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Crassostrea gigas 

 
Crassostrea sp 

 
Perna perna 

 
 

Nodipecten nodosus

Atividade que consiste no cultivo de organismos 
cujo ciclo de vida ocorre no meio aquático, incluin-
do moluscos bivalves (com duas conchas) como os-
tras, vieiras e mexilhões.

Ramo da aquicultura que envolve o cultivo de or-
ganismos marinhos para alimentos, como moluscos, 
algas, crustáceos e peixes.

Termo que designa diversas espécies de moluscos 
bivalves que se desenvolvem em conchas alonga-
das e assimétricas. No sul do Brasil, é mais conheci-
do como marisco.

Classe do reino animal que inclui as ostras e tam-
bém os polvos, caramujos e lesmas.

Cultivo de ostras.

Cultivo de mexilhões.

Outro nome dado ao cultivo de moluscos.

Criação de camarões em viveiros.

Cultivo de vieiras.

Aquicultura 
 
 

Maricultura

 
 

Mexilhão 
 
 

Moluscos

 
Ostreicultura

Mitilicultura

Malacocultura

Carcinicultura

Pectinicultura

Glossário

Conhecida como ostra do Pacífico ou ostra japone-
sa, tem sua safra de produção entre outubro e julho.

Ostra nativa encontrada em duas espécies: Crassos-
trea rhizophorae e C. brasiliana.

Molusco COMUM nas regiões tropicais e subtropi-
cais dos oceanos Atlâncito e Índico. No litoral catari-
nense, é considerada uma espécie nativa.

Conhecida como vieira.

Principais espécies de moluscos bivalves





A capital da ostra  
no país
The oyster capital in Brazil
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Responsável por mais de 95% da produção de moluscos no 
país, Santa Catarina é o paraíso das ostras e se tornou referên-
cia quando se fala dessa iguaria que vem conquistando cada 

vez mais o paladar dos brasileiros. Esse processo começou a en-
gatinhar na década de 1970, mas ganhou efetividade mais tarde, 
quando instituições de respeitabilidade na pesquisa e extensão in-
vestiram recursos e conhecimento em tecnologia para desenvolver 
a ostreicultura neste recanto privilegiado do Atlântico Sul.

A gênese dessa experiência bem-sucedida pode ser buscada nas 
tentativas frustradas que começaram com um tipo de ostra nativa 
(C. rhizophorae), no litoral catarinense e também em São Paulo (Ca-
naneia) e Rio de Janeiro (Cabo Frio). O passo certeiro foi dado com a 
espécie Crassostrea gigas, a chamada ostra do Pacífico.

Em meados dos anos 80, a pesca artesanal tradicional passava por 
uma crise sem precedentes, afetada pela redução dos estoques de 
peixes e pela ação ostensiva das embarcações que capturavam os 
cardumes em alto mar. A pesca industrial crescia em todo o mundo, 
no embalo da globalização que já se insinuava como um movimen-
to irrevogável, sem volta.

Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o departamento 
de Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias criou o Laboratório 
de Molusos Marinhos (LMM), responsável por pesquisas que per-
mitiram assegurar o fornecimento de sementes para centenas de 
produtores do litoral. Quando a Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) entrou no circuito, es-
tavam asseguradas as condições para o crescimento da atividade 
sobre bases científicas, capazes de conferir sustentabilidade ao 
segmento.

Foi a década de 1990 que marcou a consolidação da maricultura 
como atividade econômica relevante na Ilha de Santa Catarina. Em 
menos de 10 anos, o incremento da produção do segmento como 
um todo foi de 5.200%. Nesse período, a UFSC fez uma parceria 
com a Canadian International Development Agency (Cida), que por 

Responsible for more than 95% of the Mollusca production in the 
country, Santa Catarina is the Oysters paradise and have become a 
reference when it comes to this treat which has earned more and 
more Brazilians’ tastes. This process started in the ‘70s, but grew 
later, when honorable research institutions invested their resources 
and knowledge in technologies to develop the oyster culture in this 
fortunate area of the South Atlantic.

The genesis of this well succeeded experience may be found in 
unsuccessful attempts with a native kind of oyster (C. rhizophorae), 
on Santa Catarina’s coast, Sao Paulo (Cananeia) and Rio de Janeiro 
(Cabo Frio). The perfect step was achieved with the species Cras-
sostrea gigas, or Pacific Oyster.

In mid ‘80s, artisanal fishing was going through an unprecedented 
crisis, affected by the decrease of fish stocks and also by the dev-
astating action of fishing boats that catch the schools in high sea. 
The industrial fishing was growing all over the world, and so was the 
globalization which was already an irrevocable movement.

In UFSC (Federal University of Santa Catarina), the Aqua culture 
department of the Agriculture Center created the Sea Mollusk Lab 
(LMM), responsible for research to ensure seed delivery to hun-
dreds of coast farmers. When Epagri joined the venture, conditions 
were assured to make the activity grow scientifically, and to make 
oyster farming sustainable.

The ‘90s set aquaculture consolidation as a significant economic 
activity in Santa Catarina’s island. In less than 10 years, the activity 
had grown around 5.200%. At that time, UFSC partnered with CIDA 
(Canadian International Development Agency), and through two 
technical and economic support programs allowed the Sea Mollusk 
Lab to multiply the oyster seed production. 

Margin to an activity expansion 

The study “Aquaculture in Santa Catarina: a production chain gener-
ated by  coordinated efforts in technological development, exten-
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meio de dois programas de apoio técnico e financeiro permitiu ao 
Laboratório de Moluscos Marinhos multiplicar a produção de se-
mentes de bivalves.

Margem para expandir a atividade
O estudo “Maricultura em Santa Catarina: a cadeia produtiva gerada 
pelo esforço coordenado de pesquisa, extensão e desenvolvimento 
tecnológico”, do professor Gilberto Pereira Onofre de Andrade, apon-
ta que um único animal adulto pode filtrar até 20 litros de água por 
hora, ou seja, os bivalves, além de constituírem uma fonte de renda 
e economia para a região, ajudam a limpar as áreas onde são criados. 
Do ponto de vista ambiental, outro ganho é o sequestro de carbono, 
absorvido pela ostra do Pacífico para “construir” sua concha.

Em ambiente natural, a capacidade reprodutiva dos bivalves é im-
pressionante. Um casal da ostra do Pacífico pode gerar mais de 50 
milhões de larvas, embora uma parcela mínima delas sobreviva e se 
transforme em ostras adultas. Outro diferencial é que as ostras não 
precisam de remédios e ração para se desenvolver, o que torna o 
custo de produção atrativo para os criadores. Transportar esse cená-
rio, já positivo, para a reprodução controlada, praticamente imune a 
riscos, foi o “pulo do gato” para alavancar a ostreicultura em Santa 
Catarina.

Números da Epagri, também citados pelo estudo de Gilberto Ono-
fre de Andrade, demostram que em 2015 a produção de moluscos 
bivalves gerou uma movimentação financeira próxima a R$ 78,9 
milhões, envolvendo 2.315 pessoas e a comercialização de 20,4 
mil toneladas de ostras. “O mercado absorveria mais, se houves-
se produção”, adverte Nei Leonardo Nolli, ostreicultor na praia do 
Sambaqui, norte da Ilha de Santa Catarina. Para outro produtor, Leo-
nardo Cabral Costa, há margem para expandir a produção no Estado 
porque o brasileiro consome pouco mais de uma dúzia de ostras 
por ano, em média. “O processo é mal instruído e mal gerido, tanto 
por parte dos governos quanto dos produtores”, critica.

sion service and research”, performed by Gilberto Pereira Onofre de 
Andrade, points that an only adult oyster can filter up to 20 liters 
per hour, which means that the oysters are not only a source of in-
come to the region, but also help to clean the areas where they live. 
From an environmental point of view, another gain is the carbon 
absorbed by the Pacific oyster to build its shell.

In a natural environment, the oysters’ reproductive ability is im-
pressive. A Pacific oyster couple may generate more than 50 million 
larvae, although a minimal part of them may survive and become 
adults. Another differential is that oysters don’t need to be fed or 
medicated to grow up, which makes them economically attractive 
to the farmers. Making this positive scenario become a controlled 
production system, immune to risks, was the catch to leverage the 
oyster farming in Santa Catarina.

Numbers by Epagri, also quoted by Gilberto Onofre de Andrade, 
show that in 2015 the oysters production generated an economic 
output of nearly R$78,9 million, involved 2.315 people and traded 
20,4 thousand tons of oysters. “The market would consume more 
if the production were higher”, says Nei Leonardo Nolli, an oyster 
farmer on Sambaqui beach, in the northern area of Santa Catarina’s 
island. In the opinion of Leonardo Cabral Costa’s opinion, another 
farmer, there is a margin to expand the production in the state be-
cause Brazilian population consumes an average of a dozen oysters 
a year. “This process is poorly taught and managed by the farmers 
and the government”, he says.

The need to mechanize the activity

Being an exotic species, whose seeds can’t always be taken right from 
nature, the need to find an alternative based on research to dissem-
inate the oyster culture in larger scale in Santa Catarina’s coast was, 
at that time, necessary. After the Oyster Project hatched, projecting 
oyster and shrimp culture in swamps, UFSC and fishermen created 
together an aquafarmers community – the very first in Brazil.
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A necessidade de mecanizar a atividade
Sendo uma espécie exótica, cujas sementes nem sempre podem 
ser obtidas diretamente no ambiente, houve a necessidade de en-
contrar uma alternativa baseada em pesquisas para a disseminação 
do cultivo da espécie em larga escala no litoral catarinense. Após o 
surgimento do Projeto Ostra, que preconizava o cultivo da ostra do 
mangue junto com o camarão, abriu-se uma ponte entre os pesca-
dores e os pesquisadores da UFSC, o que resultou na criação de um 
condomínio de maricultores – o primeiro do gênero no Brasil.

As condições ambientais e geográficas de Santa Catarina, aliadas 
ao conhecimento acumulado no segmento, indicam que há muito 
ainda a avançar. As ostras do Pacífico atingem aqui o tamanho ideal 
para consumo em oito meses, ao passo que na França, por exemplo, 
elas levam mais de dois anos para chegar ao mesmo estágio. Áreas 
abrigadas e riqueza de nutrientes são apenas dois dos fatores que 
ajudaram a catapultar a ostreicultura a essa situação privilegiada.

Em compensação, sem o uso intensivo de mecanização, a produ-
ção mantém um caráter fortemente artesanal, com reflexos na baixa 
produtividade dos cultivos. Se, de um lado, os parques aquícolas 
favorecem a produção por pequenos criadores (abaixo de dois hec-
tares, em média), de outro, inibem iniciativas no sentido de meca-
nizar a atividade. A baixa demanda é consequência de hábitos de 
consumo que sempre dificultaram a agregação de novos alimentos 
à dieta dos brasileiros.

