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RESUMO 

O presente relatório descreve o acompanhamento das atividades 

realizado na Unidade de Piscicultura Marinha (UPMAR) no Centro de Estudos 

Ambientais Costeiros (CEAC), do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR / 

UFC) durante o período de Março a Dezembro de 2008, sendo que durante o 

mês de Julho o estágio foi de segunda a sexta-feira período integral, e nos 

demais meses na maioria das vezes, apenas um dia na semana, 

contabilizando 300 horas de acompanhamento das atividades. Durante o 

presente estágio foram acompanhadas as seguintes atividades: Arraçoamento, 

dos peixes marinhos cultivados (cioba, ariacó, dentão, guaiúba, robalo); 

Medição de par ametros da água de cultivo (pH, salinidade, oxigenio dissolvido, 

temperatura e amônia); Fabricação de ração e arraçoamento; Biometrias (peso 

e comprimento); Captura de novos indivíduos (quarentena e aclimatação); 

Captação de água no Rio Pacoti; Tratamento da água captada; Anestesia de 

peixes com uso de óleo de cravo; Indução a desova dos peixes com o uso do 

hormônio gonadotrofina canônica humana (HCG); Biopsia intra-ovárica; 

Manutenção preventiva de equipamentos. 

Durante o periodo de estágio alguns problemas aconteceram, entre eles 

a falta de energia elétrica, e as chuvas que dificultaram muito a captação 

d'água devido as baixas salinidades que se apresentavam no rio. O peso do 

equipamento de captação que tinha que ser sempre transportado em um 

carrinho de mão até a margem do Rio Pacoti e a falta de uma infra estrutura de 

vestiário também dificultaram. 

Unidades como a UPMAR são de fundamental importância para o 

desenvolvimento de novas tecnologias em aquicultura marinha. Portanto  a 

implementação de novas tecnologias (câmeras, medidores de parâmetros da 

água acoplados aos tanques e alimentadores automáticos) que fanam 

desnecessária a contante presença do homem próximo aos tanques, evitaria 

um estresse dos peixes. 

Palavras chave: Aqüicultura marinha; UPMARICEAC; Lutjanídeos. 
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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANEJO DA CIOBA (Lutjanus 

anal is) E DO ARIACÓ (L. synagris), REALIZADAS NA UNIDADE DE 

PISCICULTURA MARINHA - UPMAR/CEAC/LABOMAR-UFC 

AMAURY DE MACÊDO NEPOMUCENO 

1. INTRODUÇÃO 

A produção mundial de pesca marinha no ano de 2006 foi de 81,9 

milhões de toneladas. A China continua sendo o maior produtor mundial com 

mais de 17 milhões de toneladas, sendo os países asiáticos responsáveis por 

52% de toda captura mundial. Essa produção tem se mantido relativamente 

estável nos últimos dez anos, mas atualmente alguns países já enfrentam 

programas de redução de frotas pesqueira, tendo ocorrido entre 2001 e 2006 

uma redução mundial de 12%, em decorrência da diminuição dos estoques 

pesqueiros de algumas espécies. Dados da FAO (2009) mostram que 80% das 

populações de peixes catalogadas no mundo e 30% das espécies marinhas 

mais exploradas pela pesca marinha mundial estão sendo amplamente 

explorados e porque não dizer sobre-explorados. Estes dados mostram que a 

pesca marinha pode ter alcançado seu potencial máximo de pesca e captura 

no mundo. 

A pesca no Brasil é pouco expressiva no contexto socioeconômico do 

país, podendo ser classificada segundo sua finalidade ou categoria econômica, 

em pesca amadora, pesca de subsistência, pesca artesanal ou de pequena 

escala e pesca empresarial/industrial. A pesca é uma das poucas atividades 

que absorve mão-de-obra de baixa ou nenhuma qualificação, quer seja de 

origem urbana ou rural, e, em alguns casos, é a única oportunidade de 

emprego para algumas classes sociais, principalmente par RS populações de 

baixa renda e com baixo grau de escolaridade. A pesca é responsável pela 

gr-sr:nran 	Rnn mil eflinrc--cinizt diretos  tona. 	se um componente fundamental 
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para a economia brasileira, sendo o pescado uma das quatro maiores fontes de 

proteína animal para o consumo humano no país (NETO, 2003). 

Na região Nordeste do Brasil, a pesca predominante entre os peixes 

dernersais tem sido a dos Lutjanideos, em parte devido à crescente procura por 

espécies desta família, o que a partir da década de 80 vem elevando o seu 

preço. Segundo Costa et ai. (2005), que de posse de dados coletados por três 

instituições governamentais (SUDEPE, IBGE e [BANIA) de 1967 a 2000, nos 

estados do Ceará-CE, Rio grande do Norte, Pernambuco e Bahia, em 2001 

foram 12 as espécies de Lutjanideos explorados no Nordeste do Brasil, sendo 

que destas o ariacó e a cioba são consecutivamente os mais capturados 

(REZENDE et ai., 2003). Silva (2007), afirmou que por a cioba e o ariacó 

fazerem parte do mesmo gênero e compartilharem de características 

semelhantes, passaram a ser as espécies mais pescadas, uma vez que seus 

estoques naturais ainda encontram-se abundantes. Entretanto as reduções de 

outros estoques pesqueiros em virtude da extração desordenada, dos 

fenômenos climáticos, juntamente com o valor elevado de matrizes energéticas 

usadas como combustível, vêm tornando cada vez mais onerosa a obtenção 

destes recursos pesqueiros. 

