
SUDEPE
- SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA,

Vinculada ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

-
I

BRASI'LIA /1983

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
NO SETOR PESQUEIRO-

I

-I



MINISTRO DA AGRICULTURA
Angelo Amaury Stabile

SUPERINTENDENTE DA SUDEPE
Roberto Ferreira do Amaral



MINIST~RIO DA AGRICULTURA
SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
NO SETOR PESQUEIRO

BRASILIA
1983



Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
Oportunidades de Investimentos no setor pesqueiro. Bra-

sllia, SUDEPE. 1983.
S8p.

1. Aqüicultura - incentivos I.Titulo.

DID/SUDEPE CDU - 639.3:338.983



11

Dandocurprimento à função maior para a qual foi criada - o femento
do setor pesqueiro nacional - a Superintência do Desenvolvirnentoda Pesca-SUDEPE
vemdesenvolvendoesforços no sentido de deroonstrar ao errpresariado que o setor
cooporta enpreend1mentoseconanicanente rentáveis, can retorno a curto prazo,
que permítirão im melhor atendimentodo mercadointerno e, principalmente, im
aunento significativo de nossas exportações.

Caro peça inportante deste esforço, elaborou-se este docunento, des
tinado aos interessados emdesenvolver projetos próprios de aqUicultura (cria:-
ção de animais e plantas aquáticas), can recursos oriundos do Fundode Investi-
mentoSetorial da Pesca - FlSET/Pesca,conformeo artigo 18 do Decreto-lei 1376,
de 12/12/1974.

O trabalho é consti tuloo de infonnações sobre as caracteristicas g~
rais, a situação atual, a tecnologia do cultivo, o mercado, os custos/benef'L-
cios e, ainda, a análise financeira de im projeto de criação das espécies conti-
das, que são: canarão, ostra, al.gasvcarpa e tilápia.

Estas espécies coopÕemim quadro maior de atividades econanicamente
rentáveis dentro do setor, __apresentan mercadoexterno garantido, curto prazo
de retorno, alto lncti.cede rentabilidade e tecnologia totalmente daninada, o que
nos permite afirmar:

A "pesca" é un baTInegócio
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1 - INTRODUÇÃO

-

Consciente da importância da pesca como alternativa crescente para o aten-
dimento de parte das necessidades de proteinas da população brasileira e consi-
derando que o mercado internacional é sempre comprador para os produtos pesquei-
ros, oMinistÉrio da Agricultura, atreves da Superintendência do Desenvo1vimento
da Pesca - SUDEPE, vem dispensando esforços, atuando no desenvolvimento de todos
os segmentos que compÕe o setor, para aumentar a produção brasileira de pescado.

Além de atuar nos segmentos da pesca artesanal, captura empresarial e na es-
trutura industrial de processamento, a SUDEPE tem procurado dar ênfase ao de-
senvolvimento da aqüicultura de espécies marinhas e de água doce que possuem te~
nologia totalmente dominada, de maneira a garantir a segurança dos investimen-
tos, tanto no que se refere à excelente produtividade, rapidez do retorno dos
investimentos e qualidade do produto, como por exemplo a cultura da carpa, tilá-
pia e ostras para o mercado interno e do cultivo de camarões e de algas para o
mercado externo.

As possibilidades da aqüicultura no Brasil são ilimitadas, tendo-se em vista
o dominio crescente da tecnologia de reprodução em cativeiro e de cultivo de no-
vas espécies, considerando o imenso potencial hldrico existente em nosso terri-
tório. Como consequência do incremento da aqüicultura em nosso pais, teremos
um aumento significativo da produção pesqueira de forma a melhorar as condições
do mercado interno e de gerar divisas, tão necessárias.

O instrumento que a SUDEPE dispõe para fomentar a aqüicultura é a linha de
financiamento global oriunda do programa SUDEPE/BID, que já corrpromissou recUI'-
sos da ordem de US$ 4,328,129.02 e que se ~tingue no final do mês de abril des-
te ano.

De outro lado, está deflagrando um esforço de campanha no sentido de orien-
tar e esclarecer os empresários nacionais para que, na oportunidade de suas de-
clarações de impcsto de renda, possam, de acordo cem o artigo 18 do = Decreto-lei
1376, de 12/12/1974, desenvolver projetos próprios de produtos pesqueiros no
montante de até 25% do total do imposto devido. Outra forma de o empresário
investir no setor e diminuir seu imposto devido é optar pelo FISET/Pesca nos
projetos denominados de vala comum. Desta forma, quando da declaração de sua
empresa, o erroresar-íorecebe o Cert'If'Lcadode Investimento no valor de até 125%
de seu imposto devido.

Portanto, para que esta possibilidade seja suficientemente esclarecida é que
vem desenvolvendo este esforço de campanha, do qual este documento é peça ~
portante.

As considerações contidas neste trabalho se destinam a demonstrar as condi-
ções necessárias para o desenvolvimento de projeto de cultivo de camarÕes, al-
gas, ostras, carpas e ti1ápias, can a identificação dos custos/beneficios de
tais empreendimentos. Esclarecemos que maiores informações estão dí.sponive í s
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no Departamento de Aplicação de Incentivos - DEAI, desta SUDEPE, bem como nas
Coordenadorias Regionais da Autarquia em todos os Estados da Federação.

Finalmente, esperamos que o Sr. errpresarf.o aprecie as informações aqui con-
tidas e, desde agora.

"Veja quemestá de olho na parte do LEÃo"

l

l



n

2 - CULTIVO DE cAMARÃo
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2.1 - INTRODUÇÃO- Os crustáceos, sobretudo os camaroes, incluem-se entre as especies mais
cultivadas nos últimos anos. O cultivo destes organismos encontra-se em fase
experimental avançada em muitos paí ses e em escala industrial, em algt.rrlSdeles,
destacando-se o Japão.

- 2.2.1 - Antecedentes

2.2 - C.AJ1ARÃOGIGANTE, (Macrobrachium rosenbergii)

-

Macrobrachium rosenbergii - e uma especie de camarão de água doce,
que atinge o tamanho adulto em água doce e ~ em água salobra. Existem
no mund~ mais de cem espécies deste grupO: sendo que M. rosenbergii é considera-
da a mais importante por apresentar uma série de cara~teristicas favoráveis ao
cultivo: tamanho grande (35 gramas em 7-8 meses de cultivo), comportamento não
agressivo, rápida taxa de crescimento, grande tolerância às variações ambientais
e valor comercial considerável.

Esta espécie é nativa da Malásia, sendo que os estudos sobre 1ar-
vicultura tiveram inicio em 1959 naquele pais. Em 1965 a espécie foi introduzi-
da no Havai e em 1966 a tecnologia de produção de larvas não apresentava mais
segredos. Dai em diante, o cultivo deste camarão se expandiu rapidamente para
muitos paises, principalmente Estados Unidos. Atualmente, cerca de 28 países
cultivam o camarão gigante, entre eles, MéXiCO, Porto Rico, Honduras, Colômbia
e Br'as.íl.

-

No Brasil, a história do cultivo de ~. rosenbergii e bastante re-
cente, datando de 1977, quando a Universidade Federal de Pernambuco importou al-
guns espécimes da Mal.as.í.a,Em 1979, a IndÚstria e Comércio de Minérios S.A.
(ICOMI) importou pós-larvas da Flórida para iniciar um cultivo comercial no
Território do Amapá.

Desde então, outras instituições de pesquisa começaram a trabalhar
com este camarão, entre elas a Universidade de são Paulo (Iret, Oceanográfico) e
Instituto de Pesca/SP, bem como a iniciativa privada: Magu3ry/SP, Cargill/PE,
Ceplac/BA.

2.2.2 - Situação Atual

Sob o ponto de vista de pesquisa, algumas instituições estão tra--balhando com camarao gigante a fim de conseguir resultados positivos em seus
Estados. são elas:

- Instituto Oceanográfico da USP
- Instituto de Pesca de são Paulo
- Departamento de Biologia da UFBA
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Sob o ponto de vista comercial, a Empresa Pernambucana de Pesquisa
Agropecuária-IPA obteve financiamento do PROPESCA, em 1982, para implantar uma
larvicultura de 20.CXX).CXX)pós-larvas/ano em Recife/PE. Atualmente estão produ-
zindo 100.000 pós-larvas/mês e até o final do 12 semestre/83 deverão produzir
10.000.000 pós-larvas/ano. O IPA tem por objetivo a produção e venda de pós-la~
vas, assistência técnica, e engorda experimental de ~. rosenbergii. Cerca de
80 pessoas estão interessadas em cultivar este camarão no Estado de Pernambuco,
sob a assistência do IPA.

O Departamento de Oceanografia da UFPE, tambem domina a tecnolo-
gia de produção pós-larvas sendo que as limitadas instalações e objetivos da
Universidade Impedem a produção comercial. Entretanto, periodicamente, oferecem
cursos de treinamento e estágios a produtores inter~ssados.

Recentemente, a DECASA - Desenvolvimento de Camarões S/A (convênio
entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e UFBA) solicitou finrtnciamento do
PROPESCA para implantar larvicul tura (25.000.000 poa-Larvas./anc ) e fornecer as-
sistência técnica aos produtores interessados no cultivo de M. rosenbergii na
Bahia.

O proje to implantado no Terri torio Federal do Arnana foi desati va-
do em fins de 1981, por questões internas à empresa, sendo que obtinham camarões
de peso médio de 40 gramas, em 6 meses de cultivo, usando raçao peletizada com
25% de proteina.

