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CARCtNOCULTURA

Ap~s os levantamentos bio-
ecol~gicos descritos no nosso holetim n9
I, foi implantada a primeira etapa de cri
açio de camar~o em Santa Catarina, sob 0-

rientaçio da ACARPESC.

Os viveiros foram construi
dos em terreno de propriedade do senhor -
Joio ne ta Barba, no município de Palho~a
numa área de aproximadamente 5 hectares -
prevendo-se a construç~o de 12 viveiros -
com área total de 2 hectares, dos quais 1
hectare com seis viveiros já estio total-
mente construidos e o primeiro viveiro já
povoado.

Os viveiros foram construi
dos em terreno de mangue q~e oferecem as. ~ .
melhores condições ecológicas pa~a a cul-
tura dêsses crustáceos -.

Trata-se ._p_ort~ntqde cama-
: ; - .

das semi-impermêiveis qu~_'~e~~iundamental
imoortância na manutenção do nível desej!
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do. O fundo lodoso apresenta condições f~

voráveis para o desenvolvimento das e5pé-
c i e s i n t r o d u z i das (P ~~~~ s _~ h m(_~~_i_' P e n a

_e_~~ _l!~J:_~~~~, ~_~~_a.!~_~ ~_~~!lLe._n_s_i s ) .

As análises de fundo indi-

caram uma boa semelhança entre o local de
criaçio (Rio Ratones) e os tanques (Palh~
ça). Apenas a quantidade de fósforo apre-
sentou uma variação mais significativa,de
64,4 partes p~r milhão à 23,6 partes por
milhão em Palhoça. ~ __

A renovação da água reali-
za-se por regime de mares. A água penetra
no tanque durante a mar~ alta por uma com
porta com filtro duplo de tela. Eleva-se
o nIvel lfquido em dez centrmetros na ma-
ré alta e baixa ao normal na maré baixa.

As dimensões dos seis tan-
-ques prontos 580:

19 - 140m x 18m x 1,5m
29 - 100m x lRm x 1,5m
3? - 9úm x 18m x 1,5m
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49 - 80m"x 18m x 1,5m
59 - 80m x 18m x 1,5m
69 - 80m x 18m x 1,5m

o conjunto de tanques ê pr~
tegido das mares mais violentas, por uma
taipa, que apresenta 1,5m acima do mangue)
e 2m acima do mar.

POVOAHENTO

Foram colocados no tanque n9

1, trinta e cinco mil (35.000) indivíduos -
dasespicies Penaeus schmitti, Penseus azte
cus, Penaeus brasiliensis.

o tanque apresenta uma supar
ficie de 2520 m2, o que nos leva a computa;
um número de aproximadamente 14 indivíduos
por metro quadrado.

Os exemplares no momento de
povoamento, realizado entre as datas de
15/2/1971 e 15/3/1971, apresentavam uma m~-
dia de comprimento ao redor de quatro centr
metros.

-3-



o povoamento foi realiza-
do atraVis da coleta de camar~es jovens
na foz do Rio Ratones e posterior trans-
porte ao tanque de criaç~o. A coleta foi
possIvel atrav~s de um aparelho, projet!
do e aperfeiçoado por técnicos da
ACARPESC, que coletou ao redor de 1.500
indiv!duos por a~rasto de 2 minutos.

o transporte dos camar~es
do Rio ~atones ao tanque de criaçio foi
realizado em sacos plásticos com capaci-
dade para 30 litros de ~gua. Foram chei-
os at~ a ~etade com igua do meio amhien-
te natural e seu restante inflado com 0-

xiginio puro. Cada saco recebeu em midia
700 camar;es. Uma vez fechados os sacos,
eran acondicionados em caixas de isopo!
para manter a temperatura.

CO~TRÕLE HIDROL6cICO

s~o realizadas anilises
qufmicas e bacterio16gicas periadicamen~
te para determin8ç~o da contaminaçio e
poluiçio da aguA.
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A temperatura ambiental ~
tomada atravcs do serviço especializado
do aeroporto de Florianópolis, e a tem-
peratura da igua ~ anotadA diiriamente
aua mixima e mfnima a ~~dia altura. en-
tre a superfície e o fundo.

