invade periôdicamente ê~
tes cur eos d'~gua e estanques, ê1es po-
dero ser considerados latu sen su como á-
guas marinhas (com tendência rn1xohali -
na).

o F fatos. acima expo ~os
no e levam as seguintes conclusões:



- As spp , objeto desta pe squí.sa supor+am
perfeitamente as variaçõe E' mesológica E

locais, mesmo com o baixo Indice de m-
linidade de algumas das áreas pesquis~
das.

- Os tanques iniciais serao estabeleci ~
dos segundo as especificações indica -
das pelo levantamento!

Fundo lodo 50

Impermeável
Próxima!? ao mar

Com sisbema de bombeamen-
to d'água e~tuarina terão 2m de profundi
dadé com nívêl de água de 1,50 a 1,7Om.

A água bombe ada , será fil
trada para evitar a entrada de ovos ou
larvas de predadores.

Será feita inseminação de
plancton para manutenção da E formas lar-
vai s ou po st-Larva t s,

A população foi estimada
em 15 indivíduos por m2 o que nos dará



uma população de 10 indivíduos por m~
de água disponlvel.

Deverá rer testada a
di rtribuição da população no tant"'fllê -

por tipo de fundo r e luz somhra.

Serão fei tos ~este r oa
raleIo s en la~oratório s, de raçoe s e
re tistência à variação de temperatura
e relinidade.

Será te ttada a possibi
lidade de postura em cativeiro.

A ~ forma s j oven s cole-
tadas nas áreas inrlicadas (Gancho~
Baías ~"Tortee Sul da I Lha de Santa Ca

tarina (Florianópolis) Ratone~r Sam~~
qui e Palroça) c o si ste!"'!a (~e captura

deverá ha~ar-se eM dadoE percentuais
de densidade populacional.

0f" inttrunentos de car.
tura e tran ~orte, e dão já cstahele-
cidos e rerão t.est.arto s durante o mêr-
de Janeiro de 1.971-.



nurante a criacã~ão obti.' -
dos dados da taxa de conver são de alinentos .
ínflice ~:e c.re sct.nent.o , resi ~ência e convi--

vência interespccífica.

II -, l?e EQuise s en fu'1.daMento

2 tanoue s r.X?crinentai ~ estão em fa se

de conclu mo (linreza, fixa~ão diques
oxano de nerfil 0..1:1 solo, anãli re de eo.

- --
10 (f unôo) rnlinin.af1e I riamrcençâo ..:to

nível }í~rico, equilíbrio COM o len-
~ol freático c COM a faixa ne eesnlvel
de maré s).

Lr.vanta~ento de ocorrência~
n.e fnrr.a~ Lar-va í s ~ :nost-larv~is ob+en-lo+

se à f refJuinte s variáveis:

~rn 14.l3f 1. 0e ã~ua filtra

da' 'pelos apar eI l-o s rIe coleta, obti veram- re
ín~"licef' c10 incidência de 1(' indivírtllO s na
f . -. 3 'l -..:I 1orna '-'fl. f"Sl. E ;')or ITl ae agua I (,~ecr:escenc o -
en aLoumas âr ear até ('\ {zero) e com inci-
dônc í a Eujeita a fatôres rtesoLôrr í.co f ain-

da e:i ~!'.:tt1(10 r.



As forma F lU fi E' foram
identificada E como de Penaeidae, g~
nero Penaeus - Apesar da dificuldade
de identificação e~ec!fica devido a
falta de estudos das formas larvais
dos nossos Penaeidae, tudo indica
que as formas citadas corre spondem a
sp. P. sclmitti, tanto .pelas mas-
caracterI stica s morfo anatõmicas ge-
rais como pelo fato de ser .ae~écie

. . .~itada a única, certamente, com de~
va em ma ESl no perIodo em pauta.

Estão sendo mantidos
cêrca de 80 indivlduos em várias fa-
Ee s de desenvolvimento (desde post-
larvas até 150 mm) em aquários onde
se estão fazendo te stes de fundo 91-

porte, população, arraçoamento,ta-
xás de cre~imento, tolerância e fa-
tôres abióticos (variações de sali-
nidade, temperatura e pH.

Os exame s de prolife
iração bacteriana já fornecem 05 se-
guintes dado s:.



Amostragem dos locais de
criação 21. or~ a 26.600 bactéria E não
e t:peclficas por m3•

, Pre_~~nçade E !tafilococus .,..J:Te~~
Teste para Shigelas e Salmonelea F (pa-
togênicos)-'Negativo

,Te !te Co1i - Ausência de contaminação

E !tão sendo admini stra-
das raçoes cuja composição geral é a
seguinte:

Utfd.dade- 5,4 m a 7,83%'
Protelnas - 25,1 C a 68,63%
Estrato etéreo - 6,57% a 8,15%
Mat. fibrosa - 0,34% a 0,5 C%."