A tecnologia de produção de pós-larvas e engorda de M. rosenber-
~ é conhecida mundialmente, e já foi introduzida no Bras:i.l.urgindo o incen-
tivo a pr'Odutores interessados em criação comercial a partir da produção de pós-
larvas existente. Na Reg~ão Nordeste, as condiçÕeS de cultivo são mais apro-
priadas pelas caracteristicas climáticas da área, e os resultados obtidos em
nosso Pais são para aquela região.

Em termos de PROPESCA, foi financiada a larvicultura do IPA (Cr$
42.000.000 ,00), e encontra-se em análise na SUDEPE, a carta-consuJ ta da Ifl1lStI.
(Cr$ 99.000.000,00). '::":J7! as duas larvicul turas em pleno funcionamentc, seria
possivel o povoamento de 350 ha de área inundada, resultando uma produção anual
de 850 t e gerando divisas da ordem de US$ 4,675,000.00.

2.2.3 - Tecnologia de Cultivo

Larvas - C á~ua~nivel de desenvolvimento do cultivos de larvas
de camarão de água doce já permite obter o acasalarnento e a desova do M. rosen-
bergii sob condições controladas de laboratório e de viveiros. As fêmeas, que
carregam seus ovos externamente, desenvolvem seu ciclo vital até a eclosão dos
ovos em água doce, sendo a ag.ia salobr-a requerida para o desenvolvimento das lar
vaso Estas, recém-eclodidas, são colocadas em tanques especiais numa salinidade
de 14 a 16 partes por mil, com a terrperatura da água controlada entre 28 a 300C,
numa densidade de 50 larvas/litro. O alimento básico é o náuplio de Artemia
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-

salina e peixe triturado para suplementar a dieta a partir do 2º estágio de de-
senvolvimento larval. A sobrevivência é de 40 a 60%, enquanto que a duração des
ta fase é de aproximadamente 40 dias.

PÓs-larvas - escolha da área - local deverá ter uma temperatura
miníma anual superior a 20Oc, sendo a faixa ótima entre 28 a 310C. O terreno
deve ser relativamente plano (até 5%) e o solo deve ser de baixa penmeabi1idade.

Os viveiros podemser abastecidos com água de superficie ou sub-
terrânea, desde que atenda aos parâmetros fisico-quÍmicos determinados.

Construção dos viveiros - os viveiros normalmente são construidos
em terrenos natural, tendo fonna retangular, comárea em torno de 0,5ha e pro-
fUndidade média de 1,10 m. O fundo do viveiro deve ser carpactado, apresentando
una inclinação (:0,5%) para escoamento da água. Devemapresentar entrada e
salda Independentea, colocadas emoposição, além de diques com largura de 3-4 m.

Povoamento- geralmente são usadas densidades de 10-15 is-l.arvcs/rIf.

Alimentação - alimento naturalmente produzido na água, carplemen-
tado comração peletizada a base de 25%de proteinas. Inicialmente, aconselha-
se 5 kg/ha/dia e quando o viveiro estiver emprodução constante 25-4Okg/ha/dia.

Fluxo d' água 5 a 10 l-itrosl s/ha.

Despesca - os camarões do gênero Macrobrachiurn apresentam umcres-
cimento heterogêneo. Assim sendo, al.guns camarões atingem o tamanho comercial
antes que outros. Recomenda-se então o sistema de despesca seletiva que consis-
te na extração dos camarões de tamanho comercial através de uma rede com malha
apropriada. Nesse método, as despescas são realizadas periodicamente, em três
ou quatro semanas, e uma reestocagem periÓdica se faz necessária, coma finali-
dade de manter a produção constante.

Produtividade - 2,5 t/ha/ano

Tamanhoscomerciais:

Macho- 11,0 cme 40 g

Fêmea - 10,0 cme 30 g

Comercialização - destaca-se tanto o mercado nacional comoo in-
ternacional (Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão). O camarão pode ser co-
mercializado vivo, inteiro resfriado e descabeçado, congelado comou sem casca.
Nos Estados Unidos o preço varia de US$7ç50 a US$12,OO/kg, dependendo da forma
comoo produto é comercializado.

2.3 - camarão japonês - Penaeus japonicus

2.3.1 - Antecedentes

Penaeus japonicus é umcamarão marinho pertencente à ramilia Pe-
naeidae e seu cultivo é desenvolvido emmuitos paises, cornoo Japão, Estados Uni
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l
dos, Tailândia e outros. A tecnologia de produção de pós-Larvas e dos adultos
já é perfeitamente conhecida, sendo esta espécie considerada adequada à aqüicul-
tura comercial.

O camarão Japonês não é nativo no Brasil, tendo sido
no Rio Grande do Norte, por volta de 1978, procedente do Japão.

introduzido

A partir dai, principalmente, duas instituiçÕes trabalham cem o ca-
marão: uma a nivel de iniciativa privada ~ CIPNE, a qual já produz este crustá-
ceo canercialmente, devendo a produção estar em 800 kg/ha/ano. A outra, a nível
de empresa governamental - EMPARN, tem desenvolvido a tecnologia de produção de
pÓs-larvas, assistindo tecnicamente produtores interessados, fornecendo ainda
certa quantidade de pÓs-larvas para povoamento.

Em consequência de uma campanha iniciada no Rio Grado do Norte,
visando à utilização das salinas desativadas (crise do sal) para o cultivo de c~
marão, e ainda com o FISET/Pesca e o aparecimento do PROPESCA, propiciando a
disponibilidade de recursos para a atividade, aumentou o interesse pelo cultivo
do camarão japonês, mui tos produtores e erroresar-í.osapresentaram projetos aos
financiadores acima, com o intuito de implantar as fazendas de criação.

Embora o Brasil possua peneideos nativos passiveis de cultivo, sen-
do que algimas espec í es são objetos de estudos e já são usadas em fazendas de
engorda a partir de pós-larvas coletadas em ambiente natural (penaeus brasilien-
sis - camarão rosa e ~. schmitti - camarão legitimo), a espécie~. japonicus foi
eleita para os cultivos canerciais, em vista de ser possi vel a reprodução em ca-
tiveiro e não haver estrangulamentos na tecnologia de produção total (pós-larvas
e adultos). Além disso, este crustáceo já é bem conhecido no mercado interna-
cional tendo boa aceitação pelos consumidores.

2.3.2 - Siblação Atu01

Atualmente duas empresas particulares produzem comercialmente P.
japonicus:

- CIRNE/RN - cuja produção deve ser 800 kg/ha/ano;
- PESCON/BA - produção ainda não estabilizada.
A EMPARN/RN tem produzido e vendido pÓs-larvas (em 1982 obteve-se:

7.350.000 pÓs-larvas de ~. brasiliensis e 659.000 pÓs-larvas de~. japonicus),
iniciado pesquisas cem outras espéCies e prestado assistência técnica.

Com o advento do PROPESCA resulta o seguinte quadro:
ccartcE~onsulta apresentadas - 29 (PI, CE, RN, SE, BA)
Projetos apresentados - 17 idem
Cartas-Consul ta aprovadas - 32 idem
Projetos aprovados pela SUDEPE - 15 idem
Projetos aprovados e contratados pelo BNCC - 3
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Estes projetos si tuam-se no Ceará e Rio Grande do Nor-te , perfazen-
do área total de engorda equivalente a 550 ha, o que traduz produções de 330t/lº
ano, 440 t/2º ano e 550 t/3º ano, apÓs a irrplantação da fazenda. Saliente-se
que estes empreendimentos encontr~se emfase de construção, devendo lnlClar
a operação emmeados de 1983, tendo sido compranetido cerca de US$3, an,aD.CD do
PROPESCA.

As informações acima mostramclaramente que o interesse e esforços
levantados ainda não correspondem ao efetivamente atendido ou seja, as
áreas de cul ti vo e produção podemainda ser aimerrtaoas."

2.3.3 - Tecno1ogia de Cultivo

Compreendeduas etapas:

r - produção de pÓs-larvas: realizada em recinto fechado devidamente
equipado e instalado, a partir de fêmeas preparadas e fecundadas emviveiros de
terra. Umcic 10 de produção dura cerca de 25 dias e consta da desova das fê-
meas e manutenção das larvas em tanques de concreto, comagua a 28-34 partes por
mil de salinidade, 27-29OCde temperatura, aeração constante e alimentação à
base de algas, naup.lí.os de Arternia salina, peixes e moluscos.

A titulo de informação, umalarvicultura de 20.000.000 pÓs-larvas/
ano pode atender 200 ha de área de cultivo.

- produção de adultos - obtidas as pós-larvas, os viveiros berçá-
rios (30 dias de permanência) são povoados nuna densidade de 30 pos-Larvaa/m' e
a seguir transferidos para os viveiros defini ti vos (90 dias de permanência) e a
una densidade de 3 camaróea/rn". Decorridos 120 dias do povoamento, os viveiros
são despescados (sistema de abaixamento do nivel de água, criação de corrente de
água e agrupamento dos camarões em redes acopladas ao sistema de escoamento e/ou
à:~p:SJ3) e preparados para outros ciclos. Neste esquema de produção é possivel
3 ciclos/ano, obtendo-se Lndí.vi duos compeso médio final de cerca de 20 gramas.

As produtividades previstas são 600 kg/ha/lº ano, 8oo/kg/2º ano e
1.000 kg/ha/3º ano emdiante.

Saliente-se que este tipo de cultivo é considerado extensivo, uma
vez que a densidade de estocagem é baixa e os camarÕes são alimentados natural-
mente, através da fertilização da água, não recebendo ração suplementar.

Os viveiros são de solo areno-argiloso, 1,0 m de lâmina
área de 15-25 ha, renovação de água constante e salinidade entre 32-36
por mil.

d'água,
partes

- Comercializaçãn:o me~cadomundial de camarão esta em processo-de expansao.