RE.Grm ALU1F.~aAR

U t i Lí z a+s c -raçoes balance
adas odorizadas com 8 adiç~o de farinha
de peixe. Estas r8ç~es sio colocadas eD
cada dois dias alternadamente com carne.
são utilizadas a carne de b erb i ga o , p e i »

xe e bassa bovino.

CONTRÔtF. DE CRESCF!EtnO

\!édi a de cornp r im en t o de povo arnen to
Midia do dia 10/4/1971 6,1 em

No resultado acima o im-
portante i o au~ento de comnrimento em
relaç~o a midia de coleta, que indica a
aceitaçio do arroçoamento .
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PEtXE-~Et - (Odonthestes honariensiR)Val-
lenciens.

A piscicultu.a de peixe-rei
esta recebenrio apoio eM todo o ~stado. ~o
momento de povoar, teremos 8. roxi~adarnente
8 hectares de Rrea útil, s o rn a n do r s e as s u:

perílcies dos tanques de Ar~ran~ui, Içara~
Laguna. Imarui, Florianôpolis. Tijucas,Ca~
bori~, sio Francisco do Sul e Caruva.

Os tanques tê~ como princi-
pais ~ .caracter1.stlcas: o sisteMa de aguas ~
correntes que per~ite maior oxi~enaç;o e
consequentemente maior .•

num er o de indivídu-
os por metro quadrado; degrau de despesca
para evitar qye a carne de pescado sofra -
os efeitos da la~a no momento de despesca;
o nfvel da igua mantido e controlado por
siste~a de vasos cowunicantes; sornhreamen-
to para evitar o aunento cicmasiaõo da tem-
peratura nas cstaçoes quentes.

A alimentação seta através
de alinento do pr~prio mei comoplancton
(para os alevinos),moluscos. artrópodes
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e pequenos peixes (para os adultos) de
raçio balanceada a partir de farinha de
peixe, farinha de carne, farinha de san-
gue, far.elinho) Eubâ. Ração esta de alto
teor protéico.

Os tanques sofrerio aduba
~çao conveniente, anterior ao povoamento -

na base de estirco de curral curtido,ad~
bo qur~ico. O pH seri mantido neutro.

Os ovos scr~o obtidos no
P~sto de Piscicultura da Lagoa dos Qua-
dros do Departamento de Caça e Pesca da
Secretaria da Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul. Parte d~sses ovos se
r~o d~stribuidos embrionados para emcuba
ç~o nos locais de criaçio Q parte seria
encubados na própria estação de riscicul
tura e distribuidos sob forma de alevi-
nos.
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CULTURA DE ALGAS ( Diatomiceas)

A dificuldade de alimenta-
ç~o das fases iniciais de vida do camario
levou-nos a desenvolver uma t~cnica de
cultura de algas diatom;c~as.

A alimentação com algas
inicia-se na fase de PTotozo~, quando as
reservas alimentares traz idas do ;vo nio
mais suprem as necessirlades do indivíduo.
~êsse perrodo, o alimento deve ser abun-
dante pois do contririo 8S larvas perece-
-rao.

MATERIAL E MÉTODOS

Para esSes trabalhos uti-
Lí z amo s o método de )!iguel A'l l e n utiliz~

do para cultura de algas, principalmente
de Skeletonema costatum.

Foram realizadas coletas
de várias amostras de pianeton da zona -
d • - d" . B" d Ge crlaçao o X. ~royerl, na .a18 e ao
chos no Municlpio de Governador Celso Ra
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nos. Realilando-se exames parR deterMina
çio das esp~cies de algas do local, ~rau
de desenvolvinento e ~~lculo aproximado
da quantidade de cada esp~cie.

fm div~rsos frascos con"
t c \1 d o o rne 5 rr \..... !"~~ 1..j .J. e C!1 1. tu r a b '1. Se (~, p r o -

cedeu'se o enriquecimento deste com adu-
bos qurmicos fosfatados nitrogenados ~
pot~ssicos. A se~uic procedeu-se d semp8
dura a partir das amostras de planeton.
Realizou'se igual~ente correç~es de pU
para veriEicaç~n do desenvolvi~ento mai-
ar ou mener conforme o neio.

o isolanento de dois ti-

pos de algas; Coscinodiscus e Skeletone-
ma foi tentado, tendo eM vista a abund~n
eis das mesmAS n8~ zonas de criaç~o.