Mat. mineral - 14,40% a 18,42%
Extrat. não nitrogenados 0,55% a 5,40%
Cálcio - 5,71% a 6,22%
P. - ~,83% a 9,11%
Acidez (KOH) - 4,2 C%
ReI. P-Ca 1/1/2 C

o consumo de alimentos
fre ecos tem sido testado com resu1ta~



dos .mti sfatório E para fin E de odo, -
rização e complementação da ração.

A admini·a:ração de
raçao tem !eguido um-esquemade
cálculo de con auno por indi vlduo· ,
aumentando-re gradativamente o fOE
necimento diário enquanto o consur.
mo fôr total e imediato.

Ea:á em execução um
trabal to de análi re de água s e ra
çõe s, a parti.r da análi. se química
de conteúdo alimentar do tubo di-
gestivo das !:pp. de interê sse ime-
diato.

Paralelamente esta-
mos desenvolvendo inten eo programa.
de levantamento de águas- mixolali-
nas e água s dôces, para desenvolvi
ment.o tambémde piscicultura de es"
pécie s estuarinéls e dulce aqulco-
las.

Já estão em execução
os projetos de viabilidade de Içara.
Lagoa do Mirim, Escola Técnica de
Cambori! e Cachoeira do Bom Je ai S



para implantação de piscicultura'de in
terior.

tstes projetos con stam.
de levantamento fi sl.ográfico, caracté-
re ~mefOlógicos, componentes bióticos
e anâl.Lse de águas.

! com satisfação que
comunicamosêste s primeiros resultado s
'pois que desconhecemos comunicações si.
milare s no território brasileiro.

são os primeiro E pa ssos
de uma jornada que se afigura longa e
trabalhosa; mas o comportamento das es
oécie s em estudo, nos autoriza a enca-
rar comconfiança as comunicações do
próximo informativo.

o Serv~ço de Extensão -
de Pesca de Santa Catarina -ACARPESC-
tem por finalidade pre star assi Etência
técnica e financeira aos pescadores do
litoral do Estado de Santa Catarlna.

No decorrer do s traba-
1lus, constatamo E que a indú !tria ca-
tar!nense da pe sca, contando com.113



unidades, nao di ~õe de matéria pr í

ma, para suprir S{%(cinquenta por
cento) das suas neces cidades.

A grande distorção
exi~ente entre a capacidade indú~
trial instalada e a di ~onibilida-
de de matéria prima nos levou a prQ
curar dados sõbre a origem da ip.su-
ficiente produção de pe ECa. Const.a-
tou- se que a baixa produção nao es-
tá em dependência exclu eí.va da defi
ciência de captura, na r re origina
eP1grande parte nas flutuaçõe ~ c foo
tacionai s e no dccré scimo meano do ~
e st.ôque s de D8 seado dí, spon Ive í s em
nos so li toral.

Apoiados..em informa-
çoes de pe sruí sa de âmbito mundial,
chegou-se a conclu mo que a forma.o
mais viável encontrada para aumen-
tar e controlar estoque s de pesca-o
do de águas litorâneas, seria de-
sencadear umproce sso de educação
na preservação da E espécie E comeE
ciais e paralelamente iniciar tr~
balho s de aquicultura.



Procurando fonte s de infor

macõe~ técnico cientificas ~ue rernitisse

o traba110 nessas áreas encontrou-se in-

formações divorciadas das reais necessida

des para execução dê Etes serviços.

~ste s fato s pràticamente
no ~ obrigaram a conqui st.ar; a ~ informações

ne Modo ~ró~rio.

Pr oou.r amos então formar

UMaequipe, ~ue em condições econômicas
viávei s nos permiti ssem executar o ~ tra-
baLho f -Ie pe souí, sa aoLí.carla .

Para ,§ ste s se.rv í co s , ob+L

ve!"1OSa cooperação do E Professore s Lenio
Jones Bor fato ~ 'J:'l>ale F (le r.~"'la da Univer

sidade Católica do ?io Grande do Sul.

Pe srut sadores: Naturali st.a -Fe-rnando D' In'"--~ -
cao e Carlos Rogério Poli, também da PUC

Professora Iracema ,loana Ros se t t L da Uni-
verudade Federal de Santa Catarina.

r-1édica Veterinária Catharina Van de Sande
da Secretaria da Agricultura do Estado de

Santa Catarina.



A C A R P E S C

Serviço de ExteAslo de Pesca
de Santa Catarina

Caixa Postal D-E
Floriangnolis - se.

Fone - 4646


