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RESUMO 

 

Este trabalho relata as atividades realizadas no período de 13 de agosto de 

2008 até 05 de novembro de 2008, quando o acadêmico Bruno Ghisi Bossle 

realizou a disciplina Estágio Supervisionado II (AQI 5240) do curso de 

Engenharia de Aqüicultura da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). 

O estágio foi realizado no Escritório Local de Maricultura e Pesca da Epagri – 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. e 

o objetivo foi o acompanhamento das instalações do Projeto Sistema Contínuo 

de Produção de Mexilhões, pelos dos técnicos da área de Maricultura, 

analisando a viabilidade técnica e econômica na atividade. Dentre as atividades 

desenvolvidas destaca-se a viabilidade técnica econômica, a instalação e o 

desenvolvimento de uma unidade demonstrativa do sistema contínuo 

mecanizado de mexilhões, na praia da Tapera.    

Palavras chaves: mecanização, mitilicultura, Nova Zelândia, processo 

produtivo, sistema contínuo, viabilidade econômica. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A maricultura Catarinense tem apresentado bons resultados com o 

cultivo de moluscos, devido às excelentes condições oceanográficas e 

oceanológicas privilegiadas característica de sua costa, formada por áreas 

protegidas, como baías, enseadas e estuários (Figura 1), potencializada pela 

elevada produtividade das águas, que confere precocidade as espécies 

cultivadas. 

 

 

Figura 1 – Principais regiões produtoras de moluscos em Santa Catarina. Fonte: 

Google Earth 

 Somado aos fatores geográficos e biológicos, as atividades de pesquisa 

e extensão, trabalhando de forma objetiva e organizada, em sintonia com o 

setor produtivo, reuniram as condições ótimas para elevar o estado de Santa 

Catarina a condição de maior produtor de moluscos de cultivo do Brasil, 

tornando-se referencia nacional e um exemplo que vem sendo seguido por 

outros estados.        

 A mitilicultura iniciou em Santa Catarina, através de um grupo 

pescadores de Santo Antonio de Lisboa, orientados por técnicos da UFSC, que 

juntos, conduziram uma unidade experimental de produção. O sucesso dessa 

iniciativa alavancou o crescimento desta atividade no estado. O poder público 

viu na atividade uma opção de trabalho e renda para os pescadores artesanais 

que não podiam mais sustentar suas famílias com o declínio da pesca. Assim, 



gradativamente, os pescadores e as populações tradicionais, passaram a 

acreditar na atividade. 

 Em 1989 a ACARPESC através do projeto Aquila foram efetuados vários 

estudos com unidades de experimentação distribuídas ao longo do litoral 

catarinense. Os resultados obtidos foram animadores e a partir deste evento o 

cultivo de mexilhões teve um grande impulso. A partir de 1990 já eram 

instalados pelos pescadores os primeiros cultivos comerciais no litoral de Santa 

Catarina.  

  A abundância de sementes no meio ambiente natural permitiu que os 

pescadores cultivassem os moluscos através de um sistema denominado de 

suspenso - fixo. Os primeiros cultivos neste sistema foram exitosos, mas com a 

ampliação da área de cultivo começaram a aparecer os predadores naturais 

como peixes que devoravam os mexilhões. 

 A partir daí foi necessário melhorar o método de cultivo e neste 

momento uma equipe do Departamento de Aqüicultura da UFSC foi convidada 

para participar das atividades e assumir a parte do mexilhão, formando então 

duas frentes de trabalho, uma que tratava dos mexilhões da espécie Perna 

perna e outra que tratava das ostras Cassostrea gigas.  Atualmente os cultivos 

são feitos em espinheis (long-lines), que são usados em profundidades maiores 

(Poli, 1998). 

  O mexilhão Perna perna, espécie em questão, tem tempo de cultivo 

reduzido no estado, entre 8-9 meses e um rendimento de 20 kg/m de corda  em 

média. Estes indicadores de produtividade são considerados excelentes 

comparados aos outros países produtores. Vale lembrar que em nenhum 

destes países o mexilhão atinge o tamanho comercial em menos tempo do que 

no Brasil (Suplicy, 2005). 

 Segundo Oliveira Neto (2008), o cultivo comercial de moluscos bivalves 

em Santa Catarina, com pouco mais de 17 anos de existência já experimentou 

avanços e retrocessos, motivados por fortalezas e fragilidades em 

determinados segmentos da cadeia produtiva (Figura 2). Entre os pontos fortes 

que mais contribuíram para o desenvolvimento do setor destacam-se:  



 O incremento tecnológico alcançado através da atuação conjunta do 

LMM/UFSC e Epagri/CEDAP;  

 A obtenção de sementes de mexilhões (Perna perna) com o uso de 

coletores manufaturados nas épocas e locais mais adequados 

identificados pela pesquisa;  

 E a qualificação profissional do maricultor, com ênfase no manejo da 

produção. 

 

Figura 2 - Produção catarinense de mexilhões em toneladas. Fonte: Epagri 

 Após alguns anos de cultivo, passando por estágios evolutivos a 

mitilicultura catarinense correspondeu a 93 % da produção nacional, chegando 

a 12.234 toneladas comercializadas em 2005. Segundo Oliveira Neto (2008) o 

que favoreceu a promoção de retrocessos e incertezas na atividade foram:  

 As concorrências de fenômenos ambientais adversos que afetaram 

significativamente a produção (maré vermelha);  

 A fragilidade da estrutura organizacional da classe; 

 Complexidade dos aparatos normatizadores e fiscalizadores que 

regulam e disciplinam a produção; 

 O beneficiamento e a comercialização. 



 O sistema contínuo proposto neste estudo é utilizado com muita 

eficiência na Nova Zelândia (Figura 3), abrangendo todo o ciclo de produção. 

Neste sistema, as cordas de cultivo que no sistema manual não passam de 

dois metros dão lugar a uma corda de 500 ou 1000 metros de comprimento que 

são penduradas no cabo principal do espinhel em alças de até 6 metros. Os 

adventos da mecanização e deste novo sistema levam a um melhor 

aproveitamento do local de cultivo uma vez que nos permite utilizar cada metro 

cúbico da coluna de água ao invés de apenas sua porção superior. Quando é 

chegada a hora de colher (Figura 4), o espinhel inteiro é colhido de uma só vez 

e os mexilhões pequenos são automaticamente ressemeados durante a 

colheita (SUPLICY, 2005). 

 

Figura 3 - Sistema contínuo na Nova Zelândia após semeadura. Fonte: QE Equipment. 

 De acordo com a funcionalidade e sucesso deste sistema, já utilizado 

em países com características semelhantes ao do litoral Sul do Brasil, que 

devemos adotar esta técnica a nossa realidade, analisando a sua viabilidade 

econômica, adequando às necessidades do produtor e da indústria pesqueira 

visando:  

 Aumentar a produção e a produtividade; 

 Otimizar o espaço;  



 Diminuir o manejo e mão de obra;  

 Reduzir o tempo das atividades;  

 Mecanizar o processo.    

 A viabilidade econômica deste sistema depende da comercialização 

imediata do total da produção, do custo do maquinário utilizado em todo o 

processo desde a semeadura até o produto final além dos custos dos 

equipamentos necessários para a implantação do sistema.  