As culturas foram col.oca .

das sob luz hranca artificial e luz natu
r a l .

Os resultados ohtidos
atrav~s de exame relcrosc6pico sio prorni~
sares e podemos destacar duas observa-
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-çoes importantes:

1 - As algas (diatoMiceas) encon
t~adas sio muito mais dcsen-
velvirlas do que aR que foram
sC:'1eadas.

2 - A quantidade de algas desen
volvidas nos meios ~ bastan
te si~nificativo.

Resta agorA passar a etapa
seguinte na qual se te8tar~o estas algas
como alimento das l~rvas de camar~o.

Para ~ste trabalho conta'
mOR co~ a colaboraçio da Cadeira de 8oti~
nica Departamento de Biologia da Vnlversi
dade Federal de Santa Catarina.

E s Pê c i (~S e.s tu d ad as: ~_c:n~~~. s 0!.~~i..~~__t-.i, ~~r:.-
~~~:~Eo_~:~,1936 ?Y~i!_e~~ ~z:!.~~_~, }:,:,v.::.?_, 1891
e Penaeus br8siliensis.

E~ t2S~~S realizados no



Cc n tr o de Pesquisas' de SamhAqui, Vl.san-

do o estudo dos

tas espécies de
hibitos alimentares des

-cnmaroes. contatou-se o
tims dceitaç~o por o~rte d~~re&> pela
Farinha de Peixe.

Considera-se ?sce produ-
to de alto teor prot~iço (Protetoa hru-
ta! 68,63%) 0 portanto fator

no cresci~2nto, entrando
f u n d am e n >

t a I. na COI1.POS!:.

-çao dos tecidos, m~sculos e -orgaos.

~a alimentaçio diiria
com uma dieta de farinha de peixe, obt~
v c+ se em 15 dias, un c re sc í me n t o mediu

Aiuda no estudo dos hi-
bitos alimentares, buscando um ali~en-
to base, verificou-se ~tima ceitaçio
pelos cAmAr~es ao baço e figado de bo-
vino, hem como a carne de peixe e maris
coso

~ecessirio tornou-se
entretanto, a busca i um tipo de ~açio
balanceada, sendo usadR entao para tes-
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te, uma raçao para peixe, ide-
81S de aceitaç~o. e a partir da ~esma, po
dará ser f.:.hricada uma ração econômie.a
com orodutos econ~micamente obtidos na zo
na de criação.

~o contrôle da contamina-
(;ao às -agua, constatou-se que na adm í n í s :
traç~o ~radativa de farinhas e raç~es de
225 rng à 4 g. 1 com UrJ CO<1SUInQ "p e r+ca p i t a "

de 0,1 g. provocou umB saturaç~o de 350 -
lts. d'igua em l~ dias. ~stc tempo de sa-
turaçao poder i sar ampliado entretanto
com uma boa oxi~enaçio do meio liquido.

Sabe-se tamh~m por testes
reali~ados e~ laborat6rio. que a adminis-
traçio destas farinhas e raç;es, provoca
um au~ento de nIvel normal de bact~Tias -
de 25.000 para at~ 510.000 bact~rias por
cn3 isto quando nio houver renovaçao do
meio.

o a ur e n t c n e n c í o n s d o de

bact~rias foi constatado em vinte dias.



Ainda nas liminas de 0xame
verificaram-8e amostras de bact~rias auto
tr6ficas filamentosas, bacilos ~rAM-posi-
t i vos aeróbios e.spcru Lad cs e m i xo+-bac r e>
rlas, contudo ainda nio foi verificada a
presença de germen patoginico.

Com o crescimento dos cana
r~es, constatou-se a primeira ecdise. 16
dias ap~s a data de implantaçio.

-çao com a
Foi testada tambim UMa ra-

seguinte composiçio: - fa[in~a
farinha de carne 50~. farinhR -
farelo de soja tostada, gl~tcn

farelo de algodio~ farelo de

de peixe,
de s an g ue ,

de milho,
gerge15n. milho mordo 57,4%, farinha de