Os Estados Unidos da América e o Japão são os maiores consumidores
e importadores, seguidos pelo mercado europeu. Verifica-se que a demanda tem
aunentado coma melhoria da renda e o nivel de vida dos consumidores. O camarão



18

marcado em ponto comercialização e classificado na categoria 41-50 caudas/libra,
podendo ser vendí.do a US$ 7 ~OO/kg.

Acrescente-se também que o mercado nacional é prorrdssor e no Rio
Grande do Norte, na localidade de Macau, parte do camarão produzido pela CIRNE é
vendido localmente.

2. 4 - MERCAOO NACICW\L

o mercado nacional de camarões se caracteriza por apresentar uma demanda
insatisfeita, em relação à oferta.

A existência de melhores rriveis de renda per capi ta, o que conduz a um
maior poder aquisitivo da população, e a grande aceitação do camarão como ali-
mento rico em proteina animal determinam o perfil da demanda do produto no mer-
cado nacional.

Todavia, a prÓpria amplitude desse mercado pressupõe a necessidade de uma
maior racionalização na produção de camarões, na medida em que permite um proces
so de produção sis:ematizado que seja capaz de atender parte do segmento do mer-
cado insatisfeito com a atual oferta.

A partir dessa viabilidade, a introdução de novos empreendimentos permiti-
rá maior impulso 00 setor pesqueiro nacional, contribuindo para a diminuição do
déficit existente.

A cotação atual méc.ea do quilo de camarão no mercado
3.040,00 (três mil e quarenta cruzeiros).

,
interno e de Cr$

2.5 - O MERCAOO INlERNACIONAL

As perspectivas de colocação do camarao no mercado internacional são ex-
tremamente prorrUssoras, haja vista que o alto nível de renda per capita e as
exigencias alimentares dos povos dos paises ricos favorecem o consumo de alimen-
tos nobres como é o caso do camarão.

Apesar de grandes produtores, os Estados Unidos e o Japão não conseguem
suprir as suas necessidades internas, complementando suas demandas através de
importações de outros paises, inclusive do Brasil.

-Cotab entre l$ 6,00e 9,OONg ro mercado internacional, o camarao brasileiro
se afigura- como sendo um dos produtos altamente rentável, podendo o incremento
na sua exportação contribuir para melhorar o nivel da balança de comércio brasi-
leiro.

Acresce ressaltar, ainda, que, em decorrência do descenso da produção bra-
sileira de lagostas, a tendência natural é do camarão substi tuir, em parte, as
exportações daquele crustáceo, o que constitui mais um estimulo à exploração ca-
maroeira no Brasil.
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2.6 - ESTIMATIVADECUSTOSE RECEITA

A est Imat iva dos custos operacionais anual de un módulo errpresarial (2) ba)
para cultivo de camarões em viveiros gira em torno de Cr$ 1. 744.148,00 (him mi-
lhão, setecentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e oito cruzeiros).

O custo de aquisição de uma.unidade de pÓs-larvas, a preço corrente, gira
em torno de Cr$ 1, 50, o que dá uma.estimativa de dispêndio anual, cem matéria-
prima, da ordem de Cr$ 3.J50.CXD,m (tres milhões, cento e cinqüenta mil cruzeircs),

Os demais itens de custo, tais como, mão-de-obra, materiais para fertili-
zação e produtos para eliminação de predadores não constituem problemas, sendo
facilmente encontrados no mercado nacional.

Tomandcrsepor base a área do viveiro de cultivo, a produtividade média de
l.cm kg/ha/ano e o preço de camarão vigente, no rrerca::b lcx::al, de Cr$ 3.040.oo/kg,
estima-se umareceita anual de Cr$ 60.800. ()()'),00.

D~
VAIffi 'IorAL

lNIliI[E 0J0,NI'1IWE EMCRIN

C1BItE CHRICJCNAJS PID\L - - 2.197
1.1 - /q1isiçi':o de M:rtÉr:ia-prirr (R:s-larvas) lhicB::E 2.1m.CID 1.021
1.2 - Mrt.eriais ~

a) fulaoa ~ 4D 43,8
b) Palra cE Carral:a Milreiro so 117
c) DifCEfatn de 1trÔ1ia ~ Lff) 72,9
d) l1rBia Vg 4D 23,3
e) Pqel de 'I\:zra:ol rolo 2 1,3

1.3-~
a) Lírrpeza,lTB'"llt:En;;IDe ~ h/dia 1.CID 350

- ElLaIgE sxiais - - 140

1.4 - Erergía ELétrica - - 108,9

1.5 - Iep=s:E de ~/kx:n::ti.ciQaJBIlD ~ 3J.CID 103,7

1.6-~(2) - - 100

1.7 - ~ dE Fdifi~ (3) - - 50

1.8 - Cutros ClEtcs ~ - - 64,8

(1) E.stirTBtivade a.sto a preço re fevereiro de 1ffi3.
(2) g>,.bs::bre e:tifi~ (ESt:a;;OO re txJrtearmto, ~tD cE rreteríal e carp:Jrt:a3 d'ign).
(3) 2,g>,.bgjJre Erlif'ica:i:e:>.
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2.7 - ESTIMATIVADE INVERSÕES

Os investimentos necessários para a irrp1antação de im nixiulo errpresarial,
cerca de 25 00, para a produção de camarões em viveiros, atingem o montante de
Cr$ 22.954.(0),00 (vinte e dois milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil c~
zeiros)L correspondente a 7.440 ORTNs,a preços de fev/83.

Cada rOOduloconsta de im vtveí.ro-berçàr-ío de 5 ha (125 m x 400 m) e im vi-
veiro de cultivo de 20 ha (5CX)m x 400 m)•

são necessários a construção de 2.450 metros de taludes, ao preço unitário
de Cr$ 3.5CX>.00,perfazendo im total de Cr$ 8.575.CXX>,00,quatro ccnpor-tas tota-
1izando Cr$ 3.520.CXX>,00e im canal para abastecimento d'água can o minírro apro-
ximado de 375 m, no valor de Cr$ 1. 725.(0),00.

A construção dos taludes, ccnpor-tas e canal, está estimado em cerca de 60%
dos investimentos totais.

ESTIMATIVADE ~(1)PARA A IMPLANTAÇÃoDEUMMJDULO(25 ha) PARA CULTIVO
DECAMARÕES~ VIVEIROS

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VAlDRTCYrAL
UNIDADE ~ ORTN

1. INVERSÕESFIXAS I 7.362,9
1.1 - Terreno (2) I ha 25 1.944,8
1.2 - Construção de Talude I m 2.450 2.779,4
1.3 - C<.XJlX)rtasd'água I Unidade 4 1.140,9
1.4 - DepÓsito cie-Material I rrf 7 72,6
1. 5 - Estação de Bart>eélTlento I Unidade 1 788,3
1.6 - Canal de Abastecimento (3) I m 375 559,1
1.7 - Materiais diversos I 77,8

2. INVERSÕESC:mcuLANTES(4) . 77,1
2.1 - Materiais Secundários

a) Ro'tena1a Kg 120 11,7 lb) Palha de camaúba Milheiro 30 38,9
c) Difosfato de .Am3nia kg 120 19,4
d) Ureia kg 125 6,5
e) Papel de tomaso1 Rolo 1 0,6

3. INVERSÕESTOTAIS 7.440

(1) A preços de fevereiro de 1983
(2) Corresponde a preço de ha em área de salina
(3) Corresponde à quantidade mlníma de canal a ser conatrui.da
(4) Corresponde a 1 (im) ciclo de produção (100 dias)



21

ESTIMATIVA DE RECEITA DE UM K>DULO (25 ha)PAFAO, CULTIVO DE CAMARÕES EMVIVEIROO

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE· QUANTIDADE
VIUDR TOTAL

EM ORTN

RECEITA ANUAL

VENDA DE CAMARÕES (1) kg 20.('00(2) 19.707

(1) Preço médio do camarão no mercado externo US$8.OO/kg
(2) 1 ha/ ano produz 1.em kg de canarão

2.8 - AVALIAÇÃO ECONOOCC}-FINAOCEIRA

A avaliação econânico-financeira da irrplantação de L1Tl módulo errpresarial
can 25 ha, para a produção de camarões emviveiros antevê a elevada rentabilida-
de do enpreendímento.

A possibilidade de aquisição de matéria-prima (pÓs-larva) a baixo custo,
aliada às condições naturais favoráveis à atividade, não deixa dÚvidas quanto ao
êxito do projeto.

O cálculo da taxa interna de retorno, através da atualização dos fluxos mo
netários, deroonstra que a possibilidade de retorno do capital investido ~ supe:-
rior a 4CJJ6,o que, carparado cemoutras al ternati vas de investimento do setor
primário, é bastante atraente.

A realização da avaliação econânico-financeira, pela carparação dos fluxos
nooetar-íos de entradas e saldas, durante o per-Íodo de 5 (cinco) anos, estimado
para ressarcimento das inversões, garante UTl fluxo de caixa satisfatório a par-
tir do segundo ano de irrplantação. Vale salientar que, para efeito de cálculo,
cansiderou-se que tanto os investimentos iniciais quanto os de custeio, seriam
feitos através de financiamento a juros de mercado.

Demaneira geral, a implantação de ima unidade de produção intensiva de
cél1larÕesapresenta-se comouna. atividade bastante atrativa, em seus aspectos téc
nicos e econânicos.