A produção mundial da aqüicultura em 2004 foi de 59 milhões de 

toneladas, com uma geração de renda de aproximadamente US$ 70,3 bilhões, 

enquanto que a produção aqüícola e pesqueira brasileira alcançaram, no ano 

de 2004, um volume de 1.015.916 toneladas com acréscimo de 2,6% em 

relação ao ano de 2003. A aqüicultura participou com 26,5% (269-.697,50 

toneladas) na produção total do Brasil, gerando US$ 965.627,60. 

ProgressivamPritP, o Brasil vem ganhando posições no ranking internacional 

estabelecido pela FAO, onde, em 1994, era o 32° em produção aqüícola e o 

26° em termos de valores e em 2004 já ocupava o 18° lugar no ranking de 

produção aqüícola com 0,5% da produção mundial e o 12° em termos de 

receitas geradas com 1,4% do total. Dados revelam que o Brasil teve um 

crescimento de 344,2% no período de 1996 a 2004, tendo a aqüicultura 

continental o incremento de 246% e na aqüicultura- marinha a taxa foi de 

947,2%, impulsionada pelos cultivos de camarões marinhos na região Nordeste 

e de ostras n região SiÀ1 (FAO, 2006). 



3 

O Brasil é um país com dimensões continentais, possuindo 7.367 km de 

costa oceânica e 3,5 milhões de km2  de Zona Econômica Exclusiva. No 

entanto, a piscicultura marinha do país ainda não alcançou escala comercial. 

Dados coletados entre os anos de 1997 a 2003 mostram que foram cultivadas, 

no Brasil, as seguintes espécies marinhas: carapeba, curimã, mero, pescada, 

robalo e tainha, e mais algumas espécies que aparecem agrupadas 

(OSTRENSKY, 2008). 

Os produtos provenientes da aqüícultura enfrentam tradicionalmente 

uma grande competição com os produtos oriundos das atividades pesqueiras. 

Por outro lado, algumas vantagens pesam em favor desses produtos, tais como 

a diminuição do problema da sazonalidade e o aumento das garantias de 

qualidade, pois sendo esses produtos oriundos de uma atividade agropecuária, 

é possível planejar o povoamento e a despesca dos sistemas de produção, 

permitindo que o produto chegue ao consumidor ainda vivo ou com elevado 

grau de frescor. Atualmente a atividade de aqüicultura marinha enfrenta o 

desafio de enquadrar-se no conceito de sustentabilidade, e, para isso faz-se 

necessário à junção de novas dimensões à nacionalidade que move a 

elaboração de conhecimento e as práticas desta área. 

No Brasil o principal problema enfrentado pela piscicultura marinha é 

justamente o atraso com que essa atividade começa a ser introduzida no pais. 

Segundo o relatório da FAO (2009), a aqüicultura no mundo cresce mais 

rapidamente que qualquer outro setor de produção de alimentos de origem 

animal, tendo corno principais países produtores: China, Peru, Noruega e 

Estados Unidos (EUA). 

Este trabalho objetivou acompanhar as atividades de cultivo de peixes 

marinhos realizados na Unidade de Piscicultura Marinha (UPMAR), do Centro 

de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC), da Universidade Federal do Ceará. 



2. Caracterização do centro de pesquisa. 

2.1 - Centro de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC): 

Distante 12 km de Fortaleza, localizado no município do Eusébio, região 

metropolitana de Fortaleza, o CEAC (Fig. 01) foi idealizado como urna 

compensação ambientai pela construção do condomínio Alpha Ville. Este 

Centro é uma estação avançada de pesquisa do Instituto de Ciências do Mar 

(LABOMAR/UFC), que nasceu como resultado de uma parceria público-privada 

entre a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Fundação Alpha Vale 

(financiadora da construção do centro), a Prefeitura Municipal do Eusébio 

(doadora do terreno) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

(SEMACE). Devido a sua localização, são desenvolvidos bioensaios em 

aqüicultura marinha e estuarina, além de estudos de campo que visam o 

manejo e a preservação dos recursos costeiros. Os experimentos são 

conduzidos dentro de um ambiente mais próximo da realidade do ecossistema 

costeiro Nordestino. 

Figura 01: Vista aérea do CEAC (Arquivo site LABOMAR). 

4 
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O CEAC (Anexo 02) é composto por quatro unidades de pesquisa, onde 

são desenvolvidos trabalhos de pesquisa e extensão, ocupando uma área de 

4,4 ha, com aproximadamente 2 ha de área construída. 

A Unidade de Piscicultura Marinha (UPMAR), destinada a pesquisa com 

peixes marinhos é composta por um galpão de 200 m2  (Fig. 02), com um 

tanque de 30.000 litros, dois de 10.000 litros e dois de 3.000 litros, que têm 

suas águas tratadas por um sistema de filtragem biológica, skimmer, e Ultra 

Violeta (raios UV), somando um volume total de 60.000 litros. Existem ainda 

seis pequenos tanques de 1.000 litros, e um de 2.500 litros, formando dois 

outros sistemas isolados dos demais com filtros biológicos próprios. Fora do 

galpão estão 16 tanques de 1.000 litros, e um de 20.000 litros. Nestes tanques 

são mantidos peixes marinhos para a formação de futuros estoques de 

reprodutores das espécies: cioba (Lutianus anafis), ariacó (L. synagris), dentão 

(L. jocu), guaiúba (Ocyurus chrysurus) e robalo (Centropomus undecimalis). 