 

 

Figura 4 – Animais prontos para colheita no sistema contínuo na Nova Zelândia. Fonte: QE, 
Equipment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

    2.1.   OBJETIVO GERAL 

  

 Acompanhar, descrever e avaliar as ações dos técnicos do Escritório 

Municipal de Maricultura e Pesca da Epagri – Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A., nas atividades de 

Maricultura e, em particular, no projeto “Sistema Continuo de Mexilhões”  

 

    2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Acompanhar e auxiliar a instalação da unidade demonstrativa 

 

 Analisar as dificuldades e entraves decorrentes na implantação do 
sistema contínuo de mexilhões para costa catarinense 
 
 

 Analisar a relação custo beneficio do sistema contínuo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ATIVIDADES REALIZADAS 

  

 O estagio foi realizado no segundo semestre de 2008, com início em 13 
de agosto de 2008 até 05 de novembro de 2008, com carga horária de 30 
horas semanais. 

 O estágio foi realizado no Escritório Municipal de Aqüicultura e Pesca da 
Epagri/Florianópolis. Segundo EPAGRI (2008), a Epagri – Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A – foi criada em 
1991, dentro de uma profunda reforma administrativa pelo governo estadual no 
Serviço Publico Agrícola, que fundiu e incorporou numa só instituição, os 
serviços de pesquisa agropecuária até então desenvolvidos pela Empasc – 
Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A., de extensão rural pela 
Acaresc – Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, de 
extensão pesqueira pela Acarpesc – Associação de Crédito e Assistência 
Pesqueira de Santa Catarina, além do serviço de fomento apícola, a cargo da 
IASC – Instituto de Apicultura de Santa Catarina. 

 O Escritório Municipal de Maricultura e Pesca da Epagri em Florianópolis 
está localizada no Bairro Itacorubi, mais precisamente, no Cetre – Centro de 
Treinamento da Epagri/Florianópolis. 

 O enfoque principal foi a analise da viabilidade técnica econômica e a 
instalação das estruturas de cultivo no sistema contínuo de mexilhões, técnica 
desenvolvida na Nova Zelândia, e a adaptação do mesmo as necessidades da 
costa catarinense. Dentre as atividades realizadas e envolvidas ao sistema 
são: revisões bibliográficas do sistema contínuo, acompanhamento da 
implantação do sistema e avaliação da viabilidade econômica do sistema.   

  

 

 

 

 

 
 

 
 



3.1 SISTEMA CONTÍNUO DE MEXILHÕES 

 

 O cultivo industrial de mexilhões é uma realidade em diversos países. 

Dentre os países que iniciaram mais recentemente (menos de três décadas) 

destaca-se a Nova Zelândia. Diferentemente da Espanha, onde praticamente 

utilizam-se balsas, na Nova Zelândia são utilizados espinhéis de superfície 

semelhantes aos empregados no Brasil. Pode-se dizer que os neozelandeses 

adaptaram a mecanização espanhola para o cultivo em espinhéis (Figura 5). 

  

 

Figura 5 - Embarcação neozelandesa mecanizada para cultivo de mexilhões. Fonte: Har&Maq, 
NZ. 

 

 O sistema contínuo de produção de mexilhões se constituiu em um 

marco na evolução da indústria neozelandesa, onde os produtores optaram por 

abandonar os velhos métodos de plantio e colheita manual, adotando um novo 

método mecanizado de maior produtividade e lucratividade. Atualmente este 

país é tido como uma referencia mundial por apresentar os maiores índices de 

produtividade praticados no cultivo de mexilhões, uma vez que a indústria 

neozelandesa passou a fixar os padrões pelos quais a eficiência e a 

produtividade são medidos.  



 No sistema tradicional, realizado em Santa Catarina, 4 produtores 

trabalhando 10 horas/dia conseguem colher, despencar, lavar e ensacar 4 

toneladas de mexilhão. No sistema contínuo mecanizado neozelandês, 4 

produtores realizam o mesmo trabalho, processando 50 toneladas/dia. 

 Como o próprio nome já diz o sistema contínuo constitui-se em cordas 

contínuas de mexilhões, de 500 a 1000 metros, dispostas em long-lines duplos 

como apresentado na (Figura 7). Esta tecnologia foi desenvolvida para 

aumentar a produtividade, mecanizar o processo produtivo e diminuir a mão-

de-obra e manejo. 

 Em Santa Catarina, a maioria dos produtores cultivam em forma de 

“pencas”, ou seja, cordas de mexilhões de 1 m a 3 m de comprimento 

dependendo da profundidade das áreas de cultivo. Neste sistema tradicional a 

mecanização não é tão eficiente, pois o produtor não conseguiria colher 5 

toneladas/hora a exemplo do sistema contínuo. As “pencas” de 1 a 3 metros 

não permitem a mecanização contínua, sem interrupções. As maquinas teriam 

que ser alimentadas varias vezes, enquanto que no contínuo, apenas uma vez, 

ou seja, no inicio do cabo de 500 metros.    

 

Figura 6 - Colheita mecanizada (Nova Zelândia). Fonte: Har&Maq, NZ. 



 Ao invés de utilizar uma rede externa o sistema mecanizado semeia os 

mexilhões em volta de uma corda especial (aqualoop), envolta apenas por uma 

malha de algodão biodegradável. Desta forma não existe o risco dos mexilhões 

não conseguirem sair da rede, como pode acontecer no cultivo tradicional, uma 

vez que a malha de algodão se degradar eles já estarão por fora da corda de 

cultivo. 

 As cordas de cultivo são fixadas nos long-lines duplos, amarradas 

alternadamente nos dois cabos, em um vai e vem contínuo de cordas formando 

“alças”, conforme ilustrado (FIGURA 7.). As cordas de cultivo, denominadas 

aqualoop são estruturas de coleta e ao mesmo tempo de cultivo, ou seja, 

possui duas funções (fixação e engorda) em uma única estrutura. 

 

 

Figura 7 - Estruturas de cultivo do sistema continuo de mexilhões. Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

 O desenvolvimento desta estrutura, denominada aqualoop (FIGURA 8) 

representa um avanço tecnológico muito importante, no momento em que 

determina menor manejo, mão-de-obra e fundamentalmente, menor custo de 

produção.     

 



 

Figura 8 - Estrutura de coleta e cultivo (aqualoop - powerloop). Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

  

 No Brasil quase todos os cultivos utilizam bombonas descartadas de 

outras industrias como flutuadores. Apesar de serem baratas, algumas 

bombonas tem baixa resistência à água salgada e ação dos raios solares e 

acabam por rachar com o tempo (Suplicy 2005). Entretanto estas bóias não 

possuem os atributos necessários para um equipamento de aqüicultura em 

escala industrial. Isto, para, a redução da mão de obra, aumento da 

produtividade e segurança das instalações. 

 Outro aspecto é que por não serem projetadas para este fim, as 

bombonas presas com cabos ou capas de rede à corda principal do espinhél, 

acabam se soltando com tempo, aumentando consideravelmente a 

manutenção e os riscos de perdas. Além disso, devido à enorme variedade de 

cores e formas, a poluição visual é característica. 

 Devido a este problema, que novas bóias foram projetadas para melhor 

ingressar a atividade em escala industrial. A Nova Zelândia produziu bóias 

rotomoldadas com capacidade de carga de 344 kg (Figura 8), No entanto, sua 

aplicabilidade a realidade catarinense não condiz, pois, nossos cultivos não são 

tão profundos e não necessitam de tanta capacidade de flutuação.  