ANÁLISE FINAraIRA PARAUMM)oow (25 ha) DE PROru;Ão DE CAMARÃO
EM VIVEIRO - CGt RECURSOS00 FISET/~

Eltt ORTN

DISCRIMINAÇÃO PNJ 1 PNJ 2 PNJ 3 ftNJ4 AOO 5

1. ENTRADAS 7.440 19.707 19.707 19.707 19.707
a) Incentivo Fiscal (FISET/Pesca) 5.500 - - - -
b) Recursos PrÓprios (~ FISET/Pesca) 1.860 - - - -
c) Receitas das Vendas - 19.707 19.707 19.707 19.707

2. SAÍDAS 9.300 3.759,4 .3.461,8 3.164,2 2.866,6
a) Arrortização dos Recursos Próprios (1) 372 372 372 372 372
b) Juros (s/Recursos Próprios) (2) 1.488 1.190,4 892,8 595,2 297,6
c) Despesas Operacicna1.s - 2.197 2.197 2.197 2.197
d) Realização do Investimento 7.440 - - - -
FWXO DE CAIXA (1.860) 15.947,6 16.245,2 16.542,8 I 16.840,4

(1) Os recursos próprios serão arortizados em 5 anos.
(2) Os juros equivalentes foran calculados na base de ~ a. a.

J

I\)
I\)
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ANÁLISE FINANCEIRA PJ\.RA UM l'IÓDULO (25 ha) DE PRODUÇÃODE cAMARÃo
EM VIVEIRO - EM OR'IN - CCM RECURSOS DE F~IAMENTOS

,

DISCRIMINAÇÃO PNJ 1 ftNJ 2 flNJ 3 ANO 4 I ANO 5
1 - ENTRADAS 7.440 21.904 21.904 21.904 21.904--

a - Investimentos (errprestiJoos)(1) 7.440 - --- - -
b - Custeio (emprestiJoos) (2) - 2.197 2.197 2.197 2.197
c - Receita das Vendas - 19.707 19.707 19.707 19.707 -

.. -

2 - SAÍDAS 10.044 9.495 8.844 8.193 7.542
a - Amortização dos Investimentos --- 1.860 1.860 1.860 1.860
b - Juros sobre caPital tnvestido (3) 2.604 2.604 1.953 1.302 651
c - Reembolso do Capital de Custeio - 2.197 2.197 2.197 2.197
d - Juros sobre Capital de Custeio (4) - 637 637 637 637
e - Despesas Operacionais -- 2.197 2.197 2.197 2.197
f - Realização do Investimento 7.440 ._- -- -- -

FUJXO DE CAIXA ( 2.604) 12.409 13.060 13.711 14.362

1 - Financiamento com um ano de carêné1â e amortizável até cinco anos.
2 - Financiamento reembolsável anua1rrente.
3 - 35% a.a
4 - 29% a.a
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3.1 - ANTECEDENTES

Considerando que emnosso Pais o abastecimento de af.guns tipos de algas,
principalmente a Gracilária, não é suficiente para atender a crescente demanda
e que alguns carpas naturais de algas se encontran escassos ou emzonas rem:>-
tas, de dif1cil acesso ou de alto custo de exploração, pode-se afirmar can a má-
xima segurança que a matéria-prima. cul ti vada deserrpenhará, embreve, papel ~
damental para os elaboradores de produtos comestíveis e industriais.

O estudo de algas no Brasil teve inicio a par-tar- de 1940, porém, somente,
a partir dos meadosda década de 60 surgiran pesquisas mais objetivas, procu-
rando apresentar infonnações sobre a distribuição da ocorrência das especí.es de
inportância econânica, sem, no entanto, apresentarem alguna indicação quanti ta-
tiva desses recursos. No inicio da década de 70, alguns trabalhos foram reali-
zados emalgunas regiões no sentido de obter infonnações quanti tati vas sobre a
bianassa de algas de valor econêníco, cornoa Hypneae a Sagassun.

Os estudos so re algas marinhas. que foram ou vêm sendo executados emnos-
so li tora.!, ~idíran cemmaior intensidade sobre sistemática e biologia e, em
menor escala, sobre cultivo e avaliação de estoques, dado principalmente o alto
custo destes tipos de pesquisas. A SUDEPE,mesrooconsiderando esses entraves,
tem dado im tratanento especial a essas pesquisas por a:t&.la3 nuito releva1tes para
o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional.

Emnosso Pais, os estudos de algas vêm sendo desenvolvidos emdois nlveis:
por insti tuições de pesquisas e pelas prÓprias errpresas, corroparte das eXigên-
cias da SUDEPE,quando da concessão de autorização para a exploração de algas
marinhas, em face da inexistência de maiores infonnações sobre o potencial de
algas no Brasil.

A alga destinada à alimentação hunana mais cultivada no m..mdoe aPorphyra,
o "nori" japonês. Ein 1976, o seu cultivo no Japão absorveu 60.CXX) a 70.(0) pes-
cadores, os quais venderemas algas secas sob o sistema organizado de Coopera-
tiva. SegundoSuto (1974), citado por Naylor (5), os cultivadores de "nori"
conseguirem un 1ndice de ingressos liquidos de 60 a 7r:fA" o que faz do cultivo da
Porphyra a mais rentável de todas as atividades pesqueiras no Japão.

Parker-, citado por Naylor (5), declarou que nas Filipinas o cultivo de
Eucheuna, em 1974, proporcionou una produção de 13 t de algas secas por haja,
sendo necessário 2 pescadores para explorar eficazmente ummÕdulode 1ha. Os
custos operacionais do referido rOOctuloforan baixos (US$300. (0) e o lucro li-
quido alto, correspondeu a US$2,700.00, tendo proporcionado para cada pescador
un ganho líquido mensal de 5 a 6 vezes o salário mirumodos trabalhadores agri-
colas daquele Pais.

3.2 SITUAÇÃOATUAL

O cul ti vo industrial de algas na costa nordestina apresenta-se comgrandes
possibilidades de se tornar brevemente uma atividade significante da aqüicultura
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nacional. A SUDEPE,ean o intuito de acelerar essa pranissora atividade, vem
desenvolvendo esforços no sentido de carprovar a viabilidade técnica e econôrro.ca
do eul ti vo de algas, mais espeeificanente a Gracilária que é matéria-prima para
obtenção de ágar-ágar.

É notória a participação das instituições nacionais de pesquisa no desen-
volvimento de trabalhos voltados ao conhecimento do potencial algológico, bem
coro a recente curiosidade dessas instituições em pesquisar o cul ti vo de algas
de interesse eeonânico. Dentre essas Instituições (IPqM/RJ, NEPRENAR/PB,
I..A.J3CMAR/CE,ooL/RN, etc.) destacou-se;o Departarrento de Oceanografia e Lirmolo-
gia (ooL) da UFRNatravés de una. pesquisa que mostroo. a possibilidade de ser IOOn
tado im sistema de rOOctulosprodutivos de algas Gracilárias a fim de suprir de
matéria-prima. as indÚstrias brasileiras de ágar-agar e, até rnesrro, produzir para
exportar. Dentro dessa linha de trabalho, a SUDEPEf'í.rrnou im convênio de pes-
quisa can a UFRNpara aprimorar esse irrportante experimento e recomendou a essa
Insti tuição im cuidado especial na coodução dos trabalhos na área econânica.

Can relação ao trabalho preliminar do ooL chegou-se a conclusão de que a
rretcxiologia errpregada é facti vel tecnicanente, faltando una adequação para tor-
~la viável economicamente. A seguir apresentamos alguns dados desse experi-
mento.

TABELA1

DAOOSDECRESCIMENTODAGracilária 00 r.íIDuI.O AlFA (12,5m2
), INICIADOEM05/05/00

DIAS INCREMENTODEPESO PRODUÇÃOESTIMADAEM
DECULTIVO 00 M)Dill..O(kg) PESOÚMIDO(kg/ha) *

30 43,75 35.000

60 77,50 62.000

90 212,50 170.000

FCNI'E: Projeto Algas (2)
* 1 ha corresponde a 800 mÕdulos. Existe a possibilidade de ocorrer
4 colhe i tas por ano; nesse caso a produção estimada passará a ser
600 t.
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A irrportância do cul tivo de algas, a n:ivel lIU"ldialt pode ser observada
pela Tabela 2, onde a relação da produção de algas (Natural/Cultivada) é de Cr$
83,00, enquanto a do canarão é de Cr$ 0,12.

TABELA2

FRD rjoMNlIAL 'lOD\L FEIXES !M':PS CB1RAS ~ ~

N:rtural Õ/.532. 574 63.EID.CH3 i.zo.ess 844.~ 4aS.$3 1.294.~
Olltiva:i1 5. 9:B. ffil 3.~.~ 1.CE4.793 6OO.:lE ZE.517 15.ffi3

ClJtRliIJjo %

Nmral ico.co 94,27 1,00 1,25 0,68 1,92
Olltiva:i1 uo.co ffi,Xl rz,es n,33 3,93 O,~
~

N3:tl.1raltUil tivãl:i 6,25 fE,m aJ,CD 5l,9J 0,12

FCNI'E: cânara Neto, C. (3)

Atualmente, o cultivo de algas na China, Japão, Filipinas, etc., represen-
ta uma atividade de significância econômica e comoexemplo citamos dados forne-
cidos por câmra Neto (3) e Bardach (1). Em 1977t Taiwan cultivou 9.CXX)t de
Gracilária, a China.Continental cultivou l00.CXX)t de Laminária japÔnica e o
Japão vemproduzindo anualmente 120.CXX)t de Porphyra e 6O.CXX)t de Undar-ía.