Santa Catarina, com seus 561,4 quilômetros de litoral, é pródiga em 
baías, enseadas e estuários que facilitam o manejo dos cultivos, so-
bretudo na região centro-norte. Com a redução da pesca artesanal 
(e o predomínio da industrial), a maricultura passou a ser cada vez 
mais importante para milhares de famílias e para a economia local.
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The environmental and geographic conditions in Santa Catarina, 
with all the knowledge acquired by the ones involved in the pro-
cess, shows that there is yet much to achieve. The Pacific oysters 
reach their ideal size for consumption in eight months, while in 
France, for instance, it takes them more than two years to get to 
the same stage. Sheltered areas and plenty of nutrients are only 
two of the elements that helped leverage the oyster culture to this 
privileged point.

But then, without intensive mechanization, the production remains 
mainly artisanal, reflecting on low production. If, on one hand, the 
aquaculture areas promote small farmers (less than about 2 hect-
ares), on the other hand, they inhibit initiatives to make it indus-
trial. The low demand is a consequence from consumption habits 
that have made it difficult to add new types of food to Brazilian 
people’s diet.

Santa Catarina, with its 561,4 km of coast, is prodigal in bays, coves 
and inlets that facilitate the oyster culture especially in north-cen-
ter areas. With decreasing in artisanal fishing (in contrast to heavier 
industrial fishing), the aqua culture has become more and more im-
portant to thousands of families and to the local economy.









O grande salto  
para o sucesso
The big jump to success
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O oceanógrafo Cláudio Blacher, membro da equipe do Labora-
tório de Moluscos Marinhos (LMM) da Universidade Federal 
de Santa Catarina, é testemunha do processo de implantação 

do cultivo de mexilhões no litoral catarinense. Desde a década de 
1990, a maior instituição de ensino superior do Estado dá suporte 
técnico, fornece sementes aos produtores e ajuda a sustentar a os-
treicultura, do ponto de vista logístico, levando a região de Floria-
nópolis a figurar como a principal fornecedora de moluscos bival-
ves marinhos para o mercado brasileiro.

Foi em meados dos anos de 1980 que a maricultura – ramo da aqui-
cultura que abarca a produção controlada de camarões, mexilhões 
e vieiras em água salgada – surgiu como alternativa para a pesca 
artesanal, em crise na época. O pioneiro Carlos Rogério Polli, pro-
fessor da UFSC, retornou ao país após doutorado no exterior, onde 
fez contato com produtores de diferentes regiões, com a ideia de 
implantar na Ilha de Santa Catarina um projeto de criação de me-
xilhões, crente de que havia aqui as condições necessárias para o 
sucesso de um empreendimento desse tipo.

O projeto da universidade era modesto e envolveu alguns alunos 
estagiários. Começou com sementes de ostras nativas fornecidas 
pelo Instituto de Estudos do Mar de Cabo Frio (RJ), região do litoral 
brasileiro onde o cultivo comercial também parecia viável. As expe-
riências locais foram realizadas em Sambaqui e Santo Antônio de 
Lisboa, e os resultados se mostraram os melhores possíveis. “Usan-
do ostras do Pacífico, o crescimento era rápido e chamou a atenção 
dos especialistas”, diz Cláudio Blacher. A prefeitura de Florianópolis 
apoiou a iniciativa e um grupo de pesquisa tratou de iniciar o plane-
jamento de uma política de longo prazo para o segmento.

Esse processo incluiu a criação de um pequeno laboratório na co-
lônia de pesca da praia do Sambaqui visando à produção de se-
mentes e o convencimento de pescadores (e também de outros 
profissionais autônomos) de que ali estava uma possibilidade de 
ganho real e estabilidade financeira. Pesquisadores canadenses 
que se encantaram com o projeto deram início a um processo de 

Claudio Blacher, who works at the Sea Mollusk Laboratory (LMM) 
at the Federal University of Santa Catarina (UFSC), is a witness of 
the improvement of mussel farming along the State coast. Since 
1990 the main university of Santa Catarina gives technical support, 
provides seeds to producers and helps to maintain oyster farming. 
From the logistics point of view, this help made Florianópolis ap-
pear as the main supplier of sea bivalve mollusk to Brazilian market.

Around the 1980’s aqua farming, which stands for the controlled 
production of shrimp, mussel and scallop in sea water, appeared 
as an option for handicraft fishing in crisis at that time. The pioneer 
Carlos Rogério Polli, UFSC professor, returned to Brazil after accom-
plishing his PhD. While abroad he made contact with producers of 
different regions with the idea of starting a project of producing 
mussels. He was convinced that the coast of Santa Catarina had the 
necessary conditions to successfully produce mussels.

The University project was a modest one, operated with students. 
It started with native oyster seeds supplied by the Institute of Sea 
Studies at Cabo Frio, Rio de Janeiro, and was developed at a coastal 
region which appeared promising to oyster farming. The local exper-
iments started in Sambaqui and Santo Antônio de Lisboa; the results 
were the best possible. “Using Pacific oyster the production was fast 
and it caught the attention of specialists,” says Cláudio Blacher. The 
Municipality of Florianópolis gave support to the initiative, and a re-
search group started planning long term policies for this segment.

This process includes a small laboratory at Sambaqui fishing village. 
The laboratory aims at seed production and at persuading fisher-
men (and other professionals) that there is the possibility of good 
income and financial stability. Canadian researchers that were en-
chanted with the project, gave start to international cooperation; af-
ter two years it resulted in the creation of a Sea Mollusk Laboratory 
(LMM) which is set up in a 20 hectare area at Barra da Lagoa.

Inaugurated in 1995, the structure experienced growing demand, 
but productivity was low. The water tanks were small and the pumps, 



cooperação internacional que, depois de dois anos, resultou na 
criação do Laboratório de Moluscos Marinhos, instalado numa 
área de 20 hectares na Barra da Lagoa.

Inaugurada em 1995, a estrutura foi atendendo a demanda cres-
cente, mas a produtividade ainda era baixa. Os próprios tanques 
eram pequenos e as bombas, acanhadas, aquém do ideal. Até 
a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), 
enxergando o potencial da maricultura no litoral, quis entrar no 
circuito, porém a Universidade Federal conseguiu aportes da Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos (Finep), em Brasília, para levar o 
projeto adiante.

A produção chegou a 53 milhões de sementes por mês, mas havia 
demanda para 80 milhões. Depois de alguns anos, o laboratório fi-
cou defasado em relação às necessidades dos produtores e deixou 
de receber a manutenção e as ampliações necessárias. “O proble-
ma está no maquinário”, afirma Cláudio Blacher, informando que a 
produção gira atualmente entre 25 e 30 milhões de sementes/mês. 
O ano de 2008 foi particularmente difícil, porque o fenômeno da 
maré vermelha reduziu a oferta pela metade.

insufficient. The Federation of Industries of the State of Santa Ca-
tarina (FIESC), seeing the importance of aqua farming at the coast, 
wanted to help, but the Federal University through FINEP received 
the support to go on with the project.

The production reached 53 million seeds a month, but there was 
a demand for 80 million. After some years the laboratory could no 
longer meet the demand of oyster farmers; it didn’t receive the nec-
essary maintenance nor plant expansion. “The problem is in machin-
ery,” affirms Cláudio Blacher, who informs that actually the produc-
tion is around 25 to 30 million seeds/month. The year of 2008 was 
especially difficult due to red tide, and the offer went down to half.

“The risk of seed shortage is big and would affect the production,” 
admits the laboratory administration. The tendency is that the de-
mand will be supplied by private laboratories.

A privileged geographical situation 

Santa Catarina Island is peculiar in its sea currents. At this point of 
the Atlantic, with variations due to the weather, the Falkland current 
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“O risco de faltar sementes é real, com efeitos na cadeia produtiva”, 
admite o responsável pelo laboratório. A tendência é que a deman-
da venha a ser atendida, cada vez mais, por laboratórios privados.

Ponto geográfico privilegiado
A localização geográfica da Ilha de Santa Catarina é peculiar do 
ponto de vista das correntes marítimas. É nesta altura do oceano 
Atlântico, com variações que oscilam em função das condições do 
clima, que a corrente das Malvinas se encontra com a corrente do 
Brasil. “No verão, a corrente do Brasil tende a invadir os mares mais 
ao sul, e no inverno ocorre o processo contrário”, descreve o ocea-
nógrafo Cláudio Blacher. Há animais marinhos que habitam as duas 
correntes e que se encontram nesta parte do litoral brasileiro.

O engenheiro agrônomo e ostreicultor Nei Leonardo Nolli reforça 
que nessa longitude as águas frias do Atlântico sul se encontram 
com as correntes quentes que vêm do norte, e isso provoca osci-
lações substanciais na temperatura do mar, com impacto nas baías 
e enseadas. Neste sentido, se é um fator de risco, a confluência de 
temperaturas distintas pode ser positiva. “Estamos no limite da so-
brevivência da ostra do Pacífico”, ressalta Cláudio Blacher. É uma 
área de transição, porque essa espécie pode ser encontrada até no 
Espirito Santo, onde também há produção.

Em Florianópolis, também há variações que interferem no desenvol-
vimento das ostras. “Na ponta sul da Ilha há mais matéria orgânica 
e inorgânica”, explica o oceanógrafo. O sucesso de uma empreitada 
que tem cerca de 30 anos ajudou na fixação de comunidades tradi-
cionais no litoral de Santa Catarina, que encontraram na atividade 
uma forma alternativa não extrativista de sobrevivência.

Além das chamadas “ostras japonesas”, cujas sementes são ofere-
cidas de dezembro a julho, o laboratório da Barra da Lagoa trabalha 
com espécies nativas (como o Perna perna e a denominada ostra do 
mangue) e com as vieiras, com bons resultados. A capacidade má-
xima de produção da primeira (Crassostrea gigas) pelo laboratório é 
de 120 milhões de larvas por mês.

meets the Brazilian current. “In summer the Brazilian current tends 
to invade the southern part, whereas in winter it is the opposite,” 
describes Cláudio Blacher. There are sea animals that live in these 
two currents and meet in this part of the Brazilian coast.

The agronomical engineer and oyster farmer Nei Leonardo Nolli 
states that at this longitude the cold water from South meets the 
warm currents from the North, and this is the reason for sea water 
temperature oscillation, with impact in bays and inlets. The con-
fluence of water temperatures is a risk, but it can also be positive. 
“We are in the limit of Pacific oyster survival,” emphasizes Cláudio 
Blacher. Ours is a transition area, since this species can be found all 
the way to the State of Espírito Santo, where there is production too.

In Florianópolis there are some variations that interfere in the oys-
ter development. “In the island’s southern tip there is more organic 
and inorganic material,” explains the oceanographer. The success of 
a 30 years activity helped to settle these traditional communities 
along the coast of Santa Catarina, here they have a non extractivist 
way of surviving.

