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INTRODUÇÃO 

Alguns intentos em cultivar moluscos foram realizados até 1984 no Brasil, contudo sem 

continuidade. Em Santa Catarina a atividade prospera até os dias de hoje. Uma nova 

cadeia produtiva se instalou viabilizando  o desenvolvimento tecnológico e a formação 

acadêmica.  A atividade vem trazendo cada vez mais benefícios para a economia e 

conhecimentos, contribuindo para o uso racional do ambiente marinho e a fixação do 

homem do mar as suas origens (FERREIRA, et al.2005). 

A quantidade de trabalhos desenvolvidos nos últimos 30 anos podem ser vistos na Figura 3, além 

de vários treinamentos técnicos realizados.

Na ostreicultura foram criados mais de 350 empregos diretos e gerada uma renda estimada em 

mais de R$ 20.000.000,00 por ano.

EVOLUÇÃO

Diante da inviabilidade de cultivo de ostras com sementes provenientes do ambiente 

natural foi necessário o investimento em laboratório, iniciando o fornecimento de 

sementes de Crassostrea gigas em 1991. Um novo laboratório foi construído em 1995 

buscando atender as demandas de pesquisa, ensino e produção de moluscos. Época em 

que foi realizado o primeiro treinamento para a produção de ostras triplóides. Uma nova 

ampliação do LMM, em 2001, e o desenvolvimento tecnológico em cultivo de microalgas 

(SILVA, et al. 2004), maturação de reprodutores, larvicultura e manejo de sementes 

permitiu um salto na produção de C. gigas passando de uma entrega mensal de 400 mil 

(1997) a 4,5 milhões de sementes ao mês (2005). Isto permitiu também que os trabalhos 

que vinham sendo realizados com as espécies nativas (C. rhizophorae, Perna perna e 

Nodipecten nodosus) fossem ampliados e aprofundados. Os métodos de produção 

tradicionais foram sendo inovados por processos que buscam o aumento da produção, 

sanidade, eficiência e redução de custos. A quantidade de microalgas foi duplicada com a 

implantação do sistema de bolsas de polipropileno possibilitando iniciar estudos em 

sistema contínuo na larvicultura (aumento da densidade larval, diminuindo o espaço físico 

e a mão de obra) e a diversidade de espécies com o enfoque de fornecimento de larvas e 

sementes. 

A identificação genética das espécies de ostra nativa, através da análise do DNA, 

confirmou a coexistência de C. rhizophorae e a C. gasar (= C. brasiliana), permitindo a 

criação do banco de reprodutores de C. gasar. O sistema de larvicultura em fluxo 

contínuo de pequeno volume permitiu o início dos trabalhos de seleção genética, via 

seleção por famílias. A Figura 1 ilustra o status dos trabalhos com moluscos do LMM e 

LAMEX visando a maricultura.
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COMENTÁRIOS

A ligação inicial entre os trabalhos de pesquisa (UFSC), extensão (EPAGRI) e setor 

produtivo (pescadores artesanais) foi fundamental para que no estado de SC a 

produção de moluscos se instalasse como uma atividade comercial. Hoje há uma 

multiplicidade de instituições atuando na pesquisa, extensão, indústria e no comércio. 

A maior ação do LMM é o fomento da malacocultura. 

Os cultivos melhoram a qualidade da água e auxiliam na redução da concentração de 

nutrientes. Por intermédio da filtração, esses “purificadores de água” (moluscos), 

reduzem as quantidades de matéria orgânica, nutrientes, silte, bactérias e vírus, 

aumentando a transparência da água e a penetração da luz solar, que por sua vez, 

estimulam a atividade fotossintética. Toda esta ação contribui para a redução da anoxia

e fornece habitat para inúmeros organismos marinhos.

O ato de cultivar o mar, pela própria necessidade ética e legal de garantir um produto de 

qualidade, impõe ao produtor o cuidado ambiental nas áreas de cultivo e adjacências. 

Com isto os maricultores passam a exercer o papel de sentinelas na preservação do 

meio ambiente marinho.

Fig 1. Desenvolvimento científico e tecnológico por espécie. 

Fig. 3 - Produção acadêmica do LMM 

Fig  2. Evolução da produção de sementes de C. gigas

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente, o LMM atende por ano, em torno de 80 maricultores através do fornecimento 

de 50 milhões de larvas olhadas de mexilhões (Perna perna), um milhão de pré-sementes 

de vieira (Nodipecten nodosus) e 50 milhões de sementes de ostras (Crassostrea gigas e 

C. gasar) (Fig.2). Para isso o LMM realiza, no mínimo, três larviculturas de mexilhão, 

quatro de vieira e dez de ostras por ano. Além destas espécies, realiza pesquisas com 

ostra perlífera (Pteria hirundo), berbigão (Anomalocardia brasiliana) e C. rhizophorae. 
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