3.3 - '!'EXN)I1X.iIA DE CULTIVO, SEGUNDO O OOL/UFRN

Consiste basicamente construir mÓdulos retangulares comas dimensões de
5,0 m x 2,5 m (Figura 1). Essa armação deve ser ccntrui.da comcaibros de madei-
ra e fixada ao substrato por estacas (forquilhas) de madeira de grande resistên-
cia à ação destruidora dos organisrros marinhos. A sua posição deve estar a una
prof\.mdidade de 0,50 m abaixo da maré baixa de sizigia, de IOOdoa permanecer com
pletanente sutrnersa.

Emposição horizontal, atados ao mÕduloà maneira de um estendal, devem
ser distendidos 50 cabos de náilon rrultifilado de diâmetro 6mn, equidistantes
5 em entre si, os quais devem servir de suportes às mudas (fragmentos de talos)
de Gracilária. Cada cabo deve portar cerca de 100 mudas, inseridas, per si, en-
tre os fios do cabo. Ummodul.o deve conter cerca de 6.CXX)mudas comum peso
aproximadamentede 5 kg.
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Fig. 1 - VISTA SUPERIOR00 ~DULOAlFA

3.3.1 - Obtenção de M..ldas

são obtidas do todo da Gracilária (fragmentos).

3.3. 2 - Seleção da Área de Culti vo l
A área de cul ti vo da Gracilária deve ser localizada nun meio seme-

lhante ao seu ambiente natural e o substrato artificial deve ser instalado o
mais proxírro possivel do local onde vivem as especães a serem cul tivadas, nun
nivel que lhes seja assemelhado e o mais conveniente ao manejo.

3.3.3 - Recanendações ao Cultivador de Algas - Mathieson (4)

a) escolher "habi tat" protegido que seja isento de contaminação,
bemcano tenha. caracter-Ist.í.cas adequadas;

c) proteção das algas contra peixes predadores, ouriço do mar, ou-
tras pragas e parasitas;



33

c) o transplante das "plantinhas" deve ser feito COOl gr-a-re Cllià::ID;

d) a colhe i ta deve ser organizada de maneira que se mantenha a p~
duti vidade máxima; e

e) conhecer a f\.mdo a biologia da planta e seus processos reprodu-
tivos.

3.3.4 - Vantagens do Cultivo de Agarófitas no Nordeste Brasileiro -
cânara Neto (3)

a) estimativa previa da biomassa total, a ser produzida em deter-
minado espaço de terrpo:;

b) programação da colheita, segundo as necessidades da errpresa;

c) seletividade nas espécies cultivadas;

d) densidade total por uní.dade de superfície relativa a uma uní.ca
especie;

e) a produção/ha,60 vezes mais elevada do que a conseguida em con-
dições naturais significa dizer que, enquanto 1 ha emcondições naturais pro-
porciona im faturarrento de US$ 500.00, o mesrooha em sistema de cul ti vo artifi-
cial vai render US$3O,CXX).00.

3.4 - CUSTOS/BENEFÍCIOS

Segundo a UFRN(6), o sistema de mÓdulode produção de Gracilária pode
gerar na área de cul ti vo de alguns locais do li tora! nordestino, UTl rendimento
de 60 t/ha/ano - (peso seco) - e absorver mãcr-de-obra de até 5 pescadores por
hectare /ano. Considerando os dados fornecidos pelo gerente da ClALGAS/SP, o
preço de alga seca em são Paulo, dezernbro/82, era de Cr$ 97,00 (kg}, então a re-
ceita total de 1móctulode 1 ha seria cerca de 6 milhões de cruzeiros. Uma
outra al ternat í va seria a exportação de matéria-prima seca e, nesse caso, a re-
cei ta bruta passaria a 12 milhões de cruzeiros (aproximadamente), considerando
o preço médio (FOB)dos anos 1979, 1980 e 1981, US$0.7l/kg, segundo dados da
CACEX. As informações disponiveis no Departamento de Pesquisa e Tecnologia da
SUDEPEdão conta que o custo de implantação e manutenção dos mÓdulos são baixos
e o rendimento do cul ti vo alto. Então tudo indica que esse processo será muito
vantajoso para a indÚstria algológica brasileira, mesroolevando em conta que a
matéria-prima se destine ao mercado interno, a pra;;o mnto inferior ao mercado ex-
terno.

A - Custo de Implantação do MÓdul0

ESPECIFICAÇÃO

1. Caibro (1200 m)
2. Forquilha .(~40 m)
3. Corda de tailm de 6 rrm(800 kg)

ORTN (Fev/83= 3.085,19)

486
415
389
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4. Mão-de-obra (fixação)
Total

B - Custo Operaci<Xlal

1. Mão-de-obra (01 F}rpregado.)
Incluso Encargos Sociais

2. Obtenção de lb:1as
3. Outros

Total

C ., Seguros (5%a. a do custo de inl>lantação)

Despesa Total = A + B + C = 1.484 + 181 + 74,2 = 1. 739,2 ORTNs
Receita = 1.945 OR'INs(Considerando a venda p/o mercado interno)

194
1.484

ORTN{Fev/83=3.085,19}

117
32
32
181

Lucro = 205,8 OR'lNs

No primeiro arx>, o lucro será de 205,8 ORTNs(Cr$ 635. <xx>,00) , enquanto nos
três anos seguintes este lucro passará a 1.690 ORTNs(Cr$ 5. 213.354,00) ao ano,
pois não haverá despesas de irrplantação do m:Xru1o.

3.5 - ANÁLISEFINAJlCEIRADEUMPROJEl'ODECULTIVODEAl&.S (Elt1ORTN)

DISCRIMINAÇÃO N.fJ I MfJ 11 MfJ 111 ANOIV

1. Em'RADAS 1.740 1.945 1.945 1.945

a) Incentivos Fiscais (FlSET/Pesca) 1.~ - - -
b) Recursos Pn';r.ics (~Fl!:El'~) 435 - - -
c) Receitadas Vendas - 1.945 1.495 1.945

2. SAÍDAS 2. 270z75 5so.75 ~,75 346,75

a) Aroortização (Recursos PrÓprios) (I) lCB,75 1CB,75 1CB,75 108,75
b) Juros (Recursos PrÓprios) (2) 348 261 174 87
c) Despesas ~raciona1s - 181 181 181

- ~ra (1 enpregado) - -- 117 117 117
- Obtenção de fwt.ldas - 32 32 32
- Outros - 32 32 32

d) Realização do Investimento 1. 740 - - -
e) Seguro (5% a. a do custo de inl>1an-

tação) 74 74 74 74

F1lJX0DECAIXA (s:n,~ 1.ffi4,25 1.43l, 25 1.!X:B,é5

(1) Os recursos próprios serão aroortizados em 4 anos.
(2) Os juros equivalentes foram calculados na base de 8(J1foa.a,



35

3.6 - BIBLIOGRAFIA CITADA

1. BARDACH,J.E. et alii - Culture or seaweeds. In: Aquaculture the foI'-
ming and husbandry or rreshwater and marine organisms. Capo 42, 1972 p.
790-814.

2. Brasil. SUDENE- Projeto Algas - Estado do Rio Grande do Norte.
Pesca, Recife, SUDENE- DRN- DRP,g . 120 p. 1981.

Estudos de

3. CÂMARANETO,C. - Cultivo de Algas Agarof'í.tias (Una perspectiva econêmica pa-
ra o litoral do Nordeste). série Ciência ~ Tecnologia . Natal, l,'23 p.
1982.

4. MATHIESON,A.C.
14, 1973.

Seaweed Aqliaculture. Marine risheries review, 37 (1): 2-

5. NAYLOR,J. - Produccion, comercio y utilizacion de algas y produtos deriva-
dos. Doe. Tec. FAO, 159 (Es). Rana, 1976.

6. PROJETOPolissacáride II da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Con
vênio de Pesquisa entre UFRNe SUDEPE,1983



l



n

4 - CULTIVO DE OSTRAS





SUMÁRIo

Página

4.1 - ~EN'I'E:S. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41

4.2 - SITUAÇÃO ATUAL• ..................................................
4.3 - '!'ECOOI..(X;IADE CULTIVO •••••.••..••••••••••.•••••••••••••••••••••

4.3.1 - captação de Crias

4.3.1.1
4.3.1.2

(Sementes) .•

Tipos de Coletores .....
Tratamento de Castigo ••

4.3.3

Criação.

Métodos Preventivos Aplicados Contra Parasitas.

4.3.2

Colheita e Purificação.4.3.4

4.3.5 - Depuração

4.3.5.1
4.3.5.2
4.3.5.3

JlIo tf!fI s Artificiais .

Cloraç:oo .
Radiações U1travio1eta .

4.3.6 - Acondicionamento e Transporte .

Ozonizador .

4.4 - ESTIMATIVA DE INVERSÕES.

4. 5 - ANÁLISE FINAlCEIRA DEUM PROJEl'O DE CRIAÇÃO
ANUAIS DEOSTRAS

DE DÚZIAS

42

43

43

44
44

45

45

45

46

46
46
46

46

47

48





41

4.1 - ANrECEDENTES

As ostras são os invertebrados mais cultivados no mmdo, notadanente em
palses com a Frariça, Inglaterra e Japão, onde sua cultura crmerof.al foi inicia-
da can mais determinação.

Oncmevulgar de ostras abrange os roo1uscosbivalvos da félTlÍ.1iaostreidae
que se caracterizan essencialmente por: apresentar concha inequivalve, mais 00

menosinequi1átera, can 1igcrnentointerno e charneira desprovida de dentes; ape-
nas un núsculo adutor da concha; órgão de loccm:x;oo,pé, sementena fase 1arval.