No CEAC existe ainda a Unidade de camarão marinho que desenvolve 

trabalhos com o camarão marinho Litopenaeus vannamei (em funcionamento), 

e um cultivo de ostra do mangue Crassostrea rhizophorae que era 

desenvolvido em parceria com a comunidade local, mas que no momento 

encontram-se temporariamente desativados. A comunidade local também se 

beneficia de uma central de artesanato que ensina a produzir varias peças 

artesanais feitas com material reciclável de origem industrial e extrativismo da 

natureza, que podem ser vendidas para turistas, ajudando na renda mensal 

destes. 

A UPMAR (Fig. 03) tem como objetivo estabelecer as melhores 

condições de cultivo, manejo alimentar, indução hormonal, além de 

desenvolver testes com rações que possam suprir as necessidades 

alimentares das várias fases de vida dos peixes cultivados. Para tanto, existe 

todo um contingente de equipamentos que servem para manutenção das 

condições, em laboratório, próximas do ambiente em que vieram. 
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Figura 02: Interior do galpão da unidade de piscicultura marinha 
(UPMARICEAC). 

Figura 03: Centro de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC), 



2.2 - Características Gerais dos Lutjanídeos. 

Segundo Szpilman (2000) os peixes Lutjanídeos apresentam corpo 

moderadamente alto, uma placa de dentes no céu da boca com formato 

pontiagudo, e pequenos dentes caninos em ambas as maxilas. A nadadeira 

peitoral é longa, estendendo-se até o orifício anal e a nadadeira anal angulosa, 

com os raios médios mais desenvolvidos enquanto que a caudal é fumada. A 

ocorrência de espécies dessa família é maior nas águas tropicais do Atlântico, 

e de norte a sul do Brasil. Os Lutjanídeos habitam áreas nectônicas costeiras 

de águas relativamente rasas de fundos coralinos rochosos ou arenosos com 

vegetação. São comuns nas baías, estuários, áreas de mangue e ao redor das 

ilhas. Durante o dia estes peixes são encontrados em pequenos cardumes 

próximos às pedras, porém à noite costumam separar-se. Alimentam-se de 

caranguejos, moluscos, pequenos peixes, camarões e outros crustáceos. Muito 

curiosos, podem aproximar-se dos mergulhadores que se mantiverem parados. 

2.3 - Classificação iaxonômica: 

Reino: Animália 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Actinoptetygii 

Ordem: Perciformes 

Su b-ord em : Percoidei 

Família: Lutjanidae 

Sub-farnn -  Lutjaninae 

Gênero: Lutjanus 

Espécies: Lutjanus analis & Lutjanus synagris 
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2.3.1 - Cioba (Lutjanus analis), (Cuvier, 1828). 

NOME CIENTIFICO: Lutjanus analis 

NOME POPULAR: cioba 

NOME EM INGLÊS: muttonfish 

MEDIDAS: de 40 a 50 cm. Alcançam até 80 cm; peso normal de 5 a 10 

kg. Alcançam até 20 kg. 

IDENTIFICAÇÃO: Coloração olivácea no dorso, flancos e ventre róseos. 

Apresenta uma mancha preta característica acima da linha lateral e abaixo da 

nadadeira dorsal ramosa. Todas as nadadeiras são avermelhadas. Possui uma 

barra azulada passando pelo olho, do focinho ao final do opérculo, e ainda 

barras azuladas indistintas, estendendo-se obliquamente pela linha lateral (FIG. 

05). A íris do olho é vermelha. O formato geral do corpo é parecido com o da 

caranha, com o focinho mais comprido. Escamas grandes. Peitoral falciformes. 

Caudal levemente furcada (SUZUKI, 1986). 

PESCA E SABOR: Considerado urna das delícias do mar, tem carne 

firme e branca, ossos e cabeça ótimos para sopas. A pesca comercial é 

praticada com rede de espera e principalmente com linha de fundo 

DISTRIBUIÇÃO: Atlântico Ocidental, de Massa Chusetts a Santa 

Catarina. 

OUTROS NOMES: Ariacó, Caranha, Cioba, Ciobinha, Vermelho-Cioba 

(CARVALHO, 1992). 
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Figura 04: (Arquivo UPMAR): Indivíduo adulto de Cioba (Lutjanus anafis), 
pesando aproximadamente 1.800 gramas e 47 cm de comprimento total. 

Dicas para Reconhecimento Visual'. (a) uma mari a escura arredondada 

acima da linha lateral, ao nível dos primeiros raios da segunda dorsal; (b) 

nadadeira anal angulosa, os raios médios bem mais alongados que os demais; 

(c) uma estria azulada irregular estendendo-se da parte média do maxilar até a 

margem inferior do olho (LESSA, 2000). 

2.3.2 - Ariacó (Lutjanus synagris), (Linnaeus, 1758). 

NOME CIENTIFICO: Lutjanus synagris 

NOME POPULAR: ariacó 

NOME EM INGLÊS: spot snapper 

MEDIDAS: 30 cm. Alcançam até 50 cm. 

INDENTIFICAÇÃO: colorado esverdeada no dorso, Manco e parte 

inferior cor-de-rosa. Apresenta cinco ou seis listas amarelas correndo 

horizontalmente nos seus fiamos. Possui urna grande pinta escura no dorso, 

logo abaixo da junção das dorsais espinhosas e ramosa (FIG. 06). Nadadeiras 

peitorais, ventrais e anal amareladas. Caudal avermelhada.(SUZUKI, 1986). 