 

Figura 9 - Bóias de polipropileno rotomoldado modelo neozelandês. 

 Um flutuador rotomoldado também foi produzido aqui em Santa Catarina 

com menor capacidade de carga de acordo com as nossas necessidades 

(180L) (Figura 9), pela empresa Bernauer, mais ainda não é ideal em virtude de 

seu preço, não condizendo com o orçamento dos produtores estaduais. 

Entretanto para empresas pesqueiras de grande porte deve ser melhor 

avaliada sua aplicabilidade.  

 

Figura 10 - Flutuador Bomex produzido pela Bernauer Aquacultura. Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

 Todo o processo de colheita e semeadura é mecanizado forçando os 

flutuadores e os cabos de sustentação em virtude do içamento das estruturas 

da água. Sendo assim os materiais utilizados necessitam de resistência e 

qualidade adequada (Figura 10).  



 

Figura 11 - Içamento das estruturas da água. Fonte: HARMAG – Marine & General. 

 Atingindo se tamanho comercial e chegando o mexilhão ao tamanho não 

estando “magro” (denominação utilizada para estes animais após a desova), é 

feita a colheita. A corda é retirada da água sendo mecanicamente despencada 

(retirar mexilhões da corda) e desgranada (separar os mexilhões entre si), os 

mexilhões adultos são separados dos juvenis e estes já saem ressemeados. 

Este sistema mecanizado permite fazer em horas o trabalho que levaria pelo 

menos uma semana para ser realizado. 

 O trabalho que será feito pelos maricultores para iniciar o processo de 

colheita será apenas em conectar parte do espinhel ao maquinário para içá-lo 

da água através de traves hidráulicas. Içado o long-line passa-se a etapa de 

colheita, assim conecta-se o cabo coletor ou de engorda à rampa de acesso e 

ao despencador. Uma vez conectado o manipulador das estruturas deve se a 

ter penas a desamarrar as cordas de cultivo dos cabos mestre para dar 

continuidade no processo mecanizado. (Figura 11). 

 Inúmeras máquinas são produzidas para essa atividade pelo mundo, em 

diferentes necessidades de produção (toneladas/hora), cada indústria ou 

produtor na atividade deve analisar sua capacidade de produção e adquirir o 

melhor equipamento para atender suas necessidades produtivas.   

 



 

Figura 12 - Modelo de embarcação mecanizada de pequeno porte para mexilhões no sistema 
contínuo. Fonte: Tajellers Aguin 

 



3.2 ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 A implantação do sistema foi feito no lado oeste da ilha das Laranjeiras 

na região da Tapera, Florianópolis, Santa Catarina. O sistema foi e 

padronizado entre os meses de agosto e novembro de 2008 na área 

experimental e demonstrativa de cultivo da Epagri. O processo já vinha sendo 

organizado e iniciado desde 2005, mas, em função do atraso da cessão de uso 

da área de cultivo e a chegada dos materiais importados da Nova Zelândia 

implicaram no retardamento do processo. 

 
Figura 13 - Área de implantação do projeto. Fonte: Flávio Boscato. 

  Após liberação da área de cultivo e os materiais estando à disposição 

iniciaram-se as primeiras atividades pelos técnicos da Epagri sendo: 

 10/05/2007 – Levantamento e sinalização da área no local onde 

seriam colocados poitas e long-lines; 



 15/05/2007 – Apresentação do projeto aos maricultores da baia 

sul; 

 17/05/2007 – Apresentação do projeto aos maricultores da baia 

norte; 

 12/06/2007 – Início da implantação dos long-lines; 

 14/06/2007 – Continuação da implantação dos long-lines; 

 09/10/2007 – Manutenção dos long-lines. 

 Passando por esta primeira etapa o sistema foi sendo aprimorado pelos 

técnicos da Epagri. Desde outubro de 2007 até agosto de 2008 as atividades 

foram focadas na manutenção e instalação de novas peças a embarcação 

mexilhoneira da Epagri, adequando-a para melhor servir as necessidades e 

aos equipamentos de mecanização que seriam instalados.   

 Em agosto de 2008 iniciaram as minhas atividades ao sistema contínuo 

de mexilhões na região da Tapera. O intuito foi padronizar os long-lines com 

relação ao espaçamento de bóias, instalar coletores de sementes (aqualoop) 

neozelandeses aos espinhéis e conhecer todo o processo produtivo. As 

atividades realizadas na unidade demonstrativa a partir deste período foram:       

 15/08/2008 – Padronização das bóias dos dois primeiros long-lines; 

 19/08/2008 – Instalação dos coletores longitudinais ao segundo long-line 

e início da instalação dos coletores zig-zag ao primeiro long-line; 

 22/08/2008 – Termino da instalação dos coletores zig-zag e instalação 

de mexilhões adultos ao primeiro long-line dentro do padrão do 

sistema; 

 04/09/2008 – Padronização das bóias do terceiro long-line; 

 05/09/2008 – Reparo dos cabos arrebentados; 

 10/09/2008 – Padronização das bóias do quarto long-line; 

 16/09/2008 – Início da instalação dos coletores zig-zag ao terceiro long-

line; 



 24/09/2008 – Reparo de cabos arrebentados, e retirada de estruturas 

inicialmente colocadas em 2007 que obtiveram êxito; 

 03/10/2008 – Continuação da padronização das bóias e reparo das 

estruturas; 

 14/10/2008 – Instalação dos coletores longitudinais ao quarto long-line. 

 Praticamente todas as semanas atividades foram desenvolvidas neste 

projeto e ao final de toda a instalação estão na água com funcionalidade:   

 Quatro espinhéis duplos de 100 metros cada; 

 1.552 metros de coletores aqualoo – powerloop; 

 80 bóias de polipropileno rotomoldado; 

 8 poitas de sustentação dos long-lines e 2 poitas para fixar as bóias 

de sinalização; 

 50 metros de mexilhões adultos já em sistema de cultivo contínuo. 

 880 metros de cabo de 25 mm para fixação dos flutuadores e 

amarração das estruturas de cultivo (cabo mestre). 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA 

 

 Tradicionalmente o cultivo de mexilhões Perna perna exige esforços 

físicos extremos e repetidos, levando a lesões articulares de ombro, joelhos e 

principalmente, coluna vertebral (hérnia discal), além da exposição as 

intempéries. A forma de cultivo de mexilhão em Santa Catarina restringe a 

mecanização total da produção. Portanto há necessidade de otimizar o 

processo produtivo, e mais que isso, livrar os produtores de movimentos não 

ergométricos causadores das lesões. 

 Desta forma, o poder público (Seap/Epagri) junto com o setor produtivo 

vem buscando, ao longo dos últimos anos, tecnologias de produção que 

atendam as deficiências citadas. E as encontrou na Nova Zelândia em um 



sistema contínuo de produção de mexilhões, totalmente mecanizado. Foram 

trazidos para o Brasil, as maquinas, os equipamentos, a embarcação adaptada 

para receber o maquinário e uma equipe formada pro técnicos e produtores 

neozelandeses que vieram a Florianópolis repassar os seus conhecimentos. 

 Todos esses fatos possibilitaram a implantação de um projeto de 

pesquisa que busca adaptar, esta tecnologia, as condições geográficas dos 

cultivos catarinenses. Apresento a baixo um quadro comparativo dos 

indicadores de produção entre o sistema tradicional e o contínuo. 