Besides the so called Japanese oyster, whose seeds are offered 
from December to July, the Barra da Lagoa Laboratory works with 
native species (as Perna Perna and the so called marshy ground oys-
ter) and with scallops, with good results. The maximum production 
capacity of Crassostrea gigas by the laboratory is of 120 million lar-
vae/month.

Reproduction under control

At the UFSC Sea Mollusk Laboratory, attached to the Agricultural 
Department of Agrarian Sciences Center, the reproducers need to 
achieve a specific level of maturation, that occurs in a room set for 
this purpose. In this room they are fed and kept in cold water. The 
female reproducers are in a small number and also go through the 
process of maturation that demands controlled water tempera-
ture and other delicate procedures. In a channel the reproducers 
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Reprodução sob controle
No Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, vinculado ao de-
partamento de Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, 
os reprodutores precisam atingir um determinado nível de matura-
ção, o que ocorre numa sala criada para este fim onde são mantidos 
em água fria e alimentados. As fêmeas são em menor quantidade e 
também passam pelo processo de maturação, que demanda contro-
le da temperatura da água e procedimentos delicados. Numa calha, 
os reprodutores passam por um choque térmico para a emissão dos 
gametas, colocados em baldes e filtrados. As sementes são micros-
cópicas e extremamente frágeis – por isso a mortandade é elevada 
em relação ao número total de sementes fornecidas aos produtores.

A produção comercial de sementes de ostras é maior na espécie 
Crassostrea gigas, embora nunca se tenha abandonado a ostra do 
mangue, a vieira e a ostra nativa. No caso das nativas, a maturação 
das matrizes se dava em ambiente natural, mas com a ostra do Pa-
cífico, que é exótica e se reproduz do final da primavera a meados 
do verão, era necessário produzir sementes em laboratório. Assim, 
é possível ter pleno controle sobre a maturação dos reprodutores.

De acordo com informações que estão no site do LMM, 90% das 
sementes são entregues ao setor produtivo com tamanho de 1 a 
1,5 milímetro a um custo 50% inferior ao das sementes maiores de 
três milímetros. Em condições adequadas, o rendimento é superior 
a 90% até o tamanho de sete milímetros em 30 dias – antes, nos 
berçários tradicionais, o rendimento não passava de 30% em mais 
de sete meses de manejo. Esses avanços permitiram a multiplica-
ção em até dez vezes da entrega mensal de sementes e a redução 
do prazo da entrega das mesmas de 14 para sete meses.

O LMM disponibiliza para download, entre outros materiais, um ma-
nual para os interessados em maricultura chamado “Assentamento 
remoto de larvas de mexilhão”.

go through a thermic shock for the release of gametes, which are 
placed in buckets and filtered. The seeds are microscopic and ex-
tremely fragile. A high mortality rate is the consequence in compar-
ison to the amount of seeds supplied to the producers.

The commercial production of oyster seeds is bigger in the Crassost-
rea gigas species, nevertheless the work goes on with the marshy 
ground oyster, the native oyster and the scallops. 

In the case of native matrices, the maturation occurs in a natural 
environment, but the Pacific oyster, which is exotic and whose re-
production occurs from the end of Spring to midsummer, it was nec-
essary to produce the seeds in laboratory. Only in this manner it was 
possible to have control over the reproducers maturation.

According to information from the LMM site, 90% of the seeds are 
delivered to producers with a size between one to 1,5 mm at a cost 
50% lower if compared to bigger seeds of 3 mm. In adequate con-
ditions the results are over 90% for the size of 7mm in 30 days - in 
traditional hatchery the results were not over 30% in more than 
seven months handling. This progress allowed for the multiplication 
by ten in the monthly delivery of seeds, and a reduction of delivery 
time from 14 to 7 months.

The handbook Assentamento remoto de larvas de mexilhão (Re-
mote settlement of mussel larva) is free for download at the LMM 
site to whoever is interested in aqua farming.



A busca do  
melhor modelo
In search of the best method
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Um olhar sobre o futuro da ostreicultura na Ilha de Santa Ca-
tarina e no litoral do Estado aponta para a necessidade de 
medidas que ampliem o consumo, mecanizem o processo de 

cultivo e colheita e agreguem novas formas de embalagem e apre-
sentação nos pontos de venda. “O pacote tecnológico para ostras 
e mexilhões está consolidado, mas avanços são necessários e eles 
sempre ocorrem de forma lenta”, diz o engenheiro agrônomo Alex 
Alves dos Santos, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (Epagri). A década atual assistiu a uma es-
tagnação na produção – ela chegou a 23 mil toneladas anuais, mas 
caiu para 15 mil. Enquanto isso, o Chile não para de aumentar a 
oferta do produto aos países sul americanos.

Se não precisasse ser consumida in natura, a ostra experimentaria 
uma explosão de vendas e a capilarização do consumo por todas as 
faixas de consumidores. “Ela poderia ser desconchada, processada, 
congelada e vendida como os outros produtos nos supermercados”, 
afirma o engenheiro agrônomo. Já há produtores fazendo isso, em 
escala menor, revendendo a restaurantes, peixarias e no Mercado 
Público. Também a precariedade da fiscalização prejudica o Estado, 
porque em São Paulo, o principal mercado consumidor, boa parte 
das ostras que chegam é clandestina, sem o selo de produto cer-
tificado. “Os produtores não querem assumir o custo da inspeção”, 
informa ele.

De sua parte, a Epagri não deu por encerrado o ciclo de pesquisas 
sobre as ostras. O foco é a diversificação dos produtos derivados 
dessa atividade no Estado. “Estamos estudando maneiras de am-
pliar as opções aos criadores, seguindo o modelo das pequenas 
propriedades agrárias que deu certo em Santa Catarina”, destaca 
Alex dos Santos. Já a mecanização, que é acentuada no cultivo de 
outros frutos do mar, ainda engatinha na ostreicultura.

Este segmento deu certo no Estado, entre outras razões, porque o 
poder público investiu em pesquisa, por meio da Epagri e, no prin-
cípio, da Universidade Federal. O governo estadual tem um serviço 
de extensão exemplar que foi acionado no momento mais crítico 

Thinking about the future of oyster farming in Santa Catarina, one 
sees the need of larger oyster consumption, improvement of mech-
anization in the process of culture and harvesting, better packaging 
and exposition at the market. “A technological package for oysters 
and mussels is consolidated, but there is need for further expansion 
and this is happening too slowly “ says EPAGRI agronomical engi-
neer Alex Alves dos Santos. The present decade has seen stagnation 
in production:  it rose to 23 thousand tons/year, but it came down 
to 15 thousand tons/year. Meanwhile Chile is increasing the offer of 
products all over South America.

Oysters would spread to new consumers and, therefore, increase 
its sales if it didn’t have to be consumed in natura. “Oysters could 
be shelled, processed, frozen and sold as any other product in the 
supermarket,” says the engineer. Some producers are doing this in 
a small scale and selling their product to restaurants and markets. 
The State frailty inspection also damages the oyster market of Santa 
Catarina, for São Paulo, the main consumer market, receives oysters 
without sanitary certification. The producers are not willing to pay 
for the cost for inspection.

On the other hand, Epagri goes on researching to develop other 
products related to aqua farming. The focus is on diversification of 
products related to this activity in the State of Santa Catarina. “We 
are studying ways of giving producers more options, following the 
pattern of small rural properties that have had success in Santa Ca-
tarina,” reinforces Alex dos Santos. Mechanization, which is much 
used in other sea cultures, is incipient in oyster culture.

Nevertheless the segment is having success on account of EPAGRI’s 
research and the initial support of the Federal University. The State 
government has an extension service which gave support in critical 
periods of handicraft fishing. “Today, says Alex dos Santos, we have 
the third generation of aqua farmers and some undertaking involved 
in sea products. The work in and with the sea was never something 
unusual to the Azorians along the coast of Santa Catarina.”





da pesca artesanal. “Hoje”, diz o agrônomo, “estamos na terceira 
geração de maricultores e há empresas envolvidas com a produção, 
focadas no trabalho com o mar, que nunca foi uma coisa estranha 
para os descendentes de açorianos do litoral”.

Algas para aumentar a renda
Um projeto que está em andamento vai integrar o cultivo de algas 
à criação de moluscos e mexilhões na Ilha de Santa Catarina. A in-
tenção é utilizar as mesmas estruturas de cultivo para que, além da 
maricultura tradicional, a região ganhe com a produção de matéria 
prima para a extração da carragenana, insumo utilizado na fabri-
cação de gelatinas, espessantes e estabilizantes para embutidos, 

Algae to increase income 

There is a project going on to integrate the production of algae to 
mussel and mollusk farming on Santa Catarina Island. The same 
structure can be used for the traditional oyster farming and for the 
extraction of carrageen, used in the industry of gelatin, stabilizers 
and thickeners for yogurt, cold cuts, textiles and cosmetics. Today 
Brazil imports more than 1,800 tons of these products every year at 
the cost of 16 million dollars.

Algae would be a secondary product if compared to oysters and 
mollusk, but would increase the income of producers. “Algae has 
the capacity to absorb nutrients and would help to improve the 
quality of sea water,” explains the EPAGRI agronomist.







Most producers see this project in a positive way. “It is something 
necessary for the national industry” says Leonardo Cabral Costa, 
owner of Freguesia restaurant. He cultivates algae and assures that 
it doesn’t compete with aqua farming. Algae are cultivated from 
November to March when the water is warmer. In the state of São 
Paulo and Rio de Janeiro this activity is already regulated by law.

A trap on the way

One of the obstacles to oyster farming is the red tide, since it inter-
rupts the harvest and consumption and, therefore, harms whoever 
depends on it to survive. The algae that cause the problem appear 
all over the world – including the poles – and there is no control 
over it. “It occurs naturally,” says Alex Alves dos Santos. The algae 
toxins don’t harm the mollusk, but are toxic to humans, for this rea-
son consumption must be interrupted when red tide occurs.

The oyster farmer Rita de Cássia Rodrigues had to stop commercial-
ization for two months because of the red tide. When the problem 
occurs, the oyster is no longer served in restaurants or sold at the 
market. “The aqua farmers are notified, and sales are suspended” 
says Rita de Cássia. “It’s a cyclic problem caused by this toxic algae 
that grows absurdly fast.”

iogurtes e material para as indústiras têxtil e de cosméticos. Hoje, o 
Brasil importa mais de 1.800 toneladas desse produto a cada ano, 
ao custo total de 16 milhões de dólares.

A alga seria um produto secundário em relação às ostras e molus-
cos, mas teria o poder de aumentar a rentabilidade dos produtores. 
“Ela tem a capacidade de absorver os nutrientes e ajudaria a me-
lhorar a qualidade da água do mar”, explica o agrônomo da Epagri.