As ostras ocorremdesde a faixa equatorial, de águas marinhas exclusiva-
mentetropicais, até 65 graus de latitude, no Hemisfério Norte e 44 graus no He-
núsfério Sul, na faixa de frio rooderado. Elas são igualmente encontradas desde
as zonas estuarinas, de salinidade mií to baixa, até áreas altanente salinas em
pleno mar, bemcaro do mais alto nive1 das marés, até fundo de 50-60 metros de
profundidade. Esses bivalvos são por isso classificados caro mríto euri térmicos
e eurihal1nos.

As espécies viáveis de cultivo no Brasil são:

- Crassostrea brasiliana - Ostra Brasileira

- Crassostrea gigas - Ostra Japonesa

- Crassostrea rhizophórea - Ostra de Mangue

Ogênero Crassostrea apresenta concha rruito variável, usualmente alonga-
da; valva inferior emformade colher, funda, e encaixada sob a articulação;
valva superior plana, coeroutar ; cicatriz rruscular deslocada emdireção dorso-
lateral; arpla cânara premial no lado díreíto cbcxxp:>;<Et:ia1a:; l:ra"l:pI.ais e <ME rela-
ti vcrnentepequenosnão incubatórios (ovíparos). As conchas sao espessas, caleá-
rias e frágeiS, e exigem'ht:d.tal4' can saliniclade rooderada.

Reprodução- NaBahia una equipe da Universidade Federal, coordenada pela
bióloga Iracema.AndradeNascimento,conseguiu, pela primeira vez no Brasil, do-
minar o ciclo completode cultivo de umaostra.

Os sexos das ostras do gênero Crassostrea são separados errborao hermafro-
ditisoo possa ocorrer; portanto são instaveis e una vez por ano, umacerta por-
centagemrrudade sexo. Assimé que os ÓVUlosliberados na água são fertiliza-
dos, desenvolvem-see passampara o estágio 1arval (processo ovíparo). O número
de ÓVUlosan cada desova varia de 5Q-3CX) milhões, dependendoda idade e do tama-
nho.

As larvas emdesenvolvimento,passamno plancton de 10 a 15 dias e, nesse
. período, sua sobrevivência dependedas condições do meio, quandoentão una pe-
quenaporcentagemdas pÓs-larvas conseguesobreviver e iniciar o povoamento ou
seja a fixação.
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No rnaxírrode meio ano apÓs a sua fixação, o tamanho da concha da ostra al-
cança aproximadamente 3 cm, dando-se paralelamente o desenvolvimento dos órgãos
reprodutores. Entretanto, para alcançar una perfeita maturação do aparelho re-
produtor serão precí.scs alguns meses mais, entre 12 a 18 meses.

Alimentação - A ostra faz circular grandes quantidades de água no interior
de sua concha (7 litros/hora) pelos movíroentosrespiratórios de suas brânquias,
absorvendo ao mesno terrpo, todas as part1culas em suspensão existentes na água
(umamistura de matéria orgânica e tnorganí.ca) can LIT1 diâmetro inferior a 10~;as
maiores são rejeitadas. O elemento mais Íl'JlX>rtantee absorvido emmaior quanti-
dade é o fitoplancton.

O crescimento da ostra acha-se estreitamente relacionado com o ambiente,
ocorrendo ummaior desenvolvimento cem \..ITlél maior terf1)eratura (15 a 300C, ótima.
27OC) , bemcorro pela presença de un maior volune de fi toplancton e matéria orgâ-
nica particulada. No entanto, é evidente que o crescimento das ostras não varia
somente devido a esses fatores, influindo igualmente a salinidade (23 a 280/00os
rrovírrerrtos das águas (serpr-e inferior a 2m/s) e o pH (aproxírnadamerrte7).

Alémdos fatores é:II1i:>ientaismencionados, há muitos outros que inibem o
crescimento e a sobrevivência das ostras, caoo: seca, predação, cCXJl)etição,doen
ças , expoaí.çao ao frio, toxinas (explosões fi top1anctôni cas ) e poluentes.

4.2 - SITUA~\OATUAL

Muitas áreas estuarinas ao longo da costa podemoferecer condições promis-
soras para una exploração intensiva da ostra, entretanto deverão ser observados
os seguintes aspectos:

a) Enseadas ou porções abrigadas - são as mais indicadas, entretanto deve-
rão ser protegidas das ondas do mar aberto. Por outro lado devempermitir una
circulação e renovação da água do mar, assegurando tm suprimento adequado de nu-
trientes e oxigênio, can uma correnteza moderada (lO-5Ocm/s).

Ao se percorrer uma região a procura de locais adequados para o cul ti vo,
pode-se facilmente perceber a existência de ostras nativas, seja ao nível das
marés ou no fUndo, o que constitui incticio positivo da existência de condições
favoráveis para uma cultura. Por outro lado, mesmoque não se encontrem quais-
quer vest1gios de ostras nativas nuna.determinada área, esta pode, no
possuir grandes qualidades para exploração intensiva, caso o ambiente
preencha as condições para umban desenvolvírrerrto da ostra.

b) Terrperatura da água - Dentro dos limites de 10 a 3()ÜC, as ostras podem
viver e creECeI'.; entretanto a terroeratura ideal fica em torno de 250C.

entanto,
aquático

c) Salinidade - A ostra pode viver bem em águas de uma ampla variação de
salinidade, desde 9 a 34%0; entretznto as melhores são aquelas entre 15 e 25%0

d) Plâncton e Detritos - O crescimento da ostra está estreitamente rela-
cionado como suprimento de alimento, sendo necessária a presença de quantida-
des abundantes de fitoplâncton e detritos orgânicos na água.
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e) Poluição - A exploração ostrei.cota é desaconselhável na vizinhança de
cidades, indÚstrias quÍmicas, descargas de óleo de navios e despejos.

Áreas Adequadas

Costa do Estado de são Paulo - As zonas que preenchemos pré-requisi tos já
mencionados são as seguintes: Cananef.a, Iguape, Rio Canprido, Peruibe , Ltanhaem,
são Vicente, Santos, Bertioga, Ilha de são Sebastião e Ubatuba.

As áreas da foz dos rios I tanhaem, Peruíbe e Rio Comprido são por demais
1imitadas.

Doponto de vista da exploração de ostras de água salobra a boca do canal
de Bertioga preenche as condições necessárias, vindo em 22 lugar, depois de Ca-
naneia.

fi

A Bala de S. Vicente t~ possui boas condições, mas o maior problema é
o risco de poluição.

A área da boca do Rio Ribeira não pode ser utilizada para esse tipo de cU!
tivo, devido as grandes quantidades de água doce continuamente despejadas pelo
proprio rio.

Estado do Parana, - Bala do Paranagua - possui área bemarrpla, sendo que
suas áreas interiores preenchemas condições para o cul ti vo.

Estado cE Satlta Catar1ra - derronstra a existência de mrí tos estuários, o que
indica a poSSibilidade de umaeventual exploração ostrelcola.

Nas costas do Estado do Rio de Janeiro e Espi.r-í to Santo ocorrem con menor
f'requência os estuários apresentando condições de baixa salinidade; portanto é
aconselhável exarrdnar a possibilidade de utilização neste trecho da costa.

OEstado da Bahia apresenta a costa mais extensa do Brasil, possuindo tam-
bémdiversos estuários de águas salobras, o que parece ser im Indi.cí.o seguro de
suas altas possibilidades para errpreendírrerrtos ostrelcolas, o que já foi compro-
vado emdiversas áreas tais caro Ba:Í.ade Iguape, Bala de ccmcmi e Complexo Es-
tuárino de Valença.

As potencialidades da costa dos estados mais ao norte irão depender, i~
mente, da presença nessas áreas de zonas estuarinas favoráveis. Os Estados de
Sergipe, Alagoas, Maranhão e Pará deroonstramboas condições para a irrplantação
de ostreicultura, enquanto que os outros Estados nordestinos não parecem ser
tão bemfavorecidos nesse sentido.

4.3 - TECNOLOOIA DECULTIVO

4.3.1 - Captação de Crias (Sementes)

A obtenção das sementes pode ser feita de duas maneiras;
através do uso de coletores colocados emmeio natural para a captação.
lação dos coletores depende:

,
una e

A insta-
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a) Análise das aroostras de plâncton;

b) Características ecológicas locais definidas, cembase na tempe-
ratura e salinidade (verão); e

c) Sentido e velocidade da corrente (remansos de estuàr-íos) .

Una. segunda maneira consiste em controlar a reprodução em labora-
tório. A tecnologia do cul ti vo requer a instalação de umacentral de larvicul tu-
ra, onde se procede à seleção dos reprocartores, e se faz a fecundaçáo artifi-
cial, seguida da fase do àesenvo1vimento da larva.

4.3.1.1 - Tipos de Coletores

De acordo comas dimensões do cul ti vo que se tem emvis-
ta devemosprovidenciar a preparação de umnúmero suficiente de coletores de
sementes. são alguns materiais usados na captação:

a) Lâminas de aluminio - Utilizadas pela Sostramar
naneí.a) combons resultados, consiste de umaestrutura montada comcerca de
a 30 lâminas de altura (3Ocm)e por 6 fileiras de carrprimento, dispostas
zontalmente e paralelas umas às outras;

b) Colares formac:bspor conchas de vieira - Apresentam

(Ca-
25

hori-

tambémbons resultados. As conchas são perf\.1ra.dase são uní.das entre si e mon-
tadas emcolares can auxilio de arame galvanizado. As dimensões mais recomenda-
das são de 120cmde carprimento, comcerca de 100 conchas emcada colar;

~) Sacos de arame ou náilon cheios de conchas, coletores
de chapas de cimento amianto ou telhas, bastões bemcurados de madeiras ou ga-
lhos de manguerevestidos de cimento, etc;

d) NoNordeste já se comprovoua eficiência de coletores
de bélllbu, fonnados por lOOdnassuperpostas, afastadas umas das outras por cerca
de 0,5cm.