 

Tabela 1 - Comparativo entre os sistemas de produção (base 1 hectare). 

 

 No Brasil os insumos utilizados para maricultura precisam ser 

desenvolvidos a partir dos importados. O parque industrial desta nova atividade 

esta em formação, já existem empresas fabricando flutuadores, cordas e outros 

materiais próprios para cultivos marinhos, porem muito temos de avançar. A 

importação de materiais, máquinas e equipamentos, são muito importantes, 

pois auxiliam a “queima de etapas”, aceleram o desenvolvimento e servem 

como “moldes” para que nossas empresas possam copiar, adaptar e criar, 

equipamentos que atendam as características de nossos cultivos.  

Componentes Estimados Tradicional Contínuo 

     

 * Captação de sementes    ‐ Costões    ‐ Coletores artificiais 

    ‐ Coletores artificiais instalados   Instalados nos próprios 

   Apenas para captação   Long‐lines = engorda 

   (não usando os long‐lines)    

     

 * Numero de long‐lines  10  15 

     

 * Numero de cordas de cultivo   ‐ 2.000 cordas de 1,5 metros    ‐ 15 cordas de 300 metros 

    ‐ 3.000 metros   ‐ 4.500 metros 

     

 * Produtividade   ‐ 3.000 m X 15 kg = 45.000 Kg   ‐ 4.500 m X 20 Kg = 90.000 Kg 

     

 * Manejo de colheita  ‐ 10h/dia ‐   ‐ 800 Kg/dia/homem   ‐ 12.500 Kg/dia/homem 

    ‐ 57 dias/ 45.000 Kg   ‐ 7,2 dias/ 90.000 Kg 

     

 * Manejo Semeadura   ‐ 50 pencas/dia/homem   ‐ nenhum  

    ‐ 40 dias/ 2.000 pencas   ‐ coletores 



4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA CONTÍNUO DE MEXILHÕES NO 
BRASIL 

   

 O projeto sistema contínuo deu iniciou através de uma atitude da Epagri, 

onde o intuito era buscar tecnologias mundiais de cultivo de mexilhões 

analisando e importando técnicas as quais mais se adaptavam as 

necessidades catarinenses. Após momentos de pesquisas e visitas aos 

principais produtores mundiais os técnicos da Epagri observaram que as 

técnicas empregadas na Nova Zelândia adaptavam-se perfeitamente as 

condições catarinenses, em função destes aspectos a tecnologia neozelandesa 

foi importada e com certeza logo devera substituir os cultivos tradicionais. 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS    

 

  Para a instalação dos long-lines duplos foram utilizados: 

 Poitas de concreto com ferro armado, modelo NZ, 2,5 toneladas. 

 Coletores de semente importados do tipo “Weighted Christmas Tree” – 

cabo balanceado, estável a exposição à UV, com alma de estanho, 

preto. 

 Cabos para engorda de mexilhão do tipo “aqualoop” Power loop – cabo 

balanceado, estável a exposição à UV, marrom. 

 Cabos mestre, 25 mm. 

 Cabos torcidos para amarrações, 6 a 8 mm.  

 Bóias para flutuação dos long-lines duplos, rotomoldadas, 180 litros. 

 Bóias tronco-cônicas amarelas medindo 60 cm de altura X 55 cm de 

diâmetro para demarcação de área. 

 Malha tubular de algodão para semeadura de mexilhões. 

 Todo o processo de produção é mecanizado em função deste principio 

algumas máquinas foram importadas sendo utilizadas para semeadura e 

colheita que reduzem a mão-de-obra são: 



 Máquina desgranadora de mexilhões completa com esteira para 

processar continuamente o cabo (corda de mexilhões), telas giratórias 

ajustáveis tanto para sementes como para mexilhões adultos, com 

capacidade para 6 (seis) toneladas por hora. Sistema de limpeza de 

cabo de sementes compatível com o desgranador. 

 Máquina semeadora (ensacadora de sementes) de mexilhões em 

sistema continuo com capacidade para semear 3 (três) toneladas por 

hora. Compartimento para introdução de sementes com capacidade 

para 1 (uma) tonelada. Sistema de metragem automática da corda 

semeada, com sinal sonoro. 

  Maquina classificadora de mexilhões com capacidade para 6 (seis) 

toneladas/hora, com bitola ajustável e sistema de ensacamento, 

ajustável dentro de limite de 10 mm a 100 mm de comprimento da 

concha, com no mínimo 3 (três) tamanhos de grade. 

 Elevadores hidráulicos para long-lines duplos, com travas de segurança, 

2,4 metros de altura, 800 mm de largura, com 1 (um) guincho de ½ 

tonelada e tambor para 6 metros de cabos de 10 mm. 

Todos os equipamentos são acionados por motor hidráulico, e são incluídas 

todas as válvulas de comando que são construídos em material apropriado 

para o emprego das máquinas a bordo das embarcações. 

 
 

4.2 COLETORES 
 

  Como coletores podem ser utilizados diversos tipos de materiais (Figura 

13), mas os mais indicados são sempre aqueles com partes filamentosas por 

fora e uma base mais rígida por dentro. Os mais filamentosos geralmente 

apresentam melhor captação de sementes, mas têm maior perda. Já os mais 

estruturados como de rede trançada coletam um pouco menos porem 

conseguem manter os animais até tamanhos maiores.  

 



 

Figura 14 - Coletores utilizados em experiencias da UFSC. Fonte: Jaime Ferreira. 

 

  Existem diferentes períodos para colocação dos coletores, as melhores 

épocas variam nos diferentes locais de cultivo e nos diferentes anos de acordo 

com a condição ambiental (temperatura, salinidade, etc.). Como regra geral 

pode-se estabelecer os melhores períodos em: 

 Meio de março a meio de maio: Menor captação, mas com melhor 

sobrevivência, retirando sementes a partir de julho. 

 Meio de agosto a meio de novembro: Maior captação, mas com menor 

sobrevivência, retirando sementes a partir de novembro. 

  Mesmo assim, as larvas da espécie Perna perna se fixam nos coletores 

após criação de um substrato biológico, composto por um filme bacteriano e, 

de preferência a incrustação de hidrozoários e algas filamentosas. Uma vez 

que as larvas levam de 20 a 30 dias para a fixação, os coletores devem ser 

colocados praticamente no período de desova ou, imediatamente antes. Se os 

coletores forem colocados muito antes da desova, ficarão repletos de outros 

organismos, dificultando a fixação das larvas de mexilhões. Se por outro lado, 

forem colocados muito tempo após a desova, não haverá tempo para a fixação 

do substrato biológico. 

  Lembrando que esse ciclo é diretamente influenciado pela variação de 

temperatura ao longo do ano, cada produtor, acompanhando as variações 

desse parâmetro e a variação de porcentagem de carne pode prever quando 

será a desova e, quando colocar os coletores. Deve-se lembrar ainda que, 

após a colocação de coletores, deve-se esperar de 4 a 6 meses para poder 



obter sementes (animais de 2 a 3 cm de comprimento) podendo ser retirados 

dos coletores e semeados novamente ou mesmo deixados para engorda 

diretamente nos mesmos.  

4.3 CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS 
 

  As estruturas utilizadas e confeccionadas para a instalação deste 

sistema contínuo de mexilhões foram as poitas, os coletores e os espinheis. 

Cada um desses elementos de cultivo foram apropriados as capacidades de 

carga do sistema e ao melhor desenvolvimento do projeto.  