A maioria dos produtores vê o projeto das algas com bons olhos. 
“É uma espécie necessária para a indústria nacional, pois pode ser 
usada como insumo para cosméticos e alimentos”, afirma Leonardo 
Cabral Costa, do restaurante Freguesia. Ele é criador e diz que as 
algas não vão atrapalhar a maricultura porque seu ciclo é curto, de 
poucos meses (de novembro a março), aproveitando as águas mais 
quentes do verão. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro já pro-
duzem e conseguiram regulamentar a atividade.

Uma armadilha no caminho
Um dos obstáculos que a ostreicultura enfrenta com frequência é 
a chamada “maré vermelha”, que paralisa a colheita e o consumo e 
prejudica quem depende do produto para sobreviver. As algas que 
provocam o problema aparecem no mundo inteiro – incluindo os 
polos – e não tem como ser controlada. “É uma ocorrência natural”, 
assegura o engenheiro agrônomo Alex Alves dos Santos. As toxinas 
das algas não fazem mal para o molusco, mas seu consumo afeta 
a saúde humana, razão pela qual deve ser interrompido quando o 
problema aparece.

A ostreicultora Rita de Cássia Rodrigues chegou a ficar mais de dois 
meses sem comercializar o produto por causa da maré vermelha. 
Quando ocorre, o problema faz a ostra sumir dos cardápios e das 
peixarias. “O pessoal é avisado rapidamente e suspende a venda”, 
diz ela. “É um fenômeno cíclico causado por algas tóxicas que cres-
cem em quantidade absurda”.





Uma pioneira 
convicta
A self-assured pioneer
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Ela nunca manuseou um remo ou fez força em trabalhos pesa-
dos, mas dedicou 22 anos à ostreicultura e faz questão de de-
clarar amor à atividade. É respeitada como pioneira num ramo 

em que os homens sempre deram as cartas, como ocorreu com a 
pesca desde tempos remotos. Gioconda Lessing Rosito entrou de 
corpo e alma na área quando esta ainda engatinhava, e guarda boas 
lembranças do período em que gerenciava o bar Cantinho das Os-
tras, em Santo Antônio de Lisboa. Quando necessário, também lim-
pava ostras, ajudava na cozinha, consertava lanternas, enfim, fazia o 
que fosse preciso para manter o negócio em funcionamento.

Gaúcha de Porto Alegre, Gioconda morou durante duas décadas na 
Alemanha e voltou para o Brasil com a ideia de empreender. En-
frentou o preconceito duplo de ser mulher e “de fora”, mas superou 
tudo com galhardia. E brigou pela classe dos maricultores, porque 
a atividade nunca foi um mar de rosas. “No início, não se acreditava 
que daria certo”, recorda. “Depois, o pessoal passou a ter orgulho 
de ser maricultor”.

O sucesso deve ser creditado, em grande medida, a gente como 
Gioconda, cuja personalidade, aliada à determinação, quebrou bar-
reiras de gênero, mas não só essas – foi preciso romper amarras 
burocráticas, vencer indefinições na área da política e investir no 
permanente aprendizado imposto por uma atividade que desafiava 
a incipiência dos primeiros anos.

Gioconda Lessing tem formação em engenharia química e chegou a 
trabalhar numa cerâmica de Tubarão, no sul de Santa Catarina. A ci-
dade marcou sua vida por duas razões: a grande enchente de 1974 
e o fato de ter conhecido ali o homem com quem se casou, um 
alemão que a levou para a Europa, onde teve dois filhos. Retornou 
em 1996, quando percebeu o potencial da maricultura e procurou 
a Epagri para aprender a lidar com a atividade e suas perspectivas 
e desafios.

Até então, Gioconda não era propriamente uma apreciadora de os-
tras. Ao contrário do marido, que numa viagem a Paris se entregou 

She never handled a paddle or did heavy work, but she dedicated 
22 years to oyster culture and declares her love to the activity. 
She’s respected as pioneer in a field where men always had the 
command, just as it happened with fishing since ever. Gioconda 
Lessing Rosito went “heart and soul” into the segment at its very 
beginnings and has good memories of the time she was the man-
ager of Cantinho das Ostras restaurant in Santo Antônio de Lisboa. 
Whenever needed she cleaned the oysters, helped in the kitchen, 
mended lanterns. She did what she could to keep her restaurant 
open. 

Gioconda, a gaucho citizen from Porto Alegre, lived for two decades 
in Germany and came back to Brazil with the idea of becoming an 
entrepreneur. She faced prejudice both for being a woman and for 
being a “foreigner,” but she bravely got over it. In the beginning 
nobody believed it would work out, she recalls; now they are proud 
of being aqua farmers.

The success must be credited, to a great extent, to people like Gio-
conda, whose personality and determination overcame genre preju-
dice, but also bureaucracy and lack of definition in the political area. 
The aqua farmers had to be constantly learning since the activity 
was incipient and they had no former experience to lean upon.

Gioconda Lessing graduated in chemical engineering and worked 
for a ceramic factory in Tubarão, in the South of Santa Catarina State. 
The city left marks in her life for two reasons: a big flood in 1974 
and the fact that there she met her husband, a German who took her 
to Europe, where they had two children. She returned in 1996 when 
she perceived the potential of aquaculture. At the State organiza-
tion EPAGRI she learned to deal with perspectives and challenges. 

Until that time Gioconda didn’t fancy oysters. Her husband on the 
contrary appreciated very much the opportunity to eat oysters 
when in Paris. After receiving some training from EPAGRI and talking 
to producers, she opened the Cantinho das Ostras restaurant with 
partners that knew the field.







ao prazer proporcionado pela ingestão da iguaria. Depois do curso 
na Epagri e de conversar com os produtores, ela abriu o Cantinho 
das Ostras com sócios que já eram do ramo.

Nem os três quilômetros diários que caminhava, de casa até o bar, e 
o mesmo trajeto de retorno, tiravam o humor da fronte da pioneira. 
Nessa lida, conheceu outros produtores, pescadores da velha guar-
da, foi pegando as manhas da profissão e aprendendo a superar 
obstáculos de toda ordem.

Quando se afastou, em 2018, deixou tudo para os três filhos de um 
dos antigos sócios do bar. “Eles são de uma família de pescadores, 

Gioconda kept her good humor even when she had to walk three 
kilometers daily to and from her home to the restaurant. At work 
she met other producers, old stock fishermen, learned professional 
craftiness and how to surmount obstacles.

In 2018 she retired and left her business to the children of a for-
mer partner. “They belong to a fishermen’s family, they know the sea 
much better than I do, and it is good to see that the work goes on,” 
says Gioconda. “As result of the investment one may count the com-
ing of businessman from other parts of Brazil; now we all share the 
privilege of cultivating oysters and mussels in a place that is both 





conhecem o mar muito melhor do que eu, e é bom ver que o tra-
balho continua”, diz Gioconda. O saldo dos investimentos no setor 
foi a vinda de empreendedores de outros estados, repartindo com 
os nativos o privilégio de cultivar ostras e mexilhões em locais que 
são, ao mesmo tempo, belos e desafiadores. Não há a infraestrutura 
que se encontra na França e no Chile, outro país que vem investindo 
forte na maricultura, mas as condições naturais compensam todas 
as deficiências.

Na comparação com a produção de outros países, Gioconda lembra 
na Alemanha, que conhece muito bem, muitos processos são manu-
ais, artesanais, inclusive na colheita da uva, que emprega até profis-
sionais liberais na época da safra. Por aqui, os problemas começam 
com as deficiências do saneamento básico, mas as condições am-
bientais par ao cultivo são as melhores possíveis.

A conquista do próprio espaço
A receita de Gioconda Rosito para o sucesso do Cantinho das Ostras 
inclui o bom atendimento e a oferta de produtos frescos. “Elogia-
vam meu pastel de camarão”, conta, dizendo que na rua, em pleno 
centro da cidade, era abordada por pessoas que elogiavam o res-
taurante de Santo Antônio de Lisboa.

Seu rancho foi um dos que pegaram fogo em 2014 em Santo Antô-
nio de Lisboa e ela levou três anos e meio para reconstruí-lo, mais 
por conta da burocracia do que das dificuldades próprias para reto-
mar os trabalhos. Gioconda nunca tirou férias, mas esteve entre os 
produtores da Ilha que foram para a França, apostando no intercâm-
bIo com os produtores da terra de Asterix.

Num balanço da vida e da carreira, diz que aprendeu a trabalhar no 
meio de homens, muitos deles rústicos, sem muita educação formal, 
e num ambiente muitas vezes hostil à presença feminina. Conquis-
tou seu espaço pela liderança e coragem, e afirma, com convicção: 
“A economia de Florianópolis, em especial o turismo, deve muito à 
ostra e à ostreicultura”.

defying and beautiful. Here  there is not an infrastructure like that of 
France or Chile, another country with strong investment in aquacul-
ture, but the natural conditions supplant all these drawbacks.”

A room of her own

According to Gioconda Rosito, the success of her restaurant Cantin-
ho das Ostras is due to fresh products and good service. “My shrimp 
turnovers are praised, and people on the street have expressed re-
gards for the restaurant in Santo Antônio de Lisboa.”

Gioconda’s fishing hut was among those that burned in 2014. It 
took her three and a half years to rebuild it, due more to bureau-
cracy than to other difficulties. She never had vacations, but was 
among the island’s producers that went to France in an exchange 
with producers who work in the land of Asterix.

As she recalls her life and career she concludes: “I’ve worked among 
men, many of them rude and with no formal education, in a setting 
hostile to women. Nevertheless I took the courage and became a 
leader in oyster farming. Tourism and economy in Florianópolis are 
in debt to oyster culture.”





Vida dedicada  
a um produto nobre
A life dedicated 
to a noble product
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Um dos mais fortes e tradicionais produtores de ostras na co-
munidade do Sambaqui é Nei Leonardo Nolli, engenheiro 
agrônomo que entrou na atividade duas décadas e meia atrás 

e deu prosseguimento, desta maneira, às tradições pesqueiras da 
família, uma vez que seu pai era do ramo na região de Itajaí. For-
mado em 1994, um ano antes ele já estava na lida do mar como 
bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Começou com peixes marinhos, e seu TCC foi 
sobre a truta, peixe de água doce de forte presença em diferentes 
regiões do Brasil. A ostreicultura veio no embalo das pesquisas que 
a Universidade Federal de Santa Catarina iniciou naquele período 
justamente nas comunidades pesqueiras da Baía Norte.

A bolsa de iniciação científica lhe permitiu também trabalhar com 
camarões marinhos, mas essa cultura foi duramente afetada pela 
chamada “mancha branca”, que varreu o cultivo de amplas regi-
ões do país. A contaminação chegou a atacar o próprio laboratório 
de larvas certificadas da UFSC e a produção sofreu um baque sem 
precedentes. A ostreicultura foi a atividade que lhe pareceu mais 
promissora – e Nolli se tornou referência, chegando a plantar um 
milhão de sementes por ano nas águas do Sambaqui.