Para a captação das sementes podemser utilizados os
mais diversos materiais, entretanto devemosobservar a durabilidade dos mesmos.

Estes coletores deverão estar dispostos na região inter-
tidal ou quandopossivel a una certa proftmdidade (6-8m) de modoa diminuir a in
cidência de outros organismos incrustantes e por possuírem maior captação. O
tempo de permanência dos coletores para a fixação varia de acordo coma incidên-
cia das larvas, entre 7 a 25 dias. ° nÚnero de crias coletáveis emcada super-
flcie de l00cm2 é de aproximadamente 500 fixações.

4.3.1.2 - Tratamento de Castigo

Este tratamento consiste em colocar os coletores ja po-
voados estendidos na faixa de mare, de modoque, diariamente, as ostras juvenis
sejam expostas m:xieradamente;durante algumas horas (2-4h/ dia) ,ao ar livre, nos
per-Íodos de maré baixa.
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Esta operação significa interferir artificialmente sobre
o crescimento abrupto das crias, assim caro provocar umendurecimento de suas
conchas, proporciona:rx:iouna maior capacidade de resistência contra variações sú-
bitas do ambiente e aos ataques dos inimigos.

Cerca de 4 a 6 meses mais tarde "as sementes sobreviven-
tes terão alcançam, emmédia, un tamanhode I, 5 a 3, Ocm, cem a largura de
suas conchas at.íngínoo 5 a 8rrrn,quando podemosdistinguir as sementes que apre-
sentam qualidades mais pranissoras para cultivo. A ~ não deve ser superior
a 25 ostras por lcx:>cnf de super-f'Ící.e ao final do tratamento.

4.3.2 - Criação

Una vez obtidas as sementes bemdesenvolvidas deve-se então levar
a efeito a montagemfinal das criadeiras para o cultivo em ambiente aquátiCOna-
tural com caracteres fisico--qu.Í.micosadequados. Essas criadeiras montadas em
prateleiras ou estratos superpostos, dispostos ao nlvel do mangue, distantes do
s..bstrato, possibilitan às sementes, através dos movimentosdas marés, apanhar
sol e água.

Umafileira de cultivo é formada de piquetes (postes de concreto e
tubos plásticos),traves5Ões, tela plástica (assentamento das sementes), tela po-
lyester texturizada (proteção) e tubo plástico (sustenta a tela de proteção).
Este é umsistema de cultivo utilizado pela SOSTRAMAR.Produtividade de 200
ostras por rrf, en2J IIES:S de cultura, correspondente a 4. ~ g de carne, Outros
tipos de estruturas, inclusive as de bambu, nui to baratas, são utilizadas no Nor=
deste.

4.3.3 - MétoausPreventivos Aplicados Contra Parasitas

Exposição ao ar livre
ao ar livre, durante 7 a 10 dias;

Mergulhoemágua salgada saturada - Este tratamento é rápidO e efi
ciente, exigindo apenas de 30 minutos a una hora de aplicação.

Expoaí.çaomoder-adadiária das criadeiras

4.3.4 - Colheita e Purificação

A época mais recomendável para a colheita das ostras é na prDnave-
ra e verão, quando o teor de carne é mais alto, umavez que tenham atingido o
tamanhocarercial, peso bruto de 70-80g, sendo para tanto necessário cerca de 12
a 14 meses de cul ti vo, apÓso tratamento de castigo. Estes Indíces estão estrei
tanente relacionados com as oscilações da temperatura d' água e do corroor-tamento
de desova.

As ostras de cultivo apresentam-se quase sempre aglomeradas e
temente fixadas sobre as criadeiras; portanto é necessário separá-las umas
outras manualmente. Depois é feita a limpeza comauxilio de escova ou por
de água sob pressão, para una apresentação higiênica satisfatória.

for-
das
meio
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4.3.5 - Depuração- Processos Artificiais

o métodomais pr-írní ti vo consiste emcolocar as ostras em engrada-
dos suspensos, emlocais onde seja possivel circular água do mar Línpa por um
período de cerca de umasemana.

4.3.5.1 - Cloração

Adiciona-se cloro na água do mar na proporção de 3 par-
tes por milhão, deixando-se as ostras imersas por un terroo variável, segundo o
grau de contarmnação. Inconvenientes: sabor- característico, mauaspecto na par-
te mole e descoloração externa da concha.

....,

4.3.5.2 - Radiações Ultravioleta

É o métodomais eficiente. Utilizam-se lâmpadas ultra-
violeta para esterilizar a água do mar que circula posteriormente dentrq
tanque onde se encontramas ostras emdepuração, e cujas fezes eliminadas
carreadas para fora do mesmo.

de um-sao

4.3.5.3 - Ozonizador

Aparelho que tem a vantagem de ser de aplicação mais rá-
pida e combons resultados.

4.3.6 - Acondicionamentoe Transporte

Umavez purifi cadas , as ostras podemser consunidas frescas, ofe-
recendo assim todo o seu valor alimenticio.

ApÓsa purificação, as ostras são mais una.vez lavadas com
doce e potável e acondicionadas para o t.r-anspor-te ao mercado consumidor.

As ostras possuemuma sobrevivência bastante grande fora d'água;
podemdurar de 2 dias até umasemana, devendo para tanto seremmantidas embaixa
terrperatura, atmosfera imída, boa ventilação, evitando a exposiçao direta aos

,
agua

raios solares.

As caixas de embalagens devemser perfuradas em todas as suas fa-
ces a fim de garantir una boa circulação de ar, forrando cada camadade ostras
comauxilio de materiais protetores contra choques, tais comocavaco de madeira
mole, folhas frescas de samambaiaou de quaí.squer-outros vegetais macios.

O transporte é feito emcaminhão ténmico, procurando manter a tem-
peratura da câmara entre 10 a 15 graus centÍgrados , Ati~chegaremao consumidor
as ostras devemser tratadas comtodos os cuidados requeridos, por serem produ-
tos alimenticios altamente pereci veis, mantendc--se sempre emlocais frescos e
arejados, ou guar0~das emfrigoríficos ate serem servidélS.
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1. CRIAçÃO
INVESTIMENTOS - Cr$ 1.00

102.600. CXX>

- 12. c:xn Co.Letor-ee •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

- 2. 5CX)Fileiras •••••••••.••••••••••.•..•..••••••••••••.•.•••.

- 3 DrDarcaçÕes (para vistoria na área de criação) .•••••••••••

- 1 ErrDarcação - 2 t (para transporte dos coletores) ••••••••••

- 1 Oficina de Manutenção (5CJn2)•.••••••.••.••••••••••••••••..

48.000.000

50. CXX>.(XX)

600.000

2.000.000

2. CXX>.000

- 2. BENEFICIAMENTO E CCM:RCIALIZAÇÃO 1l.100.CXX>

- Armazém para Lavagem, Seleção e FIrDalagem (2fX);n2) ••••••••••••

- Máquina com Bomba para Lavagem ..••.•.••.•..•••...•..•........

, -
- r.1a.qu.ina de Se 1eç ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- Sistema de Purificação com Ozônio ou Ultravioleta •.•.•.••.•••

- Piscina de Tratamento (5 x 10 x 0,5m) ••.••.••••••••••••••••..

- 500 Caixas Plásticas para Embalagem ..••.••.••.•••..••••.••...

6.CXX>.000

500.000

1.5oo.CXX>

1.CXX>.CX)()*

1. 5oo.CXX>

6oo.CXX>

3. DESPESAS OPERACIONAIS

- Mão-de-obra (30 trabalhadores + encargos) •..••••.••.••..•.•..

- AI. trren taçoo. • . • • • . • • • • • . . • . . . . . . • . . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • •

- CarDusti velo ••••••••.••..•........•••••••••••••••••••••••••••

- Materiais para Manutenção .•.•.....••••••••••.•••••••••.•••..•

- Despesas Gerai.s •••••.••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••

2.400. (XX)
6OO.CXX>

5OO.CXX>

1.(XX).COO

5OO.CXX>

1.004. RECEITAS Cr$

CRIAÇÃO

- 3CX). c:xn DÚzias Anuais •••...•...•..•.••••....•••.•••••••.•..••

C(]'tt BENEFICIAMENTO

- 3C() •c:xn DÚzi as .Anuai S. •• •• •• •• ••• •• • • . • • •• • ••••••• ••• •• • • •• • •

* O sistema de purificação com ultravioleta é 3OO.(XX),00 mais barato.

180 . (XX). (XX)



4.5 - ANÁLISEFINAN:ElRADE tIo1 PROJE'roDECRIAÇÃO
DE eoo, (XX) MIAS ANUAISDEOSTRASEM ORTN

DISCRIMINAÇÃO ANOI ANO11 ANO111 AKJ IV

1. ENTRADAS 36.853 19.448 38.896 58.344 .

a) Incentivo Fiscal (FISET/Pesca) 27.640 - - -
b) Recursos Próprios (30J6 s/FISET /Pesca) 9.213 - - -
c) Receita das Vendas - 19.448 38.896 58.344
,

5'.·766E 52. SAIDAS 46.527 9.451,8 7·609z1

a) Arrort1zação (Recursos Próprios) (1) 2.~,3 2.303,3 2:3J3,3 2.303,3
b) Juros (Recursos Próprios)(2) '7.370,7 5.528 3~685,3 L842,7
c) Despesas Operacionais 36.853 1.620z 5 1.620,5 1.620,5

- Mão-de-obra (30 trab. + encargos) - 777,9 777,9 777,9
- Alimentação - 194,5 194,5 194,5,

162 162 162- Cari:>ustive1 -
- Materiais p/Manutenção - 324,1 324,1 324,1
- Despesas Gerais - 162 162 162
- Realização do Investimento 36.853 - - -

FLUXODECAIXA (9.674) 9.996,2 31.286,9 52.577,5

(1) Os recursos próprios serão arortizados em quatro anos
(2) Os juros equivalentes foran calculados na base de 80}6 a.a

J J J
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5.1 - ANTECEDENTES

A piscicultura no Brasil iniciou, em 1904, can a introdução da carpa,
que não é una espécie nativa. A piscicultura cemespécies nativas iniciou em
1927, em PirasS\Jl'U'lga/SP, can Rodolphovon Ther1ng. Sob o ponto de vista téc
mco-ctentd.rrco, os estudos e informações ainda são reduzidos, detendo-ee mai-
or conhecimento e experiências cem carpas e ti1ápias, e secundariamente cem
espécies nacionais: curimatã, pacu, tralra, peixe-rei, apaiari, tucunaré, pi-
rarucu, tarrDaqui e pirapitinga.