10 

PESCA E SABOR: Considerado uma das delícias do mar, tem carne 

firme e branca, ossos e cabeça ótimos para sopas. A pesca comercial é 

praticada com rede de espera e principalmente com linha de fundo. 

DISTRIBUIÇÃO: Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte a São Paulo. 

OUTROS NOMES: Ariacó, Caranha, Ciobinha, Ciobinha, Vermelho, 

Vermelho-Ariaco; Candy Snapper, Red Tall Snapper; Spot Snapper, 

Manchego, Pargo, Pargo Cobrado, Raiado. (CARVALHO, 1992). 

Figura 05: (Arquivo UPMAR): Indivíduo juvenil de Ariacó (Lutjanos synagris), 
pesando aproximadamente 950 gramas e 21 cm de comprimento total. 

Dicas para Reconhecimento Visual: (a) série de estrias amarelas 

peroorrendo o corpo longitudinalmente, da cabeça ao pedúnculo caudal; br 

uma mancha negra arredondada acima da linha lateral, ao nível dos primeiros 

raios da segunda dorsal; (c) única- espécie a apresentar 10 espinhos e 12 raios 

(raramente 11 ou 13 raios) na nadadeira dorsal (LESSA, 2000). 



3.0. Atividades acompanhadas: 

O presente estágio supervisionado foi realizado no período de março a 

dezembro de 2008, quando foram acompanhadas as atividades da UPMAR do 

CEAC. No mês de Julho o estágio foi no período integral e nos demais meses, 

um dia na semana, totalizando 300 horas de estágio. 

3.1 — Obtenção de indivíduos e quarentena: 

3.1.1 — Capturas; 

Durante o período de estágio supervisionado, foram realizadas capturas 

para ampliação do plantei de reprodutores da UPMAR. Essas capturas foram 

feitas de duas maneiras: (a) campanhas de pesca em alto mar e (b) captura de 

juvenis em estuários e praias do Ceará_ 

As campanhas de pesca foram realizadas em alto mar, em embarques 

no Barco Martins Filho do LABOMAR/UFC com o uso de anzóis de captura que 

eram içados lentamente, para evitar a morte dos peixes devido à 

descompressão rápida durante a subida. Os indivíduos capturados foram 

transportados em caminhão, dentro de uma caixa d'água plástica com 

capacidade de 1.000 litros, que continha água e gelo, e um pequeno ponto de 

aeração. O gelo auxiliou diminuindo a temperatura da água e, 

conseqüentemente, o metabolismo e o estresse dos peixes provocados 

durante o período de transporte. 

A captura de juvenis do UPMAR foi feita em parceria com pescadores 

locais e de comunidades do litoral do Ceará, bem como por pessoas , usando 

tarrafa com abertura de malhas de 5 mm. Os indivíduos capturados foram 

transportados pelos próprios pescadores em recipiente plástico (FIG. 07), bem 

como por pessoas que estavam desenvolvendo trabalhos no centro, usando 

uma caixa térmica de isopor com uma pequena aeração a pilha. Os 

pescadores foram remunerados por este serviço de captura. 

11 
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FIGURA 06: Modelo de recipiente plástico usado 
pelos pescadores para o transporte dos peixes. 
a) Alça, b) Tampa, c) Furos de ventilação. 

— Quarentena/ aclimatação; 

Os peixes capturados pelos pescadores, no momento de sua chegada 

ao UPMAR foram colocados em um tanque de 250 litros (FIG. 08), com 

aproximadamente 120 litros de água com 15 ppt de salinidade. A esta água foi 

adicionada formalina comercial a 40 % (30 ml/1000 I) durante 24 horas, período 

este que também serviu de quarentena. Este banho foi aplicado corno medida 

preventiva a fim de evitar que quaisquer contaminantes, como fungos ou 

parasitas do meio em que os peixes foram capturados, possam vir a instalar-se 

no cultivo experimental. 
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Figura 07: Tanque de 250 litros usado no manejo. 

3.2 — Fabricação de rações: 

Durante o presente estágio foi realizado o acompanhamento da 

fabricação de ração que depois de elaborada era conservada em freezer, até 

sua utilização. Neste momento, a ração era retirada para descongelar, e depois 

quebrada em pedaços de tamanhos variados, de acordo com o tamanho da 

boca dos indivíduos, para ser ofertada aos peixes obedecendo a urna taxa de 

arraçoamento. 

Os alimentos são substâncias que depois de ingeridas pelos 

organismos, podem ser assimiladas (absorvidas), mas para que isso ocorra se 

faz necessário que o organismo que a ingeriu tenha urna enzima que possa 

quebrar o alimento ingerido (ROUBACH et al., 2002). Daí fazem-se 

necessários estudos e experimentos sobre a digestibilidade dos compostos que 

vêm sendo utilizados nas rações comerciais. Dentre os compostos que uma 

ração deve possuir, podemos citar as proteínas que fazem a construção e 

reposição de tecidos e representam de 65 a 70% do peso em matéria seca da 

carcaça, ácidos aminados que se apresentam como constituintes das 
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proteínas, e são utilizados principalmente para a síntese de outros compostos 

bioquímicos, lipídios que são uma fonte de energia concentrada além de serem 

veículos para absorção de outros nutrientes, vitaminas que são necessárias ao 

crescimento, a reprodução e manutenção, além de glicídios e minerais, mas 

sobre estes dois últimos ainda há poucos estudos na área dos peixes 

(HENRIQUES, 1998). 