“Na época, esta não era ainda considerada uma atividade especí-
fica”, recorda. Era, antes, uma proposta, uma aventura que não se-
duziu a todos os pescadores artesanais em situação de risco com a 
redução do volume de peixes na região. Não havia referências con-
fiáveis, e menos ainda mercado para uma produção em larga escala. 
A venda era feita em poucos restaurantes e in natura, nos ranchos 
de pesca, para quem quisesse comprar.

De qualquer forma, a ostra superou as expectativas e premiou os 
que se mostraram mais corajosos que a média, deixando outras fa-
mílias ao relento, porque não acreditaram no potencial da atividade 
ou não tiveram como fazer investimentos no momento certo.

A ostra, diz Nolli, apresenta uma série de vantagens em relação a 
outros cultivos. Ela não demanda despesas com ração, porque se 

One of the strongest and most traditional producers of oysters in 
the community of Sambaqui is Nei Leonardo Nolli, an economical 
engineer, who started his activity 2 1/2 decades ago. He belongs to 
a traditional fishermen family from the region of Itajai in Santa Cata-
rina. He graduated in 1994, but began his sea activity a year before 
with a fellowship from CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico). He graduated with a work about 
the trout, a sweet water fish that is cultivated in different regions 
of Brazil. Oyster culture came right after with the research which 
the Federal University of Santa Catarina was promoting among the 
communities of Baía Norte.

The fellowship allowed him to work with sea shrimp, but this culture 
was hampered by the white spot, which destroyed shrimp farming 
in large areas of the country. The contamination affected the labora-
tory of larvae of UFSC, and the production suffered a blow without 
precedent. Oyster farming seemed the best choice at that time, and 
Nolli became a reference. He settled up to a million seeds/year in 
the waters of Sambaqui.

“At that time this was not considered a specific activity,” recalls Nol-
li. It was a proposal, an adventure that didn’t seduce all artisanal 
fishermen, who were at risk with the reduced volume of fish in the 
region. There were no trustworthy references, and there was no con-
sumer market for large scale production. Sales were in natura to a 
few restaurants and at some fishermen huts. Nevertheless oyster 
farming went above expectations and rewarded those courageous 
men. Other families that didn’t believe or didn’t have the means to 
invest, became homeless.

“The oyster, says Nolli, has some advantages in relation to other 
sea farming. It doesn’t demand special feed, because it feeds from 
particles in suspension in the sea water. It feeds on plankton, which 
is abundant in the oceans; even the red tide, whose toxins are le-
thal to humans, is feed for the oyster. In this sense, the oyster helps 
cleaning the sea and recovers carbon while building its shell. That 
is, it destroys less than conventional fishing. To these advantages 
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alimenta das partículas em suspensão na água do mar. Sua ração 
são os plânctons que existem em abundância nos oceanos – e a 
própria maré vermelha, cujas toxinas impedem o consumo por hu-
manos, é um alimento para ela. Neste sentido, a ostra ajuda a limpar 
o mar e resgata carbono enquanto forma a casca. Ou seja, depreda 
menos que a pesca convencional. A esses fatores se agrega a ocu-
pação de áreas fixas, enquanto o pescador é um nômade que vai 
onde o peixe está.

Mais que os humores do mercado, o que deixa os produtores em 
sobressalto é a alta mortalidade das larvas, que pode chegar a 
75% nas épocas mais quentes do ano. Até dezembro, elas resis-
tem, mas quando o calor recrudesce as perdas são consideráveis. 
“A ostra fica mais estressada com o calor, e não se desenvolve tan-
to”, emenda o maricultor. Ele chama esse cenário de “sistema limi-
tante”, que deveria ser objeto de políticas específicas de órgãos 
governamentais.

O fato é que já existem espécies melhoradas geneticamente, mas 
elas não podem ser introduzidas no Brasil por questões de ordem 
sanitária e de legislação ambiental. Ao contrário da espécie biploi-
de, a triploide tem mais resistência à alta temperatura da água, co-
mum nas baías que separam a Ilha de Santa Catarina do Continente.

Uma solução seria a ostra nativa, porém ela precisa ser genetica-
mente trabalhada, como ocorreu com a Gigas. A chamada ostra do 
Pacífico levou muitos anos para chegar ao estágio de resistência e 
às condições de adaptabilidade que apresenta atualmente, a pon-
to de predominar como espécie de cultivo em muitos países.

“A nativa deveria seguir o mesmo caminho”, entende Nei Nolli. “Na 
verdade, em termos de crescimento, ela já evoluiu na comparação 
com uma década atrás, mas ainda demora mais para ficar pronta. 
Para uma safra da nativa, dá quase três safras da Gigas. Esta é 
mais aceita pelo mercado, mas a nativa tem um gosto diferente,  
é mais suave e menos salgada. Por isso, ainda é a preferida de 
muita gente”.



one can add the occupation of fixed areas, while the fishermen are 
nomadic, going where the fish are.”

More than the mood of the markets, it is the high rate of larvae 
mortality that keeps producers in shock. This mortality can raise to 
75% in the hottest time of the year. Until December they resist, 
but when heat intensifies, there are considerable losses. The oyster 
gets stressed with the heat and it doesn’t develop as fine. The aqua 
farmer calls this scenery a “confining system,” which should be the 
object of specific policies by the government.

In fact there are species genetically modified, but these cannot be 
introduced in Brazil on account of sanitary and environmental legis-
lation. On the contrary of the biploid species, the triploid has more 
resistance to high temperature water found in bays that separate 
the island from the continent.

The native oyster would be a better solution, but it should be genet-
ically modified, as it happened with the Gigas. The so called Pacific 
oyster was worked during many years to achieve the resistance and 
adaptability it has today. For this reason it predominates in many 
countries.

“The native oyster should follow the same path” says Nei Nolli. “In 
fact, in terms of growing, there has been an evolution, if compared 
to a decade ago, but still it takes too long to come to market. For 
one crop of native oyster one can have almost three crops of Gigas. 
This is better accepted in the market, but the native has a different 
taste. It is more delicate and less salty to the palate, therefore it’s 
preferred by many consumers.

Similarities and differences with France

Differences in the farming of oysters are not only due to distinct 
climate differences. The major fact is tradition, for the production 
in La Rochele, in the Atlantic, goes back to the Middle Ages. “They 
produce the best oysters in the world, they are four thousand years 
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Diferenças e semelhanças com a França
As diferenças de cultivo de ostras no Brasil e na França não se de-
vem apenas a condições climáticas distintas. Um fator preponde-
rante é a tradição, porque a produção na região de La Rochele, no 
Atlântico, remonta à Idade Média. “Eles produzem a melhor ostra do 
mundo, estão há quatro mil anos na atividade e centenas de anos 
atrás já forneciam para outros países, entre eles o Egito”, diz o os-
treicultor Nei Leonardo Nolli.

Como outros criadores de Florianópolis, ele esteve em Bourcefranc-
-le-chapus, uma vila de três mil habitantes onde um terço da popula-
ção é formado por maricultores. Na França, aliás, a iguaria que domina 
as ceias e refeições de Natal é a ostra. São 60 milhões de franceses 
consumindo a mesma coisa neste ponto do inverno europeu – o que 
garante um bom faturamento para os produtores do litoral.

Outro fator que interfere na produtividade, em favor dos produtores 
de Santa Catarina, é o nível das marés, que aqui baixa muito menos. 
Em nosso litoral, a variação chega a 1,70 metro na maré de lua, afas-
tando o mar por no máximo 30 metros, ao passo que na costa atlânti-
ca da França há lugares em que o mar baixa sete metros e escoa por 
11 quilômetros, deixando as ostras sem alimento por muito tempo.

“Fora da água, ela não se alimenta devidamente, o que, associado ao 
frio, alarga o tempo de crescimento”, diz Nolli. As vantagens no Brasil 
se perdem, no entanto, na elevada mortalidade das sementes, justa-
mente por causa da alta temperatura da água em boa parte do ano.

Na França, a ostra se reproduz sozinha, sem a necessidade do pro-
cesso artificial de laboratório que garante o fornecimento de se-
mentes aos produtores catarinenses. Lá, elas são criadas no mar e 
depois transferidas para tanques com algas azuis, o que confere 
outro sabor e dá uma coloração esverdeada aos animais. A demora 
no crescimento também tem a ver com a hibernação das ostras nos 
meses de inverno, quando praticamente cessa a sua alimentação. 

in this activity and hundreds of years ago they supplied other coun-
tries including Egypt,” says Nei Leonardo Nolli.

He was with other producers from Florianópolis in Bource-
franc-le-Chapus, a village of three thousand inhabitants, where 
a third of them are sea farmers. In France the oyster is served for 
Christmas. So there is a market of 60 million people at this time 
during winter and this guarantees a good profit to the coast pro-
ducers.

A factor which favors productivity in Santa Catarina is the tide level. 
In our coast the variation comes to 1,70 meters with the moon tide, 
and the sea retreats 30 meters at most, while in the Atlantic coast of 
France the tide reaches seven meters, and the sea pulls back up to 
11 kilometers. This leaves the oysters without feed for a long time.

“Out of the water the oyster doesn’t feed properly, and this associ-
ated to cold weather enlarges the growing time,” says Nolli. The ad-
vantages in Brazil are lost by the high mortality rate of seeds during 
the period of warmer water.

In France the oyster reproduction happens by itself with no need of 
artificial laboratory manipulation, whereas in Santa Catarina this is 
necessary to guarantee the offer of seeds to the producers. In France 
the oysters are grown in the sea and are later transferred to tanks 
with blue algae, which gives them a different taste and a greenish 
color. The slower development is due to hibernation during winter, 
when the oyster practically doesn’t feed. Nei Nolli affirms that the 
ideal water temperature is of 22 degrees centigrade. Above 25 de-
grees the oyster doesn’t grow or reproduce. It just throws its seeds 
in the water to perpetuate the species.

In so many years of labor the producer has learned to deal with dif-
ferences and particularities in the way fishermen and aqua farmers 
behave. “Contrary to fishermen, the aqua farmers tend to associ-
ate,” states Nolli. For this reason, whoever works with mollusk and 
mussel either is not a native of Florianópolis or exchanged a former 
profession for that of an aqua farmer.







Nei Nolli afirma que a temperatura ideal da água para o cultivo é 
22 graus centígrados. “Acima dos 25 graus ela não cresce e investe 
na reprodução, jogando os ovos na água para perpetuar a espécie”.

Em tantos anos de labuta, o produtor já aprendeu a lidar com as 
diferenças e especificidades no comportamento de pescadores e 
maricultores. “Ao contrário dos primeiros, estes são mais afeitos 
ao associativismo”, afirma. É por isso, em parte, que quem trabalha 
com moluscos e mexilhões veio de fora de Florianópolis ou trocou 
a profissão que tinha pela maricultura.