Desta forma, e1i:>oraa piscicultura seja antiga no pais, e exista um&ra!l
de potencial trldrico represado, esta atividade econânica nuito pouco tem con-
tribuldo para o aunento Qa produção e desenvolvimento pesqueiro. Em· 1977 e
1978 a pf'9duÇãototal da aqüicul tura brasileira foi estimada em 22.(XX) e
23.(XX)toneladas , respectivamente.

Em 1979, existiam no Brasil 81 (oitenta e im) postos e estações de pis-
cicultura destinadas ao fanento, pesquisa e ensino, produzindo mais ce 8.em.CID
de alevinos. Em 1980, a produção estimada foi cerca de lO.(XX).(XX)de alevinos,
sendo que a SUDEPE, dire'tarrente e através de seus convênios, produziu cerca de
1.000.000 de alevinos.

Considerando o acima exposto, a necessidade de se colocar no mercado no-
vas fontes protéicas, o potencial para a piscicultura no Brasil, o crescente
desenvolvimento de uma infra-estrutura tecno1ógica para o cultivo de peixe e o
crescente interesse de produtores rurais pela atividade, justifica-se o incen-
tivo do Setor por parte governamental.

5.2 - SITUAÇÃOATUAL

Atualmente existem no Pais mais de 80 estações e/ou postos de aqüicultu-
ra produzindo em torno de 30.000.000 de alevinos.

No per-Íodo de 1980/81 a SUDEPE realizou tIO prograna de peixamento em açu
des pÚblicos e particulares do Nordeste, distribuindo cerca de 3.200. (XX) ale:
vinos de tilápia do Nilo, visando a atender às populações f1age1adas pela seca
da Região.

ODNOCStem introduzido a ti1ápia do Ni10 nos açudes do Nordeste desde
1972 cemuna produção superior a 5.000 t, em 1981.

A CESPatravés de suas 5 estações de piscicultura promove o repovoamento
das represas hidroelétricas, tendo produzido e distribuído, no per-Íodo de a:-.
bri1/81 a março/82, cerca de 15.000.000 de alevinos

Além dessas, outras entidades pÚblicas e privadas produzem, distribuem e
carercializam alevinos.

Recursos para inp1antação de estações produtoras de alevinos e granjas
pisclco1as podemser obtidos através do Programa de Desenvolvimento Pesqueiro
(PROPESCA) ou do FISEr/PESCA.
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o PROVÁRZEASdo Ministério da Agricultura e SUDEPE,no tocante à aqüicul
tura, prevê a produção de pescado em áreas de várzeas utilizadas para o cul ti-=-
vo de arroz ~rrigável.

5.3 - TECNOl.ffiIADE CULTIVO

Para o cul ti vo das espécies acima.devem ser observados :

solo - mais irrpermeável posal vel (argiloso) para evitar perda de água por in-
filtração.

topografia - relativarrente plana (5%) para evitar grandes rrovimentações de ter
ra,

água - lirrpa, de boa qualidade, pHneutro (7, O) e vazão dí.sporrlvel de cerca de-
la l/s para cada hectare- inundado.

escavados,em solo natural, prof\mdidadelÍédia de~l,lOn.,devendo o f\m
do ser comactado .e apresentar .Leve inclinação (0,5%) para. escoárnen'="
to da água.

povoamento - 1-2 indiv1duos/m2
, prevendo-se 2Q?;bde taxa de rrortalidade.

'tanques -

alimentação - natural, através da fertilização da água cemadubo orgânico ou
inorgânico; e suplementar, através da administração de ração pe-
letizada ccmercial, cem teor de 20-25% de proteina bruta.

despesca - parcial, através de redes e tarrafas, ou total, através do abaixa-
mento do rrIvel de água dos tanques.

produtividade - 8,0 t/ha/ano.

tamanhos canerciais - carpa (800g em 11-12 meses de cultivo) •
. tilápia (400g em 6 meses de cul ti vo) .

canercialização - mercados, peixarias, feiras livres, na propriedade, ou no
caso de grandes projetos, sistemas de processarrentos e dis-
tribuição (frigorlficos, empresas, etc).

Esttma-se que o preço de venda destas espéCies pode alcançar US$O.80/kg.

A carpa ou a tilápia pode ser criada consorciada cemun predador ou jun-
tamente cemoutras espéCies, comopor exemplo, a tilápia, o hibrido de tilápia
e curimbatá.

Ainda poderá ser feito o consorciarrento de carpa ou tilápia cem animais
comosuínos e patos, sendo que os primeiros deverão ser vacinados antes do co-
meço da criação.

Podemser escolhidos três tipos de instalações para as pocilgas: cons-
truidas sobre pilotis; diretamente na borda do viveiro, ou nuna margeminclina
da, onde os dejetos são carreados, por derivação, para o interior do viveiro.-

É interessante que o viveirO possua sistema de abastecimento e escoamen-
to de água controlado para facilitar a renovação ou o esvaziamento do mesrro,
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-serrpre que necessario.
O cultivo consorciado de patos-peixes é interessante porque os patos lim

pam os viveiros arrancando ervas aquáticas, dest.ruindo moluscos. Os patos, no
entanto, causam estragos nos diques, escavando buracos, que devem ser imediata
mente reparados.

5.4 - Estimativa de Custos, Receitas e Investimentos

5.4.1 - Custos

Estimativa de Custos de um médulo de produção de peixe cultivado
em 1 ha.

ESPECIFICAÇÃO % 00 VAlDR DE VAlDR<
ORTN's. (ORTN's)

CUSTO FIXO
CUSTO VA.TtIÁVEL 100 266,25
- raçao
- Fertilizante
- alevinos

operaçao , etc.

'J'OTAL 100 266,25

il
5.4.2 - Receita

PRODUÇ.t\O VftJJJREM ORTN's
ANO 1 ANO 2

'I'Ll apLa e <.
Carpas (8 toneladas) 667,07 667,07

- 667,07 667,07 --
5.4.3 - Investimento

Valor do Investimento estimado para um modul.o de produção de pe~
xe cultivado em 1 ha.
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DISCRIMINAÇÃO Valores em ORTN's.*

Investimentos Fixos
- Limpeza, escavações

e cOlí1pactação
- Acabamento dos tanques,

.745,50
532,50

sistema de abastecimento
e escoamento. 213,00

Outros Investimentos 53,25 --.
- apetrechos (de pesca,

caixa de ~limentaçio,
enxada, balde, balança, etc). 53,25

'rOTAL 798,75

* Valor das ORTN's em fevereiro/83.

O valor do investimento estimado em 798,75 ORTN's
ra um modu lo de lha é considerado técnica e econotrí cament e .

,
via

vel, embora possam variar elo funçio da localidade em que ser~. im
plantado, ou seja, topografia do terreno, disponibilidade de sub
produtos uti lizados na aIimentação dos peixes, fertil Lz ant.es ,mão-
-de-obra e maquinas agricolas.

Com a expectativa de produç~o de 8 t/ano por hectare
terá corno resultado operacional 400,87 ORT~'s/anuais,que assegura
uma rentabilidade satisfatória para o capital investido, retornan
do este em aproximadamente dois anos.

5.5 - FONTES DE CONSULTA

1. CARPA: urna alternativa para a piscicultura. Informe Agropecuá-
rio nº 67, julho/80. Belo Horizonte.

2. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA - Programa para o
desenvolvimento da Piscicultura no Distrito Fede~al -

Peixe. Criação de Carpas e Tilápias - Brasilia, 1982.
Plante
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3. Anais do I Encontro Nacional de Pesquisa Pesqueira. Brasl-
lia, 1980.

Brosí1ia,4. Programa Nacional de Piscicultura - PRONAPEIXE.
1982.

5. Programa de Desenvolvimento Pesqueiro - BID/SUDEPE(Anexos).
Bras'lLí.a, 1979.

l
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ERRATA

Na pagina 19 item 2.6 - Estimativa de Custos e Receitas,
onde LÊ-SE

tiA esc í mat í.va dos custos operacionais de - rno du Lo er:lpl.,....~

sar í.a l (25 11a) para cultivo de C2r:1arÕeSeiTI viveiros gira em t o rno de
Cr$ 1.744.148900 (hum milh~o setecentos e quarenta e quatro mil~ cen
to e quarenta e oito cruzeiros)".

LEIA-SE

nA estimativa dos custos operacionais de módulo empres.§:
rial (25 ha) para o cultivo de camaroes em viveiros gira em torno de
Cr$ 6.779.041JOO (seis milhões setecentos e setenta e nove mil e qu~
renta e um cruzeiros)".
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SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
Vinculada ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
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