3.2.1 — Tipos de rações; 

Na UPMAR a ração era fabricada em dois tamanhos distintos: (a) 

paletas de 7 mm utilizada para crescimento, e (b) paletas de 20 mm 

empregada para a alimentação dos reprodutores. A porcentagem de cada 

ingrediente da ração variou de acordo com as necessidades nutricionais dos 

peixes que iriam consumi-Ias. A ração para crescimento apresenta uma maior 

quantidade de proteína (50%), que ajuda na reposição e desenvolvimento dos 

tecidos. Já a ração de reprodutores apresentou uma maior quantidade de 

ácidos graxos (30%). 

3.2.2 — Processo de fabricação; 

No início do processo de fabricação da ração, os camarões e os peixes 

que eram guardados em freezer junto com a ração comercial foram 

descongelados. Em seguida triturou-se esses ingredientes, por duas vezes, em 

um moedor de carne elétrico comum. Então os compostos moídos foram 

adicionados a ração comercial para peixes carnívoros (Polinutri O), um 

concentrado nutricional (INVE ®) e água (para auxiliar na agregação da 

mistura), e foram, posteriormente, misturados em uma batedeira comercial 

comum. Depois de misturados os ingredientes foram prensados com as mãos 

formando pequenos bolos, que foram novamente moídos, mas, desta vez uma 

peça (matriz peletizadora) foi colocada na saída do moinho para que dê uma 

espessura desejada à ração (7-20 mm), tornando-a um filete contínuo. O tempo 

gasto na fabricação da ração variou entre duas a três horas e há a necessidade 

de pelo menos duas pessoas. Depois de pronta a ração para juvenis foi 

colocada em estufa a 60°  C por trinta minutos e depois acondicionada em um 
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freezer. Já a ração dos adultos, depois de pronta, foi colocada imediatamente 

em um freezer para ser congelada a -2° C. 

3.2.3 — Arraçoamento de animais; 

A oferta de alimento aos peixes era feita duas vezes ao dia (com 

lances), obedecendo a uma taxa de arraçoamento. No manejo de juvenis a 

taxa de arraçoamento foi de 5 a 10% da biomassa de cada tanque. Enquanto 

que no arraçoamento dos adultos foi de 3% da biomassa total do tanque. 

3.3 — Qualidade de água; 

3.3.1 — Captação; 

A excelente localização, às margens do Rio Pacoti (Fig. 09), propiciou 

uma vantagem no processo de obtenção de água para os experimentos que 

são realizados no UPMAR. No entanto, nos períodos de chuva as águas do rio 

apresentaram uma baixa salinidade, o que por muitas vezes dificultou as 

coletas. Outro fator que dificultou as coletas foi ter que levar os equipamentos 

até o local da coleta, devido ao peso destes. 

As 	 que foram utilizadas nos experimentos dos peixes foram 

captadas diretamente no Rio Pacoti, durante as marés cheias com o auxílio de 

uma moto bomba a gasolina, 4 tempos (Fig. 10), partida retrátil, entrada e 

saída dos canos de três polegadas, com vazão de até 78 m3  por hora, e altura 

manométrica de pressão da água de até 30 ra.c.a. (metros de cclüná de água), 

pesando 36 kg. Esta bomba era levada até o local de captação da água com o 

auxílio de um carrinho de mão. A captação durava aproximadamente duas 

horas e meia, tempo em que a bomba leva para encher um tanque de vinte mil 

litros a uma distância de aproximadamente 150 metros do rio. Atualmente está 

sendo implantada uma casa de bombeamento a poucos metros do rio, que 

brevemente entrará em funcionamento, facilitando a captação de água. 

Durante as captações o único parâmetro analisado foi o de salinidade devido 

sua importância lógica. 



-oe5eldeo e elueinp sugo 
eiew ep owewow ou epeAT 	'en6?p oe5epleo ap leigo opeds :60 ean6U 

•eptio eiew e elueinp gooed o!ti op ~Jen :go ein613 

91 



17 

3.3.2 - Pré-tratamento da água; 

A qualidade da água é a primeira condição para a manutenção do estado 

de saúde dos organismos aquáticos cultivados, portanto é muito importante 

que a água que será utilizada no cultivo de peixes marinhos receba um pré-

tratamento antes de ser usada, para evitar que parasitas e outros organismos 

patógenos venham a se instalar no sistema de cultivo, o que seria muito 

prejudicial ou até fatal ao andamento dos trabalhos que ali estão sendo 

executados. 

A água do cultivo depois de captada foi mantida no tanque de 20.000 I 

(FIG. 11), por um período mínimo de 72 horas, onde foi tratada com cloro ativo, 

a uma concentração de 10 pprn. Neste período, a água foi re-circulada em um 

sistema de filtragem com filtro de areia (filtragem mecânica) que além de filtrar 

a água, retira o excesso de cloro, que foi colocado com a finalidade de 

exterminar microrganismos patogênicos que pudessem estar presentes na 

água. Durante esta etapa a salinidade foi o único parâmetro da água 

acompanhado, antes desta ser usada no cultivo, pois geralmente aumentava 

ao final desta, em decorrência do processo de evaporação. 

Figura 10: Reservatório de vinte mil litros onde a água recém coletada fica sob 
tratamento. 