 Poitas: produzidas em concreto com ferro armado, possui capacidade de 

carga para 2,5 toneladas, sua especificação geométrica é trapezoidal, 

contando com duas alças em ferro para fixação e amarração do cabo mestre.  

      

Figura 15 - Medidas da poita. Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

 Coletores: estes foram utilizados aqualoop – powerloop ( Figura 15) da 

empresa Quality Equipment (QE), importados da Nova Zelândia, foram 

instalados em dois long-lines em sentido longitudinal e nos outros dois long-

lines em sentido zig-zag para analisar o melhor desempenho. 



 

Figura 16 - Rolo de coletor especial aqualoop - powerloop. Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

  Espinheis: foram padronizados com flutuadores bomex da empresa 

Bernauer a cada cinco metros, e instalados nos cabos mestre de 25mm dos 

long-lines com cabos torcidos de 6 a 8 mm. Cada espinhel possui 100 metros 

de comprimento e 20 flutuadores (Figura 16). 



 

Figura 17 - Long-line duplo padrão utilizado no sistema contínuo. Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

 

4.4 MÉTODOS DE CULTIVO 
 

  O sistema contínuo apresenta apenas um método de cultivo, onde as 

estruturas são amarradas sem intervalo por toda a extensão do cabo mestre, 

em alças maiores ou menores de acordo com a profundidade de cada local. O 

que difere é na instalação dos coletores podendo ser longitudinal ou zig-zag. 

 Longitudinal: os coletores longitudinais são instalados em toda a 

extensão do long-line de uma extremidade a outra percorrendo quatro 

vezes e ocupando o espaço central do espinhel amarrados nos 

flutuadores por volta de 400 metros de cabo coletor instalado (Figura 

17). 

 Zig-Zag: os coletores zig-zag são instalados alternadamente em cada 

lado do cabo mestre do espinhel, a cada 20 cm em média percorrendo 

também toda extensão do long-line, ocupando em media 380 metros de 

cabos coletores (Figura 18).  



 
Figura 18 - Coletores longitudinais. Fonte: Bruno Ghisi Bossle. 

 

 
Figura 19 - Coletores zig-zag. Fonte : Bruno Ghisi Bossle. 



5. VIABILIDADE DO PROJETO 
 

 A característica principal dos empreendedores é sua obstinação em 

gerar novos negócios e produtos. Sem empreendedores, uma nação cairia no 

ostracismo econômico. Poderíamos dizer que os empreendedores são o 

pulmão econômico de uma nação. Entretanto, por falta de preparo ou de erros 

de avaliação, muitos novos negócios ou produtos geram enormes prejuízos 

para o investidor. 

 Além dos aspectos gerais envolvidos (tecnologia disponível, mercado 

consumidor, logística e distribuição, etc.), no plano financeiro se podem citar 

que a viabilidade de um negócio é determinada por: 

 Lucratividade (Preço - Custos), em relação aos produtos ou serviços 

concorrentes ou similares. 

 Necessidade de capitais (Giro e Fixo) adicionais para o novo negócio ou 

produto. 

 A lucratividade não é uma avaliação subjetiva, depende dos fatores 

preço e custo. E, no custo, é que se encontram os maiores erros de avaliação, 

esquecendo-se de computar custos indiretos ou invisíveis, como custo de 

capital (juros), tributos, aumento dos custos fixos (aluguéis, instalações, 

administração, etc.), despesas de promoção e lançamento. 

 A atividade de produção de mexilhões, mesmo no sistema tradicional, 

gera lucro aos produtores. A proposta do sistema contínuo de cultivo é de 

proporcionar maior lucratividade, no momento em que otimiza o espaço e 

conseqüentemente aumenta a produtividade. Outro fator positivo é a redução 

da mão-de-obra que determinará um menor custo de produção. 

 Inicialmente, foi estimado o valor do investimento necessário para 

montar a estrutura de produção do mexilhão, chamado de custo de 

implantação, envolvendo os gastos realizados com equipamentos, máquinas, 

componentes e serviços. A importância deste cálculo está na identificação do 

montante de capital necessário para entrar na atividade, bem como é 

informação imprescindível para o cálculo da lucratividade da atividade. 



 O investimento calculado neste trabalho refere-se à implantação de uma 

estrutura de produção de mexilhões de 1 hectare, com a instalação de 15 long-

lines, com 100 metros de comprimento para cada um, dimensionado para 4500 

metros de coletor “aqualoop-powerloop” e capacidade para 90.000 toneladas 

de mexilhões. 

 

5.1 CUSTO DE PRODUÇÃO DOS CULTIVOS DE MEXILHÃO 
 

 Custo de implantação – sistema contínuo a seguir: 

 

Tabela 2 - Custo de implantação do sistema contínuo (1 hectare). 

 Custo de implantação sistema tradicional a seguir: 

Componentes  Unidade  Quantidade  Valor unitário  Valor total 
           

1‐ equipamentos para:          

1.1 Montagem das estruturas           R$ 39.536,65 

           

Flutuadores (30 L)  un  795  R$ 18,00  R$ 14.310,00 

Cabos madre e calões  M  2.100  R$ 2,80  R$ 5.880,00 

Cabos para amarrações (8mm)  M  4.455  R$ 0,31  R$ 1.381,05 

Cabos para amarrações (6mm)  M  920  R$ 0,18  R$ 165,60 

Coletores aqualoop  M  4.500  R$ 2,00  R$ 9.000,00 

Poitas tipo cunha  un  22  R$ 400,00  R$ 8.800,00 

           

1.2 Manejo de engorda           R$ 19.350,00 

           

Embarcação de alumínio  un  1  R$ 3.500,00  R$ 3.500,00 

Guincho manual   un  1  R$ 600,00  R$ 600,00 

Motor de polpa (15 HP)  un  1  R$ 5.250,00  R$ 5.250,00 

Balsa/Bote   un  1  R$ 10.000,00  R$ 10.000,00 

           

2. Serviços           R$ 3.249,26 

           

Montar e instalar long‐line  Dia homem 1  60  R$ 22,04  R$ 1.322,40 

Instalar long‐line  Hora maquina 2 50  R$ 19,97  R$ 998,50 

Montar e instalar coletores  Dia homem 1  24  R$ 22,04  R$ 528,96 

Instalar coletores  Hora maquina 2 20  R$ 19,97  R$ 399,40 

           

           

       Custo total  R$ 62.135,91

         Custo por hectare  R$ 62.135,91



Tabela 3 - Custo de implantação sistema tradicional (1 hectare). 