altaEa, farelinho de trigo, farinha de os
50, farinha de ostras e sal.

Com êste tipo de ração con
s eg u i u+ se um ganho de pêso de Q.,~.!.>_~_~_.E?r...
indivlduo em 14 dias.

Dentro d~ste tipo de raçio
e de outros com nIveis de garantia scme-
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lhantcs e com a exiR~ncia ~nica de ter
farinha de peixe em su~ composiçio, che-
lY,Oil-S~ a r e s u I t ado de ganh o de pêso de

~t~ 0,5 g. por indivíduo, em 14 disso

~ aplicação dêstes testes
realizou-se em-um tanque construIdo em
Palhoça ~ povoado com 35.000 camar~es
~endo Que a dieta alimentar ohedece
seguinte distribuiçio:

p..o-!e ~_Ê_~~} iJ!_~_.n~o~~_AI: ô i:.
o: - ?.:.:::.~q~!~~...E3_~~~:·- 3. O kg artm in i s t r a

dos 4 v~zes na semana.

Doses de alimento de base:
Peixes, pôlpa de baço de bovino, mariscos:
t,5 ~g. tr~s v~zes na semana.

Na observaç~o e levantamen
to de populaçio do tanque, tem-se conse-
guido notar resultados excelentes de cres
cimento e ganho de p~so com ~ste tipo de
dieta alimentar.



loi elaborado o plano de
trabalho do '{iphopeneus k r oy e r í , cu j os ob-
jetivos ~ ohtenção de jovens dee a camarao
x iphopeneus par t i r da -a desova em aquario.

o citado trabalho de pes-
quisa teve seu fundamento em dados esta-
tlstícos levantados pela ACARPESC nas zo-
nas de criação, onde os mesmos revelam
que s~o necessirios de 8 a 11 kg de cama--rao "in-natura" para fornecer 1 k-g de car
ne, e que o tamanho m~dio capturado em- -certas epocas do ano nRO ultrapassa a ca-
sa dos 3n mm. Na verdade o acima expasto
nQs faz concluir que a populacão dessa es
picie não mais c~nsegue refazer seu est~-
que, em face dessa ~aptura predatória
existente nessa ires. Ãres esta conhecida
como Hara dos Ganchos. E verdade tambim -
que, a pr~pria irea de criaç~o do Xiphop~
Deus se confunde com a ires de captura c~
mercial, ao contririo dos demais peneideos.

Assim sendo tornou-se f un-:
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damental o trabalho Que visa o repovoa~
I

mento de baías e tanques de criação.

Para o desenvolvimento dos
trabalhos a ACARPESC contou com 8 presti-
mosa colaboração de PEGAN S.A., V.DE SANT
'ANA, SILVA E FILHOS & elA. LTDA .• IND.
n.ORES TAL S. A., P r e f e i tu r a '1 uni c i p a I de

30vernador Celso Ramos, que contribuíram,
financeiramente, com o forpecimento de ra
ções e energia elétrica.

'1ATFRIAL E "'{fTODO

Iniciamos nossa pesquisa
com levantamento de plancton da área a
fim de sabermos a sua produtividade com
relação ao fitoplancton. Um segundo pas-

so com o auxíJio acima citado, montou-se
seis aquários com estrutura de ferro e
vidro, com capacidade para 120 lt s .,ins-
talou-se um sistema elitrico conveniente
para o desenvolvimento da pesquisa, ad-
quiriu-se parte do material necessário à
pesquisa, aproveitou-se um tanque de ci-
mento ai existente e montou-se um esque-
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d 1 ~ •ma e povoamento ~os aquar10S.

A partir f ez: S i:! um a

justamento entre os fat~res temperatura.
pH c salinidade 1a igua do~ aquirios. rna~

tendo os outrcs tais como: fundo limpo,