3.3.3 - Tratamento; 

As ^- águas nos tanques de cultivo  da tiPMAIR eram "trocadas 

parcialmente" a cada semana (numa taxa de 10% do volume total), Enquanto 

estocadas as águas estavam em um sistema de circulação fechada, acoplado 

a um filtro biológico onde eram filtradas, depois esterilizadas e 

desproteinizadas. A filtragem mecânica era feita por telas (para partículas 

maiores), perlom (tecido sintético) e filtro de areia (os mesmos utilizados em 

piscinas) para as partículas menores. A esterilização era realizada por um 

sistema que contém lâmpadas de ultravioleta (IN), que emitem luz capaz de 

matar bactérias provenientes dos restos de rações e fezes do cultivo. O 

aparelho skimmer retira da água diversos compostos protéicos dissolvidos ou 

partículas flutuantes (filtro mecânico a nível molecular), ajudando a manter a 

água em níveis baixos ou nulos de amônia, nitrito, nitrato e fosfato. Além 

destes equipamentos, o filtro biológico com pedras (biorock) colonizado de 

bactérias nitrificantes, reduz os compostos orgânicos presentes na água dos 

experimentos. 

3.3.4 - Skimmer, 

O skimmer ou aparelho fracionador de proteínas, é um filtro que se vale 

da passagem  ídia água do cultivo por um recipiente onde é injetado grande 

volume de ar. Nesse processo, grande parte dos resíduos contidos na água 

forma urna "camada" na parede da bolha de ar. Como a bolha tende 

naturalmente a subir, constrói-se o fracionador de maneira a expulsar as bolhas 

que contêm "resíduos", de maneira tal que a água que sai do aparelho se 

encontre em melhores condições, de qualidade, do que quando entrou. Dado 

esse princípio de funcionamento, percebemos que o skimmer (FIG. 12) retira 

os poluentes da água antes destes sofrerem minerali7ação, e iniciarem o 

processo nitrificante. A remoção desses compostos, principalmente em forma 

de carboidratos, proteínas, e substâncias que conferem uma cor amarelada a 

água do cultivo, beneficia o corpo aquático como um todo, pois evita sua 

saturação e consequente a queda da qualidade da água, além de ajudar a 

manter o cultivo livre de infestações de algas, entre outros benefícios. 

Podemos citar outras qualidades, como as taxas elevadas de oxigenação da 

água (IPAq, 2008). 

18 
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Figura 11: Skimmer em funcionamento no UPIVIAR/CEAC. 

1=Cano de entrada d'água no skimmer, proveniente do filtro biológico grande. 

2=Parte do skimmer (copo), onde a espuma protéica retirada da água é 

depositada. 3=Parte do skimmer (corpo), onde as partículas de ar entram em 

contato com a água retirando a sujeira. 4=Timer que pode ser ajustado para 

III liJGG.C2 automática  do corpo do aparellio. São dois, um de água doce 

proveniente da instalação hidráulica do centro de pesquisa e outro de água 
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salgada, parte do jato de turbilhonamento do aparelho. 5=Cano de saída da 

água já tratada pelo aparelho. 6=Marcador do nível máximo de água dentro do 

aparelho. 7=Encanação do esguicho de água que limpa o corpo. São dois, um 

superior de água salgada e um lateral de água doce. Podem ser controlados 

por timer ou manualmente. 8=Cano de entrada de • ar do jato d'água que a 

bomba impele dentro do aparelho, fazendo um grande turbilhonamento. 

9=Cano de saída da espuma suja. São dois, na parte superior e inferior do 

copo. 10=Base do skimmer. 11=Motor que promove o jato de turbilhonamento. 

12=1 mal de entrada do jato de turbilhonamento no corpo do aparelho. 13= 

Sistema UV (ULTRAVIOLETA). 14=Cano usado para a circulação da água sem 

entrar no aparelho, com o uso de registos. 

3.3.5 — Sistema de renovação e recirculação; 

C) sistema de alimentação e recirculação de agua'.o CEAC é composto 

por diversas bombas localizadas estrategicamente (FIG. 13). Essas bombas 

têm como finalidade a renovação da água do ouifiVo e recirculeção de tãnqUeS 

de armazenamento e cultivo, para fins de filtragem. Mas antes de se substituir 

parte da água do cultivo, esta teve sua salinidade ajustada com água doce, 

para que não ocorresse um estresse osmótico dos peixes. Daí a importância de 

se ter urna água com salinidade elevada, pois quanto maior for ú salinidade 

inicial da água que se utiliza, maior o volume final obtido após a diluição com 

água doce. 
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Figura 12: Sistema de bombeamento no interior do filtro biológico grande. 

A) Bombas de circulação. 8) Recipiente contendo pedras (Biorock) colonizado 

de bactérias nitrificantes, que reduzem os compostos orgânicos presentes na 

água dos experimentos. C) Cano que leva a água filtrada mecanicamente e 

pelas bactérias nitrificantes, para o skimmer. D) Cano de retomo de uma 

pequena parte de água que iria para o skimmer, para ser novamente 

trabalhada pelas bactérias. 

3.3.6 — Monitoramento de parâmetros da ânua; 

O monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água e o 

conhecimento da tolerância que estes animais têm a estes parâmetros são de 

fundamental importância para um bom desenvolvimento dos animais, bem 

como uma maior sobrevivência destes. Dentre os parâmetros observados 

diariamente podemos citar: temperatura que variou (27-29° C), ph (7,6 - 8,2), 

salinidade (25-30 g/L), oxigênio dissolvido (4,1- 6,7 mg/L), e a amónia (0,0 —

0,6 mg/L) que era medida apenas uma vez por semana. Durante o período de 

estágio supervisionado os parâmetros foram monitorados pela manhã e a 

tarde, 09h3Omin e 15h3Omin respectivamente. 
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Inicialmente a salinidade era monitorada com o uso de um refratômetro, 

este valor era introduzido em um aparelho de análise automática de água, que, 

então, estava pronto para fazer as leituras de temperatura, ph e oxigênio 

dissolvido. A amônia era medida semanalmente cora o auxílio de um kit de 

análises c-olorimétric-o de água. 