Componentes  Unidade  Quantidade  Valor unitário  Valor total 
          
1 ‐ Maquinas e equipamentos para:  

1.1 Montagem dos coletores           R$ 3.283,60

         

Flutuadores (50L)  Um  72  R$ 6,00  R$ 432,00

Cabo Madre e Calões  M  600  R$ 2,20  R$ 1.320,00

Rede  M  245  R$ 0,20  R$ 49,00

Cabo para amarrações diversas  M  1284  R$ 0,65  R$ 834,60

Cabo para encastoar  M  720  R$ 0,65  R$ 468,00

Poitas  Um  4  R$ 45,00  R$ 180,00

         

1.1 ‐ Montagem dos Long‐Lines           R$ 7.140,00

         

Poita  Um  20  R$ 45,00  R$ 900,00

Cabo Madre e Calões  M  1500  R$ 2,20  R$ 3.300,00

Flutuadores (50L)  Um  300  R$ 6,00  R$ 1.800,00

Cabo para Encastoar  M  3000  R$ 0,38  R$ 1.140,00

         

1.2 – Engorda           R$ 4.040,00

         

Cabo (8mm)  M  6000  R$ 0,65  R$ 3.900,00

Rede externa  M  700  R$ 0,20  R$ 140,00

         

1.3 ‐ Manejo da Engorda           R$ 8.430,00

         

Embarcação de Madeira 5m  Um  1  R$ 2.580,00  R$ 2.580,00

Guincho Manual p/ suspender 
cordas  Um 

1 
R$ 600,00  R$ 600,00

Motor de popa 15HP  Um  1  R$ 5.250,00  R$ 5.250,00

         

1.4 – Colheita           R$ 910,00

         

Caixa Plástica de 20Kg  Um  20  R$ 23,00  R$ 460,00

Mesa seletora  Um  1  R$ 450,00  R$ 450,00

         

2 ‐ Infra‐estrutura           R$ 5.900,00

         

Balsa flutuante (30m2)  Um  1  R$ 5.900,00  R$ 5.900,00

         

3 – Serviços           R$ 3.271,30

         

Montar e instalar Long‐lines  Dia homem 1  60  R$ 22,04  R$ 1.322,40

Instalar long‐lines  Hora máquina 2 50  R$ 19,97  R$ 998,50

Montar e instalar coletores¹  Dia homem 1  24  R$ 22,04  R$ 528,96

Instalar coletores²  Hora máquina 2 20  R$ 19,97  R$ 399,40

Cortar e limpar bambu  dia homem 1  1  R$ 22,04  R$ 22,04

         

      Custo total  R$ 32.974,90

      Custo por hectare  R$ 32.974,90



 O segundo tipo de custo estimado foi o da produção, que contempla as 

despesas efetivamente realizadas pelo produtor, a depreciação de máquinas, 

equipamentos, instalações, além do custo de oportunidade, associado aos 

fatores de produção. Os custos de produção podem ser classificados em fixos 

e variáveis. Os custos fixos são aqueles cujo montante não varia com a 

quantidade reduzida, ocorrendo mesmo na situação em que nada foi 

produzido, ao passo que os custos variáveis variam conforme a produção 

efetiva. 

 Custo de produção sistema contínuo 

 

Componentes  Unidade  Quantidade  Valor unitário  Valor total 

         

A ‐ Custos Variáveis (CV)           R$ 21.707,12 

         

1 – Insumos           R$ 493,20 

         

Luva de algodão  Pares  54  R$ 1,80  R$ 97,20 

Bota de borracha  Pares  4  R$ 38,00  R$ 152,00 

Vestuário de proteção 
(conjunto)  Um  2  R$ 72,00  R$ 144,00 

Utensílhos diversos        R$ 100,00  R$ 100,00 

         

2 ‐ Mão‐de‐obra           R$ 9.300,88 

         

Obter sementes de coletor  dia‐homes  12  R$ 22,04  R$ 264,48 

Manutenção das estruturas  dia‐homes  220  R$ 22,04  R$ 4.848,80 

Colheita  dia‐homes  110  R$ 22,04  R$ 2.424,40 

Seleção para comercio  dia‐homes  80  R$ 22,04  R$ 1.763,20 

         

3 ‐ Serviços mecânicos           R$ 8.986,50 

         

Motor embarcação  Hora  450  R$ 19,97  R$ 8.986,50 

         

4 ‐ Outras despesas 
1.0% de 

(1)+(2)+(3)        R$ 187,81 

         

5 ‐ Custos financeiros           R$ 758,74 

         

Juro de custeio 
4.0% aa do VD 
(1+2+3+4)      R$ 758,74 

         

6 ‐ Despeseas de 
comercialização           R$ 1.980,00 



         

Previdencia Social  %  2,20%    R$ 1.980,00 

         

         

Componentes  Unidade  Quantidade  Valor unitário  Valor total 

         

B ‐ Custos Fixos           R$ 11.019,34 

         

1 ‐ Manutenção de 
benfeitorias           R$ 59,00 

         

Infra‐estrutura  %  1% AA  R$ 5.900,00  R$ 59,00 

         

2 – Depreciação           R$ 4.379,18 

         

Cabos long‐line  vida útil  (VN‐VS)/10  R$ 5.880,00  R$ 529,20 

Poitas  vida útil  (VN‐VS)/10  R$ 8.800,00  R$ 792,00 

Flutuadores  vida útil  (VN‐VS)/5  R$ 14.310,00  R$ 1.287,90 

Balsa Flutuante  vida útil  (VN‐VS)/5  R$ 10.000,00  R$ 900,00 

Motor 15 Hp  vida útil  (VN‐VS)/5  R$ 5.250,00  R$ 472,50 

Embarcação  vida útil  (VN‐VS)/10  R$ 3.500,00  R$ 315,00 

Cabo 6 e 8 mm  vida útil  (VN‐VS)/3  R$ 317,60  R$ 28,58 

Guincho manual  vida útil  (VN‐VS)/5  R$ 600,00  R$ 54,00 

         

3 – Taxas           R$ 3.660,00 

         

Aluguel de rancho  taxa mensal  12  R$ 300,00  R$ 3.600,00 

Taxa associação  taxa mensal  12  R$ 5,00  R$ 60,00 

         

4 ‐ Remuneração do capital 
fixo           R$ 2.921,15 

         

Infra‐estrutura  %  6  R$ 5.900,00  R$ 354,00 

Maquinas/Equipamentos  %  6  R$ 39.536,65  R$ 2.372,20 

Serviços para implantação  %  6  R$ 3.249,26  R$ 194,96 

         

     
Custos Totais 

(CV+CF)  R$ 32.726,46 

Tabela 4 - Custo de produção do sistema contínuo (1 hectare). 

 

 

 

 

 Custo de produção do sistema tradicional a seguir: 

 



Componentes  Unidade  Quantidade  Valor unitário  Valor total 
         

B ‐ CUSTOS FIXOS (CF)           R$ 10.769,77

         

1 ‐ Manutenção de 
benfeitorias           R$ 59,00

         

Infra‐estrutura  %  1% a.a  R$ 5.900,00  R$ 59,00

         

2 ‐ Depreciação           R$ 5.192,28

         

Cabos Long‐Line  vida util  (VN‐VS)/10  R$ 4.620,00  R$ 415,80

Poitas  vida util  (VN‐VS)/10  R$ 1.080,00  R$ 97,20

Flutuadores  vida util  (VN‐VS)/4  R$ 2.232,00  R$ 502,20

Balsa flutuante  vida util  (VN‐VS)/5  R$ 5.900,00  R$ 1.062,00

Motor 15 HP  vida util  (VN‐VS)/5  R$ 5.250,00  R$ 945,00

Embarcação  vida util  (VN‐VS)/10  R$ 2.580,00  R$ 232,20

Caixa Plástica  vida util  (VN‐VS)/5  R$ 460,00  R$ 82,80

Rede externa  vida util  (VN‐VS)/2  R$ 189,00  R$ 85,05

Cabo 8mm e 10mm  vida util  (VN‐VS)/3  R$ 5.202,60  R$ 1.560,78

Guincho manual  vida util  (VN‐VS)/5  R$ 600,00  R$ 108,00

Mesa seletora  vida util  (VN‐VS)/4  R$ 450,00  R$ 101,25

         