Growing at a fast pace

The exchange between Brazilian and French oyster farmers was very 
important especially for the producers from this side of the Atlantic. 
Brazilians had to learn to handle this delicate and precious little 
animal. The weather in Brazil is very becoming for production, be-
cause the oyster is an animal of tepid water. “Our coast has deeply 
indented bays, inlets, sheltered regions, perfect estuaries for the 
development of aqua farming, and this is not common to the coast 
of other countries,” says Alex Alves dos Santos from EPAGRI.





Crescimento em ritmo acelerado
O intercâmbio entre franceses e brasileiros que cultivam ostras foi 
importante sobretudo para os criadores do lado de cá do Atlânti-
co, que precisavam aprender como lidar com esse animalzinho tão 
delicado e valioso. No entanto, o clima é um fator que favorece a 
produção no Brasil, porque a ostra, embora seja refratária ao calor 
elevado, é um molusco de águas cálidas. “Temos baías recortadas, 
enseadas, zonas abrigadas, estuários perfeitos para o desenvolvi-
mento da atividade, o que não é comum no litoral de outros países 
produtores”, afirma Alex Alves dos Santos, da Epagri.

“Os franceses enlouquecem com as nossas condições de produ-
ção”, reforça o maricultor e dono de restaurante Leonardo Cabral 
Costa. Para os sete meses de maturação no litoral catarinense, na 
França a espera é de mais de dois anos. Ele e seu pai convidavam os 
visitantes franceses a conhecerem o cultivo no primeiro e no último 
dia da viagem. “Em pouco tempo, elas se transformavam de semen-
tes em ostras do tamanho de uma unha”, conta Leonardo. “Lá, isso 
demora um ano para acontecer”.

Ainda assim, a França é o terceiro maior produtor de moluscos do 
mundo, com 140 mil toneladas por ano, fornecendo para o mercado 
interno e para outros países da Europa. A tradição e as regras claras 
para a produção e comercialização dão segurança para os maricul-
tores franceses. No Brasil, a instabilidade da economia e da política 
interfere na continuidade dos programas para o segmento. Para se 
ter uma ideia, só entre 2003 e 2015 o Brasil teve sete ministros di-
ferentes na área da agricultura – um para cada um ano e oito meses.

“The French get enthusiastic about the producing conditions here 
in Brazil,” states the aqua farmer and restaurant owner Leonardo 
Cabral Costa. For seven months of maturation in the coast of San-
ta Catarina, in France the aqua farmers wait more than two years. 
Leonardo and his father invite French visitors to see their culture 
in the first and in the last day of their visit. “In a very short time the 
oysters grow from seeds to the size of a nail,” says Leonardo. “In 
France it takes one year for the same growth.”

Nevertheless France is the third larger producer in the world with 
140 thousand/ton a year. They supply the French market and other 
European countries. Tradition and clear production and commer-
cial policies give safety to French producers. In Brazil, economical 
and political instability interfere with the continuity of policies for 
this segment. Just to have an idea, from 2003 to 2015 Brazil had 
seven different Ministers of Agriculture - one for each year and 
eight months.





Com a ostra no 
DNA familiar
With the oyster  
in the family DNA



56

Aos 40 anos, Leonardo Cabral Costa pertence à geração que 
já nasceu com as ostras fazendo parte da rotina da família e 
da comunidade, embora seu pai lidasse com abate e comer-

cialização de carne de gado. Uma série de coincidências o levou a 
investir no ramo, e ele ajudou a transformar o que era, ainda na dé-
cada de 1990, uma tendência, uma vocação da Ilha de Santa Catari-
na, num negócio de amplas possibilidades. Leo, como é conhecido, 
abriu e mantém o Freguesia Oyster Bar, um dos restaurantes mais 
tradicionais da Grande Florianópolis, que funciona o ano inteiro e 
oferece 32 pratos diferentes tendo a ostra como carro-chefe, na 
bela enseada que abriga a vila de Santo Antônio de Lisboa.

Esta parte da Ilha tinha uma cultura gastronômica baseada no con-
sumo do marisco. A iguaria, contudo, era fortemente associada às 
festas do Divino Espírito Santo, muito tradicionais na Capital, e a 
eventos esportivos na região. A morte de dois amigos de seu pai 
quando apanhavam mariscos num costão, em datas diferentes, nos 
anos de 1980, mobilizou os moradores e alertou para os perigos 
da atividade feita de maneira tão desprevenida, diante do humor 
bravio do mar, dos ventos e das marés.

Foi a partir desses sobressaltos que seu pai e um amigo descobri-
ram que podiam fazer melhor uso de garrafas, bambu, vidros e res-
tos de redes de pesca, onde os mariscos se agarravam para crescer, 
reduzindo a exposição dos pescadores aos perigos do mau tempo. 
A ideia seguinte foi colocar na água uma jangada de bambu-açu. No 
remanso da Baía Norte surgiu, então, um jeito de produzir o mexi-
lhão bivalve em uma atividade segura, porque as ondas sopradas 
pelas ventanias não iriam mais apanhar os incautos no mar aberto 
ou pendurados na pedra escorregadia.

Àquela altura, o Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC já estu-
dava a possibilidade de fornecer sementes de ostras aos moradores 
dos balneários, porque a pesca tradicional estava em declínio. O 
então reitor Diomário de Queiroz morava na comunidade, e o pro-
fessor universitário Carlos Rogério Polli estendeu as experiências 
do campus da Trindade para a praia do Sambaqui. Depois, na Barra 

Leonardo Cabral Costa, who is 40 years old, belongs to a genera-
tion that had oysters as part of the community and family routine, 
even though his father engaged in butchery and commercialization 
of cattle. By a series of coincidences he decided to invest in oys-
ters, and helped an incipient activity in the island of Santa Catarina 
around 1990 to become a business of extensive possibilities. Leo, 
as he is known, opened  the restaurant Freguesia Oyster Bar, one of 
the most traditional in the area of Florianopolis. It’s open all year 
round and offers 32 different dishes having the oyster as the main 
product. The restaurant is situated in the beautiful bay and  village 
of Santo Antônio de Lisboa .

This part of the island had the gastronomical culture based on 
shellfish, but this was strongly related to the Divino Espírito Santo 
festivities and sports events of the region. The death of two of his 
father’s friends while harvesting for oysters on a rock side, in the 
year of 1980, alerted the community to the perils of such activity. 
The work was done in a very amateurish manner ignoring the humor 
of a fierce sea, strong winds and tides.

From these upsets his father and a friend found out that they could 
make good use of bottles, bamboo and fishing nets. The shellfish 
would hold to it and grow, and this reduces the peril of having the 
fishermen exposed to bad weather. The next idea was to use a bam-
boo raft. In this manner, in the backwaters of Baía Norte, they could 
have a safe production of bivalves mollusks. For the harvest they 
wouldn’t be caught in the open sea holding to a slippery rock.

At that time the Laboratory (LMM) of the Federal University was 
studying the possibility of supplying with oysters seeds the beach 
residents in face of the reduction in fishing activity. The President 
of the University, Diomário de Queiroz, was a community resident, 
and Professor Carlos Rogério Polli expanded the experiences from 
the Trindade Campus to Sambaqui. After that, in Barra da Lagoa, the 
laboratory increased research and could supply seeds to as many 
oyster farmers as it was necessary.
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da Lagoa, o laboratório possibilitou a multiplicação das pesquisas e 
do fornecimento de sementes a tantos ostreicultores quantos fos-
sem necessários.

Inicialmente, de um grupo de 60 pescadores, apenas cinco aceita-
ram entrar no projeto da ostreicultura em Santo Antônio de Lisboa, 
onde o avô de Leonardo, Altino Cabral, era intendente. Este passou 
o negócio para o filho, na época envolvido com seu matadouro de 
bois. “As jangadas ficaram lá, não tinham caráter comercial, porque 
os mariscos eram pegos mais para as festas da igreja da comuni-
dade”, conta Leo. É por meio delas que ele abastece o restauran-
te, mantendo um sistema que lhes permite controlar a colheita de 
acordo com a demanda.

“Eu tinha nove anos de idade quando tudo começou”, conta Leo-
nardo. Dali até a abertura do Freguesia, em janeiro de 1998, foi um 
longo aprendizado. Coincidiu que aquele foi o primeiro ano da Fe-
naostra, o evento com que Florianópolis queria difundir sua nova 
vocação e aproveitar a vinda ao Estado de milhares de turistas du-
rante as festas de outubro – para Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá 
do Sul e outras cidades catarinenses.

Anos de mudanças positivas
No começo da década de 90, o cenário era promissor para a os-
treicultura, mas confuso para a economia do país. O Plano Collor 
tirou muito dinheiro de circulação, e milhões de famílias brasileiras 
precisaram refazer planos e projetos de vida. Quando Itamar Franco 
assumiu a presidência da República, uma das medidas do governo 
foi criar programas de incentivo para a atividade agrícola, da qual a 
pesca (e a emergente maricultura) fazia parte. As pesquisas da UFSC 
e Epagri ajudaram a abrir novas perspectivas para quem enfrentava 
dificuldades na pesca tradicional.

A colônia de pesca de Santo Antônio e Sambaqui ganhou CNPJ e a 
produção em cativeiro foi crescendo até se consolidar, a ponto de 
não ter onde colocar todas as ostras colhidas. A ostra do Pacífico, 

Initially, from a group of 60 fishermen, only five accepted to join the 
oyster culture project in Santo Antônio de Lisboa, where Leonardo’s 
grandfather, AltinoCabral,  was intendant. The business went to his 
son, at that time busy with his slaughterhouse. “The rafts remained 
there because they had no commercial value. They were used only 
to catch oysters whenever there was a community party at the lo-
cal church,” tells Leo. Now the rafts are used to harvest the oysters 
needed for his restaurant, in this manner he can control the harvest 
according to the restaurant demand.

“I was nine years old when everything started,” recalls Leonardo. 
From that time until the opening of Freguesia, in January 1998, it 
was a long apprenticeship. Coincidentally that was the first year 
of Fenaostra, an event with which Florianopolis wanted to show 
its new vocation among tourists. Usually there came thousands of 
them to Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul and other cities 
to participate at the Oktoberfest.

Years of positive changes 

In the beginning of 1990, the scenery was auspicious for oyster 
farming, but unclear to the economy of the country. The Plano Col-
lor took a lot of money from circulation, and millions of families had 
to retrace plans and life projects. When Itamar Franco became Pres-
ident, he worked out policies to promote agriculture, fishing and 
aqua farming. The research of the Federal University and of EPAGRI 
helped to create new perspectives to people facing difficulties with 
traditional fishing.