fundo arenoso, aerizaçio. movimentaçio da
agua, alimentaçio e luminosidade sem alte

-raçao.

~:(~s s e P on t o r e a 1 i Z oH - S e o

povoamento de 3 (tris) nquirios. com f~~!
as prestes a desovar. ~eS8a5 condiç~e5,48
horas ap5s constatou-se a desova parcial
de 3 fimeas. Isto nos per~itiu tirarmos
uma conclus~o: que a pravidincia acina ci
tada produziu oS resultados esperados.

Ap6s a desova, constatou-
se que as pr5prias fimeas comem os ovos,
dar a necessidade de tiri-las imediata-
mente, embora se tenha obtido uma deso-
va parcial. Nesse caso elas deveria ser
transferidas para outro aquirio com as

,
mesmas condições do primeiro com o fim
ae completarem a desova. Outro fator im-
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p0rtante na desova é a luminosidade.pois .
a fimea nia dpsúv& em ambiente claro.Dre, -
fer'oda o escuro.

toe r. DA nsso vs

Se a desova se processa
nUI aquirio c. vidro ou num tanque d~ c~
mento revestido com a~ulejo ou qualquer
nutro recipiente, o certo e que nos mes-
mos se deverá manter uma água livre de
quaisquer detritos, tais CD~O. escremen-
tos das f~m~as, algas filamentosas, e ou
ttas impurezas. A filtragern da igua an-
tes de 81 tr r no aquário, e mantê-Ia I í m
pa at~ o fi ai da des va torna-se um fa-
tor i rap o r t aate .

o envoltôrio dos pequenos
ovos arres nta uma certa vise sidade, d~
vido a isto a ua facilidade em aderir a
estas impurezas e aos cantos dos aquári-
os. Para solu io ar iste problema futur~
mente serao t stada~ encubadoras com fun
do c~ncavo, comp]eme~tando com uma movi-
mentaçio adequada da ~3ua (correntes con
vergentes).
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Após l.1} a 15 h o r as da pos-

tura o desenvolvinento embrion~rio atinge
seu â fl i c e e t e T"\ os a e c 1os ã o , ( Fi 8', 1 ,:2 e 3 )

A p~imeira fase larval ~ chamada NAUPLIUS
que apresenta movimentaçio muito caracte-
rística.

~s larvas (Fig. 4. 5 e 6 )
durante cinco segundos realizam 8 a 10
coutraç~es dos apindices locoffiotores, re-
sultando dar uma movimentaç~o desordenada
com ielação ao sentido e direção! com pe-
quenas variaç~es. Ap6s istes cinco segun-
dos o animal repousa por um tempo que va-
ria de 7 a 8 segundos.

~otamos que a fase ~auplius
apresenta cinco estigios perfeitamente di
ferenci;veis morfo16gicamente.

D~rante esta fase a alimen-
tação ainda ~ as expensas das substincias
nutritivas do ovo.



Após 5 {cinco} dias de deso-
va temos o sur~irnentD da fase Protozo~ (fi-
guras 7 e 3) que wP ca~acteriza pela sua
forma morfo16gica ~ alirnentaç~o que possa a
ser a base de diatomãceas.

~c5te ponto sustivemos nos-
sos trabalhos pois era nosso objetivo deter
minar o momento em que deveríamos fornecer
alimentação às larvas da forma Protozoê. En
tretanto ji Bati em andamento a pesquisa da
cultura de algas levada a efeito pela equi-
pe de t~cnicos da ACARPESC para suprir esta
falta.

A t~cnica de Cultura de dia-
t omji c e as já em d e s e nv c Lv ime n t o tem seus re--

sultados relatados num outro setor desta pu
b Li c a ç a o .
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