3 – Taxas           R$ 3.650,00

         

Aluguel do rancho  taxa mensal  12  R$ 300,00  R$ 3.600,00

Taxa Associação  taxa anual  1  R$ 50,00  R$ 50,00

         

4 ‐ Remuneração do 
capital fixo           R$ 1.868,49

         

Infra‐estrutura  %  6  R$ 5.900,00  R$ 354,00

Maquinas/Equipamentos  %  6  R$ 23.808,70  R$ 1.428,52

Serviços para 
implantação  %  6  R$ 1.432,90  R$ 85,97

         

Componentes  Unidade  Quantidade  Valor unitário  Valor total 
           

A ‐ CUSTOS VARIÁVEIS 
(CV)           R$ 22.007,26

           

1 – Insumos           R$ 706,76

           

Rede tubular de algodão  kg  20  R$ 9,50  R$ 190,00

Luva de algodão  pares  54  R$ 3,10  R$ 167,40

Bota de borracha  pares  4  R$ 24,84  R$ 99,36



Vestuário de proteção  un  2  R$ 100,00  R$ 200,00

Utensílios diversos        R$ 50,00  R$ 50,00

           

2 ‐ Mão‐de‐obra           R$ 10.513,08

           

Cortar e limpar bambu  dia homem  1  R$ 22,04  R$ 22,04

Obter sementes 
coletores¹  dia homem  12  R$ 22,04  R$ 264,48

Obter semente costão¹  dia homem  20  R$ 22,04  R$ 440,80

Confecção de rede 
externa  dia homem  20  R$ 22,04  R$ 440,80

Semeadura  dia homem  14  R$ 22,04  R$ 308,56

Manutenção da 
estrutura  dia homem  220  R$ 22,04  R$ 4.848,80

Colheita  dia homem  110  R$ 22,04  R$ 2.424,40

Seleção para comércio  dia homem  80  R$ 22,04  R$ 1.763,20

           

3 ‐ Serviços Mecânicos           R$ 8.986,50

           

Motor embarcação 15HP  hora  450  R$ 19,97  R$ 8.986,50

           

4 ‐ Outras despesas        1.0% de (1)+(2)+(3)  R$ 202,06

           

5 ‐ Custos Financeiros           R$ 542,86

           

Juro de custeio  4% aa. do VD     R$ 20.408,40  R$ 542,86

           

6 ‐ Despesas de 
comercializ.           R$ 1.056,00

           

Previdência social  %  2,20%  R$ 48.000,00  R$ 1.056,00

         

     
C ‐ CUSTOS TOTAIS 
(CV + CF)  R$ 32.777,03

Tabela 5 - Custo de produção do sistema tradicional (1 hectare). 

 

 

 

 

 

  



5.2 COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
 

 Acima foram levantados os custos de implantação e produção dos sistemas 

tradicional e contínuo, estas tabelas contêm informações as quais podemos 

analisar o melhor investimento. O sistema contínuo possui um maior custo de 

implantação devido aos materiais importados (coletores) e aos flutuadores que 

custam mais, pois são fabricados especialmente para esta finalidade, possuindo 

maior durabilidade. Já os flutuadores utilizados no sistema tradicional que não são 

fabricados para este fim, sendo reutilizados de outras atividades industriais, são 

mais acessíveis porem não possibilitam a introdução da mecanização e nem 

mesmo alta durabilidade. 

 Os custos de produção também foram citados e podemos analisar que estes 

custos se equivalem tanto para o tradicional quanto para o contínuo, praticamente 

possuem o mesmo custo de produção, pois a atividade é similar quanto ao 

processo de manutenção dos cultivos para os dois sistemas.  

 Outra análise que pode ser feita é com relação aos índices de produção e 

quanto ao dimensionamento de receita bruta que claramente pode ser comparado, 

e visivelmente, possuindo maior viabilidade e retorno financeiro para o produtor que 

utilizar o sistema contínuo de produção de mexilhões em sua área de cultivo. 

 Índices de produção para 1 hectare: 

 

Índices p/ 1 ano    Contínuo  Tradicional 

  Unidade  Quantidade  Quantidade 

Área  Hectare  1  1 

Long‐line  Unidade  15  10 

Produtividade  Kg/m  20  20 

Coletores/ Cordas de cultivo  M  4.500  3.500 

Capacidade da área  Kg/hectare  90.000  45.000 

Preço de mercado  R$/Kg  R$ 1,00 R$ 1,00

Receita bruta/hectare  R$  R$ 90.000,00 R$ 45.000,00

Custo Total (CV+CF)  R$  R$ 32.726,46 R$ 32.777,03

Lucro Liquido/ciclo/hectare  R$  R$ 57.273,54 R$ 12.222,97

Tabela 6 - Índices de produção dos sistemas em um ano. 

 

 



 A partir desta tabela percebemos que a área de cultivo é bem melhor 

aproveitada pelo sistema contínuo e também que o retorno financeiro com relação 

ao lucro liquido ainda sem impostos é maior, aproximadamente 400% a mais que 

no sistema tradicional. Esta informação é de extrema importância para a análise de 

viabilidade do sistema. 

 

 Dimensionamento de receita bruta para 1 hectare: 

Tabela 7 - Dimensionamento de receita bruta (1 hectare). 

 

 

 Esta informação de dimensionamento de receita bruta possibilita 

analisarmos a diferença entre a produtividade nos dois sistemas, o que fica claro 

que o sistema tradicional possui menor capacidade de produção e receita bruta se 

comparado com o sistema contínuo de mexilhões.  

 Por fim a analise de viabilidade pode ser confirmada a partir do 

demonstrativo financeiro levantado a baixo para o sistema contínuo possuindo uma 

taxa interna de retorno (TIR) para os dois primeiros anos de 26% e de 68,87% para 

os seis anos seguintes na atividade. Aumentando o retorno financeiro para o 

produtor a partir da ocorrência dos anos.   

 A atividade de produção de mexilhões através do sistema contínuo é viável, 

possuindo inúmeros fatores citados acima ao decorrer do trabalho para a evolução 

da atividade no estado como: menor mão-de-obra, menos tempo perdido nas 

atividades entre outros que tornam a atividade menos trabalhosa e mais rentável. O 

que difere bruscamente apenas do sistema tradicional é o custo de implantação 

que necessita maior investimento inicial, porem o retorno liquido na atividade supre 

rapidamente os investimentos iniciais realizados, sendo visto e demonstrado na 

tabela a seguir que analisa o demonstrativo financeiro da atividade em oito anos.    

Item  Unidade   Total  Total 

    Contínuo  Tradicional 

Peso Final   Kg/m  20 15

Produção Total  Kg  90.000 45.000

Preço de Venda (na concha)  R$/Kg  R$ 1,00 R$ 1,00

Receita Bruta / Ano  R$  R$ 90.000,00 R$ 45.000,00

Receita Bruta / Ciclo  R$  R$ 90.000,00 R$ 45.000,00

Receita Bruta / Ha  R$  R$ 90.000,00 R$ 45.000,00



 Demonstrativo Financeiro do Sistema Contínuo de Mexilhões  

          



5.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 Na forma como é praticada hoje no Brasil, a mitilicultura continuará 

crescendo um pouco mais, entretanto, devido aos vários entraves existentes 

em todas as etapas da cadeia produtiva, cedo ou tarde haverá um ponto em 

que a atividade ficará estagnada por não apresentar bons índices de 

produtividade, qualidade de produto final ou esquema de distribuição e 

marketing. A origem simples e o baixo grau de instrução da grande maioria dos 

produtores tornam extremamente difícil para eles o equacionamento e 

resolução de todos estes entraves (SUPLICY, 2005). 