The fishermen village of Santo Antônio and Sambaqui received a 
CNPJ (business registration number for income taxes) and produc-
tion in confinement grew and consolidate to the point of having a 
surplus. They couldn’t sell the whole production. The Pacific oyster, 
also called Crassostrea Gigas, known for its great adaptability, found 
in the island of Santa Catarina a favorable environment to grow in 
a short period of time. The creation of Associação dos Maricultores 
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também chamada de Crassostrea gigas, conhecida por sua grande 
capacidade de adaptação a todos os tipos de climas, encontrou no 
entorno da Ilha de Santa Catarina o ambiente propício para se de-
senvolver em período curto de tempo. A criação da Associação dos 
Maricultores do Norte da Ilha, do qual Leonardo Cabral Costa foi 
presidente em 2001, ajudou aglutinar os produtores.

“Até 1998, a atividade era muito incipiente, ainda um trabalho pa-
ralelo para muita gente, mas no ano 2000 ela explodiu”, conta Le-
onardo. Foi difícil eliminar os estigmas sobre o molusco, inclusive 
por parte dos consumidores, porém a Fenaostra ajudou a reduzir os 
preconceitos e estimulou a ideia de que a cidade poderia produzir 
algo que o Brasil inteiro apreciaria.

Dono de bar é patrão de si mesmo
Leonardo Cabral Costa estudou Agronomia, mas parou antes de for-
mar. Fez Administração, porém outra vez não foi até o fim. Perdeu o 
avô e optou por cuidar da empresa familiar. Sua irmã é sócia no bar 
e seu pai é associado a ele na fazenda marinha. Ali, mantém uma 
balsa com estrutura de produção, ou seja, é o local onde se dá o 
processo de seleção do que será servido no Freguesia. “A balsa é 
um equipamento que flutua ao lado da marisqueira”, informa ele. 
Fixa, ela está sempre em operação, independente do nível da maré 
e das condições do clima.

Neste sentido, Leonardo é o patrão de si mesmo, porque o restau-
rante é muito movimentado o ano inteiro e consome praticamente 
100% do que é produzido na enseada de Santo Antônio. Colhe 100 
mil dúzias de ostras por ano, tem inspeção própria, está bem ran-
queado e atrai a freguesia também pelas redes sociais. Para chegar 
onde está, contou com o apoio técnico do Sebrae/SC.
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do Norte da Ilha, which had Leonardo Cabral Costa as its president 
in 2001, helped to bring together the producers.

“Until 1998, the activity was incipient, and a side work for many 
people, but in 2000 oyster farming rocketed up,” says Leonardo. It 
was difficult to fight stigma about the mollusk, including on the part 
of consumers, but Fenaostra helped reduce prejudice and stimu-
lated the idea that the city could produce something that would be 
appreciated in Brazil.

A bar owner is his own boss

Leonardo Cabral Costa studied agronomy, but didn’t graduate. He 
changed to administration, but didn’t finish his studies. He lost his 
grandfather and decided to run the family business. His sister was 
his associate in the bar, and his father, in the aqua farming. There 
they maintain a balsa with production structure, that is, the place 
where the food to be served at the restaurant is selected. “The balsa 
is an equipment that fluctuates at the side of the restaurant,” in-
forms he. Fixed, it is always in operation, independently of sea level 
or climate conditions.

In this sense, Leonardo is his own boss, for the restaurant serves the 
whole year and consumes 100% of what is produced in Santo Antô-
nio. The harvest is of 100 thousand dozens of oysters a year, has its 
own sanitary inspection, has good quality ranking and attracts con-
sumers through internet. To reach these achievements, he received 
the technical support from Sebrae/SC.





Uma referência  
para a maricultura
A reference in aqua farming
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Na restrita lista das mulheres que se dedicaram às atividades 
do mar em Florianópolis, Rita de Cássia Rodrigues é uma das 
mais representativas. Na realidade, ela continua na lida, mais 

ativa do que nunca, colhendo os frutos do pioneirismo que marcou 
a implantação das fazendas de ostras no Ribeirão da Ilha. Como ou-
tras mulheres, brigou pelas causas da ostreicultura e nem sempre foi 
reconhecida por isso. Mas não se arrepende, e divide seu cultivo de 
dois hectares com um sócio, maricultor como ela, com quem também 
mantém em sociedade o Empório do Mar, restaurante com uma fre-
guesia fiel e diversificada que recebe clientes de todo o Brasil.

Rita de Cássia tem formação superior como farmacêutica, profissão 
a que se dedicou durante 13 anos. Morou em Recife entre 1979 e 
1991, e seu retorno coincidiu com o início da expansão da maricul-
tura na Ilha de Santa Catarina. Corajosa, começou por conta própria, 
sozinha, no cultivo de marisco. Fez curso na Epagri, criou uma pe-
quena fazenda atrás da casa dos pais, foi à cata de compradores e 
viajou, como outros produtores, até a região de La Rochele, na Fran-
ça, onde a ostreicultura sempre foi muito desenvolvida.

Começou com 30 mil sementes, depois aumentou para 50 mil e foi 
ainda mais longe, colocando 80 mil sementes por safra na fazenda 
da Baía Sul. Nesse ambiente acolhedor, bastam sete meses para que 
as ostras fiquem prontas para o consumo. “No início, era tudo no 
remo da bateira de madeira”, conta. Entre 2009 e 2010, mudou seu 
cultivo mais para o sul, alguns quilômetros adiante da pracinha do 
Ribeirão, onde as águas são menos rasas e mais propícias para o 
desenvolvimento das ostras.

Uma das lutas de Rita de Cássia foi pelo selo de inspeção federal (SIF) 
do produto, que muitos produtores não quiseram implantar porque 
implicava em aumento das despesas. Depois de quatro anos de luta, 
em 2007, o serviço foi oficializado, abrindo portas para a ostra tan-
to em Santa Catarina quanto nos maiores Estados consumidores do 
país. Hoje, ela trabalha com ostras, mariscos (criados juntos) e vieiras. 
Para os mexilhões, utiliza cordas surradas e torcidas onde os maris-
cos se fixam e crescem ao sabor das ondas da baía.

In the restricted list of women that dedicated themselves to sea 
activities in Florianópolis, Rita de Cássia Rodrigues is one of the 
most representative. In fact, she goes on working, more active than 
ever, reaping the fruits of her pioneering in setting oyster farms in 
Ribeirão da Ilha. Just as other women, she fought for oyster culture, 
but was not always recognized for it. She doesn’t regret it. She now 
divides her oyster farm of two hectare with an associate. He is an 
aqua farmer too, and they have a restaurant called Empório do Mar, 
where they serve faithful customers from all over the country.

Rita de Cássia graduated as pharmacist, worked and lived in Recife 
from 1979 to 1991. She returned to Florianópolis in the beginning 
of aquaculture expansion. She bravely started on her own cultivat-
ing shellfish. For this work she prepared herself at EPAGRI, started 
a small sea farm in the “backyard” of her parents’ home, looked for 
consumer markets, and traveled with other producers to the region 
of La Rochele, in France.

Rita started with 30 thousand seeds, grew to 50 thousand and went 
even further to 80 thousand seeds for each crop at her farm in Baía 
Sul. In this welcoming environment one needs only seven months 
to have the oysters ready for consumption. “In the beginning the 
work was done with paddle and wooden canoe,” tells Rita. Between 
2009 and 2010 she moved her farm to a site some kilometers South 
of Ribeirão. There the waters are deeper and more proper to the 
development of oysters.

Rita de Cássia fought for Federal sanitary inspection (SIF) for her 
production, but other producers didn’t want to spend money for 
this purpose. In 2007 sanitary inspection was officialized, and the 
oysters from Santa Catarina could be commercialized to bigger mar-
kets of consumption. Today Rita works with oysters, shellfish and 
scallops. For mussel she works with worn out ropes, to which the 
shellfish adhere, and grow with the movement of the waves.

The visit to Bourcefranc-le-Chapus was remarkable. The Sea School, 
where producers from Canada, Brazil and native ones got together, 





A passagem pelo litoral francês, mais precisamente por Bource-
franc-le-chapus, foi marcante. A Escola do Mar, onde se reuniu com 
produtores nativos, canadenses e brasileiros, é uma referência para 
ostreicultores de todo o mundo, mesmo que a produtividade seja 
prejudicada pelo longo tempo de amadurecimento das ostras.

No litoral francês do Atlântico, todos foram muito bem recebidos. 
“O interior da França, ou seja, o que não é Paris, é orgânico, fami-
liar, aconchegante”, ressalta Rita. “E a organização dos maricultores, 
com suas cooperativas, é exemplar”. Lá, ficou impressionada com o 
hábito de comer ostra crua com pão e manteiga. “Levei uma ban-
deira de Florianópolis, livros e fôlderes para mostrar a eles a nossa 
cidade”, orgulha-se.

Um case de muito sucesso
Atualmente, Rita de Cássia mantém o restaurante, vende o exce-
dente para peixarias e compradores finais e tem autorização para 
entregar o produto em 22 municípios da Grande Florianópolis. 
Com funcionários de fora, incluindo haitianos, ela usufrui do bom 
conceito turístico de Florianópolis, da propaganda informal, boca a 
boca, e de sua capacidade de interagir com sua clientela, a quem 
oferece para degustação uma cachacinha de Antônio Carlos – mu-
nicípio que, além de produzir muita hortaliça, é referência de boa 
aguardente.

Seu restaurante, que começou com modestas quatro mesas, em 
2011, ajuda a espalhar as ostras que cultiva pelo mundo – elas já 
chegaram à China e à Nova Zelândia. Rita gosta de viajar e plantar, 
mexer na terra. Já foi para outros Estados do Brasil com a missão de 
mostrar como se cria e faz funcionar uma associação de maricul-
tores. E ainda recebe estudantes, acadêmicos e pesquisadores da 
ostreicultura, ensinando como pegar no pesado pode dar grande 
retorno, e não só econômico.

O resultado é que se tornou amiga de uma psicóloga do oeste do 
Paraná que fez o doutorado com base no cultivo de ostras que man-



69

is a reference to oyster farmers from all over the world, even though 
the production there requires a longer maturation time .

In the Atlantic coast of France everyone is welcome. “The country-
side of France, outside of Paris, is organic, familiar, cozy,” states Rita. 
“The organization of aqua farmers in cooperatives is exemplary.” 
She was impressed with the use the natives have of eating raw oys-
ters with bread and butter. “I had a flag from Florianopolis, books 
and folders to show them our city,” says Rita proudly.

A successful case

Nowadays Rita holds the restaurant and sells the crop surplus to 
fish markets and other consumers, and she is authorized to sell the 
product in 22 counties of Great Florianópolis. She employs work-
ers from other regions, including Haitians, and she enjoys fame 
amongst the tourists. The advertising is done by word of mouth and 
by her capacity to interact with clients, to whom she offers for tast-
ing the sugarcane brandy from Antonio Carlos, a municipality which 
is reference for vegetables and good sugarcane brandy.