3.g — 	 sir,:ornpanhadas; 

3.5.1- Anestesia; 

Os peixes sempre eram anestesiados para evitar que se
m 
 machucassem 

em seu manuseio, durante o transporto e nas biometrias pois s mesmos 

se apresentavam de maneira dócil a presença do homem, e também para 

minimizar o estresse que pudesse vir a ocorrer durante os eventos citados. O 

anestésico utilizado foi o óleo de cravo (eugenol), que agiu muito rapidamente 

nos peixes. A solução estoque de álcool (para quebrar a tensão superficial do 

óleo) e óleo de cravo foi feita na seguinte proporção: 9:1 (nove partes de álcool 

e uma parte de óleo de cravo), seguindo o protocolo de (iversen et ai., 2003). 

A anestesia foi realizada com a diluição da solução estoque em um 

tanque de 1000 litros, com aproximadamente 400 litros de água, e ricamente 

aerado. A proporção utilizada foi de 4 ml para cada 10 litros de água. Depois 

que grande parte da água do tanque em que os peixes se encontravam era 

retirada, colocava-se urna pequena quantidade de anestésico (enceno!) apenas 

para que estes se acalmassem evitando que viessem a se ferir com o puçá no 

momento de sua captura. A administração desta pequena quantidade de 

anestésico, apenas auxiliava no relaxamento dos peixes, que chegavam a 

nadar de lado e lentamente podendo assim ser conduzidos para um segundo 

tanque que foi colocado ao lado da bancada onde estavam os equipamentos 

de biometria. Neste tanque a quantidade necessária de anestésicos utilizada foi 

a suficiente para que os peixes ficassem totalmente anestesiados. Foi 

observado que o efeito do anestésico é muito mais rápido, tendo verificado 

quando os peixes ficaram desorientados, nadando de cabeça para baixo, e 

com o movimento opercular quase imperceptível. A recuperação dos peixes se 
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davam com a transferência dos peixes para um tanque sem a presença do 

anestésico, e foi igualmente rápida 

3.5.2 - Biometrias; 

Durante o período de estágio foram acompanhadas três biometrias, que 

foram realizadas em sua grande maioria no período da manhã. inicialmente o 

volume de água era reduzido até que o tanque estivesse com apenas 20-30 cm 

de água. Colocava-se então a porcentagem ideal de óleo de cravo que os faria 

apenas relaxar um pouco, então estes eram conduzidos com um pulsar até um 

segundo tanque com uma concentração maior de anestésico, que os faria ficar 

totalmente relaxados. Finalmente os indivíduos eram pesados em urna balança 

analítica (FIG.: 14), e medidos com o auxílio de um ictiômetro (FIG. 15). 

Figura 13: (Arquivo UPMAR): Indivíduo adulto de Cioba (Lutjanus ana/is), 
posando aproximiadarnente 1.800 c.warnas , 47 cm +,4„1 rv ryry 

tX>1.-Cili 	I IV 

momento da biometria. 
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Figura 14: (Arquivo UPMAR): indivíduo juvenil de Ariacó (Lutjanus synagris), 
pesando aproximadamente 950 gramas e 21 cm de comprimento total no 
momento da biometria. 

Foram coletadas as seguintes medidas: Peso Total (PT), Comprimento 

Total (CT), para posterior analise da Taxa de Crescimento Específico (TCE), e 

Taxa de Conversão Alimentar (TCA). Durante as biometrias também foram 

avaliadas a integridade física dos peixes e, no caso dos adultos um possível 

amadurecimento oonadai. Para os cálculos foram utilizadas as seguintes 

fórmulas: 

TCE Wolc1)= 100 [(In Pt — In PO/T] 

onde: Pt é o peso dos peixes no tempo t, Pi é o peso dos peixes no tempo "G", 

e T é o tempo de cultivo em dias. 

TCA= R(g)IPT 

onde: R(g) é a quantidade de ração fornecida em gramas, PT é o ganho de 

peso total do peixe em gramas. 
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3.5.3 - Inclaiçãn heNinunnAl; 

Apesar de todas as condições do cultivo estarem próximas da realidade 

do ambiente natural, tais como: temperatura, salinidade e luminosidade, a 

gametogênese das fêmeas de algumas espécies em cativeiro fica bloqueada 

no final da maturação, sendo necessário então recorrer à indução hormonal 

(FIG. 16), ou de produtos de síntese que tenham uma função gonadotrópica, 

pra que a fratura-0o das gOnaolas seja concluída (BALDISSFROTTO, 2002). 

A manipulação dos fatores ambientais permite ao homem controlar o ciclo 

reprodutivo dos peixes, alterando o desenvolvimento das gônadas,. avançando 

ou retardando a gametogênese. 

No presente estágio supervisionado foi usado o hormônio gonadotrofina 

coriônica (HCG) que é extraído da urina de mulheres no início da gravidez. 

Este hoimônio é secretado pelo córion placentário (portanto de origem 

embrionária), e produzido em grandes quantidades durante os primeiros meses 

de gravidez (HENRIQUES, 1998). Na aquicultura tem sido usado na indução 

da desova como substitutos dos extractores hipofisários. 

