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INTRODUÇÃO 

 

A produção de mexilhões em escala comercial em Santa Catarina 

começou na década de 90, a partir da parceria entre os produtores, o 

Laboratório de Molusco Marinho (UFSC) e a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI). 

Atualmente, 16 municípios do Estado atuam na maricultura, com uma 

produção anual total de 18 mil toneladas o que representa 90% da 

produção nacional, gerando em torno de três mil empregos diretos 

(EPAGRI, 2012). O presente estudo teve como objetivo avaliar o 

assentamento remoto do mexilhão Perna perna em sistema contínuo de 

cultivo com e sem coletores. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados 6 tanques de 300 L (Figura 1) previamente aclimatados 

durante 7 dias em água salgada e microalgas para formação de biofilme. 

Foram testados dois tratamentos (com e sem a presença de coletores). No 

tratamento com coletor, foram utilizados 15 metros de coletor de 

polietileno. Os tanques foram povoados com densidade de 2 larvas 

olhada/mL (Figura 2 e 3) e mantidos com fluxo de água salgada de 100 

mL/mim. Para evitar a perda de larvas, foi utilizada um banjo com malha 

de 80 micras. A alimentação foi composta por 70% da microalga 

Chaetoceros muelleri e 30% da Isochysis galbana, na concentração de 6 

x104 cel./mL no primeiro dia de assentamento até 30 x104 cel./mL no 

final do experimento. A alimentação foi ofertada de forma continua, com 

vazão de 37,2 L/h. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A sobrevivência final das sementes (Figura 4) não foi afetada pelos 

tratamentos, sendo 59 ± 12% no tratamento com coletores e 47 ± 8% sem 

coletor. Observou-se que as larvas olhada no tratamento sem coletor 

assentaram no fundo e parede do tanque. Desta forma, o presente estudo 

mostrou ser possível realizar o assentamento remoto de larvas do 

mexilhão Perna perna sem a necessidade da utilização de coletores. 
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Figura 2: Larva olhada do Mexilhão Perna perna  embalada por tela de nylon. 

Figura 3: Imagem microscopia da larva olhada do mexilhão Perna perna. 

Figura 4: Semente do mexilhão Perna perna fixadas em coletores de polietileno.  

Figura 1  –  Sistema de fluxo contínuo de assentamento remoto do mexilhão Penra perna. 

 

  

 