 Um exemplo disto são as unidades de beneficiamento que foram doadas 

às associações catarinenses pelo governo brasileiro. Das quatro unidades 

construídas, apenas uma têm conseguido operar com sucesso. As outras três 

tem operado ocasionalmente devido a problemas como falta de capacidade 

gerencial-administrativa, desunião entre membros de uma mesma associação 

e opiniões divergentes sobre se os produtos devem ou não terceirizar a 

operação das unidades. Na forma que tem sido praticada atualmente, a 

mitilicultura tem tido mais reflexos positivos a nível social do que na geração de 

divisas para redução do déficit externo (SUPLICY, 2005). 

 O ingresso da indústria pesqueira não só na mitilicultura, mas na 

aqüicultura como um todo é inevitável até mesmo pelas limitações que a pesca 

extrativista tem mostrado em frente à crescente população mundial e sua 

demanda por pescado. O que acontece é que na maioria das vezes o setor não 

está a par desta oportunidade e nem do que ela representa em outros países. 

Trata-se apenas de uma questão para que a indústria desperte e comece a 

estudar com mais interesse as vantagens naturais do nosso mexilhão e os 

lucros que isto poderia significar, uma vez que o mexilhão brasileiro foi 

apontado em 1998 pela FAO como uma das espécies mais promissoras dentre 

as demais emergentes da aqüicultura mundial (SUPLICY, 2005). 

 O importante é que esta nova fase da mitilicultura brasileira seja muito 

bem planejada e articulada entre os atuais atores e os que ingressarão, para 

que os resultados sociais alcançados nos últimos dez anos não sejam postos 

abaixo. Para aumentarmos nossa eficiência teremos que inevitavelmente 



mecanizar a produção e isto pode custar alguns empregos, entretanto um 

numero dez vezes maior de empregos serão gerados em outras etapas. O 

pequeno produtor também poderá aumentar seus lucros se passar a ser um 

integrado e se concentrar apenas em dar manutenção nos espinhéis durante a 

engorda e assim poderá cultivar duas ou três vezes o que produz atualmente 

(SUPLICY, 2005). 

 É importante a identificação de indústrias brasileiras que se interessem 

em investir neste ramo de negócios e que passem a produzir insumos (barcos, 

maquinas, cabos especiais, etc.) muitas delas já dispõe de maquinário 

necessário e, portanto os investimentos para eventuais adaptações visando um 

produto especifico não seriam muito elevados. O que ocorre é que a indústria 

pesqueira e de equipamentos têm de entrar na atividade juntas (SUPLICY, 

2005). 

 A virada da indústria neozelandesa não aconteceu do dia pra noite, mas 

sim tomou um grande comprometimento financeiro do setor privado e 

compreensão do pessoal da pesquisa e desenvolvimento para focar seus 

esforços em busca de resultados. Um objetivo comum permitiu o aparecimento 

de uma linha de trabalho logicamente de sucesso e que afinou os dois grupos 

na mesma sintonia: desenvolver a indústria. 

 Esta sintonia entre todos os que atuam no desenvolvimento da indústria 

é fundamental para o seu sucesso. Atualmente no Brasil, Santa Catarina é o 

estado que apresenta as melhores condições, devido ao nível atual de 

desenvolvimento, para passar por um processo de industrialização da cadeia 

mitilicultora, em função de: 

 O numero de produtores, o volume de produção e o grau de 

associativismo permitiriam um esquema de integração e, portanto 

justificariam este salto. 

 A indústria pesqueira também é bem desenvolvida e muitas delas 

subaproveitam suas instalações. 

 O setor de pesquisa e desenvolvimento está bem representado 

pela UFSC, UNIVALI e EPAGRI 

 A indústria de insumos já começou a produzir ou importar alguns 

itens como maquinas, bóias, balsas, redes e telas. 



6. ANÁLISE CRÍTICA 
 

 O sistema contínuo de produção de mexilhões por se tratar de um 

projeto de pesquisa possui alguns pontos que devem evoluir ao longo das 

instalações e padronizações dos cultivos a este sistema no estado. Muito dos 

insumos e maquinários ainda não são produzidos no país, o que mais cedo ou 

mais tarde pode acontecer, sendo produzidos no Brasil ou importados com 

mais freqüência, resultarão em uma maior redução do custo de implantação e 

produção, trazendo mais lucro para o produtor e para a atividade de 

mitilicultura catarinense. 

 Alguns pontos foram cruciais para implantação da unidade experimental 

demonstrativa do sistema contínuo na região da Tapera, Ilha das Laranjeiras, 

Florianópolis atrasando a instalação da mesma como: 

 Cabos de fixação dos coletores aos long-lines, mal 

dimensionados, arrebentaram e retardaram a instalação, sendo 

redimensionados posteriormente. 

 Baixo contingente de mão-de-obra nas instalações, diminuindo a 

velocidade das instalações. 

 Flutuadores amarrados não corretamente acarretaram em um 

deslocamento das estruturas de flutuação, sendo solucionado 

com a utilização de elásticos nas amarras. 

 Os produtores catarinenses não possuem condições reais para 

aquisição de maquinários de colheita e semeadura sozinhos. Nem mesmo a 

utilização diária destes equipamentos sem grandes intervalos de espera. Dessa 

forma associações, cooperativas e empresas pesqueiras devem juntar-se para 

que haja uma melhor utilização destes maquinários, viabilizando o investimento 

em tempo reduzido, e que os mesmos não fiquem expostos as ações marinhas 

corrosivas, aumentando a depreciação sem atividade diária. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A implantação deste novo sistema de produção de mexilhões aos 

cultivos catarinenses deve ocorrer gradativamente de acordo com a evolução 

das camadas produtivas e associativas. Nada acontecerá se os proprietários 

não possuírem liberação de uso das áreas de cultivo e não aceitarem esta 

nova técnica substituindo a produção tradicional de mexilhões. 

 Esta evolução deverá acontecer em duas etapas:  

1. Padronização dos cultivos ao sistema contínuo de produção de 

mexilhões. Produção e importação de insumos e equipamentos já 

visando à inserção da atividade em escala industrial com suporte para 

mecanização. Como: flutuadores adequados, cabos resistentes e 

coletores artificiais de alta qualidade (aqualoop).  

2. A introdução de mecanização total a todas as etapas de produção, que 

deverá ocorrer após a padronização das áreas cultivos e com certeza 

será feita por alguma empresa prestadora de serviços aos produtores 

com preço de venda do mexilhão previamente acertado. Dessa forma 

conseguiríamos utilização diária das maquinas, reduzindo o tempo 

ocioso do maquinário, e automaticamente já amortecendo o manejo feito 

pelos produtores na atividade. 

 Depois de concluídas estas duas etapas, possuiremos cultivos com alta 

produtividade, numero reduzido de atividades, menor manejo, realizados pelos 

produtores (apenas manutenção), garantia de sucesso e maior retorno 

financeiro para os produtores e empresas envolvidas com a mitilicultura.  
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