Para a indução hormonal é realizada uma avaliação prévia dos 

reprodutores para verificar se estes atingirão a maturação gonadal. Essa 

avaliação era feita com a introdução de um cateter no orifício urogenital (FIG. 

17), esta pratica, no entanto pode resultar em uma lesão em seu orifício 

reprodutor, por este motivo antes de ser feito este procedimento deve-se 

certificar que o peixe iniciou o processo de amadurecimento das gônadas. 

Depois de uma biópsia intra-ovárica em fêmeas anestesiadas foi 

observado amostras de ovócitos em solução salina 0,9% com auxílio de uma 

lupa de ampliação ótica de dez vezes (FIG. 18), onde se viu que os ovócitos 

apresentavam apenas um pequeno desenvoívimento. Mesmo assim 

resolveram-se prosseguir com a indução hormonal. Depois de administrado o 

hormônio, os peixes induzidos foram colocados de volta no tanque que se 

encontravam antes. No dia seguinte não ocorreu à liberação de ovos, o que já 

era esperado. 



Figura 16: Biópsia Intra-ovárica. 
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Figura 15: momento da injeção intramuscular de hormônio, em um exemplar 
adulto de Cioba (Lutianus anafis;. 
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Figura 17: Amostra de ovócitos em solução salina 0,9%, observado em lupa 
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Aquamats são imitações de plantas aquáticas feitas de material plástico. 
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sentirem inseguros ou ameaçados.(ANEXO 03) 
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durante um dia no período da noite o que ocasionou a falta de aeração em todo 

o centro de pesquisa. Esta falta de energia causou sérios problemas para todos 
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vista que estes estavam em alta densidade. 
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uma vez que aumento do nível do Rio Pacoti, com águas vindas da cabeceira 

do rio e do escoamento 	das regiões próximas as margens do rio, 

não permitindo que a água do mar, proveniente da maré cheia, tenha força 

suficiente para adentrar no rio, resultando em águas com reduzida salinidade, 

chegando algumas vezes a medir 0,0 ppt. Por muitas vezes estas não se 
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realizaram devido à salinidade baixíssima que se apresentava no momento de 

captação na maré cheia. 

Além da problemática com a salinidade, ainda havia o problema 

proveniente a dificuldade no transporte do equipamento de captação (elevado 

peso) por caminhos estreitos e sinuosos por uma distancia considerável, e a 

permanência durante toda a captação (vigiando o equipamento). 

Por diversas vezes, principalmente durante a medição dos parâmetros 

da água, os peixes se agitavam exageradamente em decorrência da presença 

do pesquisador, que diferia do tratador a quem eles estavam acostumados. 

O trabalho no UPMAR/CEAC é relacionado diretamente com a 

manipulação de água que por muitas vezes faz com que quem a esteja 

manipulando se molhe, também tem o trato com os animais no momento das 

biometrias, e manuseio de ração e equipamentos que sujam aqueles que os 

manipulam, se fazendo necessário o uso de uma roupa de trabalho. Daí a falta 

de ima  estriestrutura  loa! cie vestiário para troca de 	vestimenta e asseie 

pessoal ao final do expediente de trabalho. 



4. Considerações finais e recomendações; 

A piscicultura marinha se apresenta como uma das soluções para o 

aumento crescente da demanda dos recursos pesqueiros para fins 

alimentícios, em grande parte devido à sobrepesca e a degradação ambientai 

que vem ocorrendo nos oceanos. Centros de pesquisas como o CEAC são de 

fundamental importância para a aqüicultura e pesca, uma vez que podem 

desenvolver pacotes tecnológicos para cultivo de organismos aquáticos 

colaborando para reverter o quadro de degradação e super exploração dos 

recursos naturais. 

Dentre as tecnologias que ainda se tem que desenvolver, as de estrutura 

física das instalações são de fundamental importância. Podemos citar entre 

estas o uso de câmeras que possam fazer o acompanhamento diário e noturno 

do comportamento dos  peixes, também 4  necessário c uses ril2,  um  sistema de 

arraçoamento e coleta de água (para a medição dos parâmetros dos 
experimentas) dispensando  6 presença 	3,nmram 	rporpenfn da  r•rtivfn ,A 	 • 	 •. I • § 

evitando que os peixes venham a se assustar toda vez que se faça necessário 

a anrnm .- trr---;,-, 	., 2k 1.1.,1 
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O uso de um fardamento padronizado (calça, camisa e boné) para todos 

os que têm um contato visual com os peixes dos exper;.„;...1 	c..Juuaria a 

evitar o estresse do animal, uma vez que este associaria a roupa a um 

personaaem não ofensivo, evitando que estes viessem a diferenciar tratadores 

novatos ou diferentes. 

A oportunidade de acompanhar as atividades do CFAC foi de 

fundamental importância, através delas tive a oportunidade de vivenciar uma 

panorâmica do que é a piscicultura ril=7.rin 	 =--4tualidade, 

aprendendo enquanto colocava em pratica novas técnicas, e fazendo contatos 

dentro da área de trabalho, Hoje posso dizer que tenho a certeza do que eu 

quero fazer no futuro como engenheiro de pesca. Sinto-me muito feliz por tudo 

que aprendi e vivenciel, também pelas amizades que ali fiz durante o presente 

estágio. 
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Planta baixa da unidade de piscicultura marinha (UPMAR/ CEAC). 



ANEXO 03 
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Plástico cortado em forma de 

fitas, imitando folha de alga 
filamentosa 
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Canos de 3/4  que serve de 

estrato de fixação das folhas 
de aquamate recheados de 

pedras 
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