The restaurant, that started with four tables, in 2011 helped to spread 
around the world the oysters that Rita cultivates. They went as far as 
China and New Zealand. Rita likes to travel and to plant, to dig the 
ground. She has been to other states with the mission of showing 
how to make an association of aqua farmers work out. She welcomes 
students, academics and researchers in oyster culture to show them 
how to do the heavy work to get a profit not only economical.

The result is that she became friends with a psychologist from the 
West of Paraná who did her doctorate on oyster cultivation in Ri-
beirão da Ilha. This professor went to France to research and com-
pare the different methods of producing oysters. “All this makes up 
for the inconveniences of the time I was not welcome in the produc-
ers’ meetings, dominated by men in a hurry to get rich. I thumped 
the table and cursed to impose myself,” she recalls, “but I was al-
ways very emphatic in what I was defending.”
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tém no Ribeirão da Ilha. A professora chegou a ir para a França atrás 
de elementos para comparar as distintas formas de cultivo da ostra. 
Tudo isso compensa as dores de cabeça e as incompreensões, des-
de os tempos em que era mal recebida nas reuniões de produtores, 
dominadas por homens com pressa em ficar ricos. “Dei murro na 
mesa e disse palavrões para me impor”, conta. “Mas sempre fui mui-
to enfática nas causas que defendi”.

“Amo o que faço e me realizei aqui”, diz Rita, declarando afeição 
especial pela ostra nativa, mais adocicada, rígida e melhor adapta-
da às águas cálidas das baías locais. Seu gosto coincide com o da 
maioria, mas a demora para ficar pronta para o consumo (cerca de 
um ano e meio) faz com que os produtores optem pela Gigas.

A maricultora também prefere consumir a ostra crua, in natura, mas 
informa que a gratinada tem mais demanda em seu restaurante – 
uma questão cultural, de hábito, dos brasileiros. Ela considera o 
preço do produto e dos pratos acessível e diz que falta um progra-
ma que estimule o aproveitamento das cascas das ostras, um pro-
blema de ordem ambiental que poderia ser sanado se estas fossem 
trituradas e mandadas para o aterro sanitário. “As cascas poderiam 
virar adubo, ração, corretivo para o solo ou remédio para a osteo-
porose”, afirma.

Quando o breu dominava as baías
Quem conheceu bem a pesca de anos pretéritos lembra da fartura 
de miraguaias, pampos, parus, cocorocas e paratis nas águas das 
baías e no mar aberto. Waldemiro Estácio Gonçalves, morador do 
Ribeirão da Ilha, pegou os bons tempos de peixe farto e discorda 
da afirmação categórica de que os pescadores tradicionais migra-
ram para a maricultura. Para ele, o que explica a mudança é que 
os velhos homens do mar morreram ou se aposentaram e as novas 
gerações não quiseram seguir a atividade, dura como poucas. A os-
tra, por exemplo, reúne produtores que nunca haviam jogado uma 
rede no mar...
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“I love what I do and have achieved,” says Rita, declaring her special 
affection for the native oyster. It is sweeter, harder and better adapt-
ed to the local water temperature. Rita’s taste is the same as that of 
the majority of the people, but the native oyster takes longer to get 
ready for consumption. Therefore the producers prefer to deal with 
Gigas.

Rita likes to eat oyster in natura, but she explains that au gratin is 
more demanded in her restaurant: its a cultural matter amongst Bra-
zilians. She considers quite accessible the price for the product and 
for the dishes offered, but there should be a better policy for the 
use of shells. They could be grated and sent to a sanitary dump. 
“The shells could become fertilizer, feed, soil treatment or osteopo-
rosis medicine,” she affirms.

While darkness reigned over the bay

Whoever is well acquainted with fishing in past days, remembers 
the plenty of different fish (miraguaias, pampos, parus, cocoricas, 
paratis) in the bay and at sea. Waldemiro Estácio Gonçalves, from 
Ribeirão da Ilha, remembers that good time. He doesn’t approve 
that traditional fishermen move to aqua farming. He explains that 
old stock fishermen retired or died. The new generation didn’t want 
to follow that hard work. The oyster, for instance, gathers producers 
that have never thrown a net in the sea.

For some people, the intense light from the city that resulted from 
urban development, has driven the fish away. “In the time of oil 
lamps, the only lights were from the Hercilio Luz bridge, far away in 
the bay, all the surounding was pitch dark,” says Waldemiro, Rita’s 
father.

The oyster needs good quality of water, but it doesn’t need hor-
mones or feed. To produce shrimp or salmon, however, the aqua 
farmer needs good water, feed and hormones. The oyster filters 
her nutrients from the water and, in this sense, helps to clean the 
water where it’s cultivated. In the bays of Florianópolis the South 







74

Há quem diga que também a claridade artificial das baías, provocada 
pela intensa iluminação que veio com o crescimento urbano, afugen-
tou os peixes. “No tempo das pombocas (lamparinas), a única luz que 
se via dos confins das baías era a da ponte Hercílio Luz – o resto era 
breu total”, diz Waldemiro, que é pai de Rita de Cássia Rodrigues.

A ostra requer água de boa qualidade e dispensa, ao contrário de 
quem cria camarão e salmão, o uso de hormônios e de ração como 
alimento. A ostra filtra os nutrientes da água e, neste sentido, ajuda 
a limpar os lugares onde é cultivada. Nas baías de Florianópolis, o 
vento sul também ajuda a renovar a água e traz nutrientes do ocea-
no e sedimentos que vêm dos cursos d’água do continente.

Testemunha de outros tempos
O Ribeirão da Ilha pode ser dividido em dois – antes e depois da os-
tra. Quanto estudava no Instituto Estadual de Educação, em 1975, 
Rita de Cássia Rodrigues lembra que seu bairro era tomado pelo 
mato e por sítios onde se produzia de tudo e quase tudo era difícil 
de vender. Havia poucas linhas de ônibus e a estrada geral ficava 
abaixo do nível das casas. Waldemiro Gonçalves, seu pai, conta que 
as pessoas caminhavam até o Saco dos Limões e tomavam o ônibus 
no Armazém Vieira para chegar ao centro da cidade. Outros iam a 
cavalo, e havia até quem se deslocasse a pé dali até a Armação do 
Pãntano do Sul.

Seu Waldemiro diz que havia 38 engenhos de farinha na região do 
Ribeirão, “todos puxados a boi”. O que saía das moendas da cana 
resultava em melado, açúcar e garapa de boa qualidade. Ele ainda 
é capaz de mostrar a localização de cada um desses equipamentos 
que animavam a pequena economia local. As lanchas e baleeiras 
eram movidas a remo, e ele próprio chegou a acompanhar o sogro, 
que negociava com café, em empreitadas pela Baía Sul antes de 
raiar o sol, nas madrugadas de inverno.

Waldemiro teve lancha e pescava para comer, mas nunca precisou 
do mar para ganhar a vida. Na verdade, o mar o sustentou, mas de 

wind also helps to renovate the water and brings nutrients from the 
ocean and sediments from the waters of the continet.

A witness of old times 

The story of Ribeirão da Ilha is divided before and after the oyster. 
Rita de Cássia Rodrigues remembers the time she studied at the 
Instituto Estadual de Educação, in 1975. At that time her neighbor-
hood was made up of woods and small farms. It was difficult to sell 
the production of these farms. Public transportation was scarce, and 
the road was down below the houses. Waldemiro Gonçalves, her fa-
ther, reports that people had to walk all the way to Saco dos Limões 
to take a bus at Armazém Vieira to get to the downtown area. Others 
would go on horseback or on foot to Armação do Pântano do Sul.

He goes on reporting that there were 38 mills for manioc flour in 
the region of Ribeirão, “all by animal traction.” In the sugar cane 
mills the production was of molasses, sugar and garapa (the juice) 
of good quality, and he knows where every one of them was situ-
ated. In short, that was the economical situation at that time. The 
canoes and whaling boats were moved by paddle, and many times 
he went with his father in law, before sunrise and in the cold winter, 
to sell coffee.

Waldemiro had a boat and fished all he needed to eat, but he never 
depended on it for support. He earned his living on the sea, for 
he was in the Army and later in the Navy. He was born in Paulo 
Lopes and came to Ribeirão at the age of 14, when his father died. 
As a widow she could no longer use the family property. Waldemiro 
had to chop wood to help his mother and so he came to adulthood 
exploring the territory all the way to Naufragados lighthouse and 
made many friends. 

In the Army he was stationed in Rio de Janeiro and after exempt-
ed returned to Ribeirão until he had the chance to go to the Navy. 
In 1954, while he was studying to become a corporal, President 
Getúlio Vargas shot himself. This was the end of his Navy career, 







outra maneira, como homem que fez carreira na Marinha. Nascido 
em Paulo Lopes, ele veio para o Ribeirão aos 14 anos de idade, 
quando a mãe ficou viúva e foi proibida de usar as terras da família. 
Waldemiro cortou lenha para ajudar em casa, e nessa faina foi cres-
cendo, fazendo amizades e explorando a vasta região que vai até o 
farol de Naufragados.

Foi para o Exército, servindo no Rio de Janeiro. Acabou dispensado, 
voltou para a roça, até que surgiu a oportunidade de ingressar na 
Marinha. Fazia curso para cabo, em 1954, quando o presidente Ge-
túlio Vargas deu um tiro no peito. Levou a carreira até o fim e deu 
baixa cedo, aos 48 anos, indo para a reserva como segundo-sargen-
to. Depois, ainda foi gerente de posto de combustível, entregador 
de jornais nas bancas de Florianópolis e pescador por dilentantis-
mo. Teve rancho e baleeiras, porém gosta é do campo – com quase 
90 anos, ainda colhe cacau, graviola e amendoim e mantém quase 
30 cabeças de gado no Ribeirão da Ilha.

Se tem saudades do passado? “Sim, da juventude”, dispara seu 
Waldemiro. Tanto da Florianópolis antiga, sem tantas lâmpadas e 
balbúrdia, quanto do Rio de Janeiro, cuja vida boêmia sempre foi 
cantada em prosa e verso, especialmente nos subúrbios. Passagens 
dignas de nota foram as partidas de futebol que assistiu durante a 
Copa do Mundo de 1950, no Maranacã recém-inaugurado. “Na final 
contra o Uruguai, todos apostavam cervejas prevendo o placar e 
pagando as apostas na Quinta da Boa Vista”, conta. “Teve gente que 
morreu após a derrota [por 2 a 1] dentro do próprio estádio”.

and he left as a second sergeant at the age of 48. He then was a 
manager in a gas station, distributor of newspapers and fisherman 
for leisure. He had a fishing hut and whaling boats, but he prefers 
the countryside. With almost 90 years he still harvests cocoa, gravi-
ola and peanuts, and he raises 30 head of cattle at Ribeirão da Ilha.

Do you have any nostalgia? “Yes, from my youth,” answers Wal-
demiro. “I miss old Florianópolis, without so many lamps and noise. 
I miss Rio de Janeiro, where bohemian life was sung in prose and 
verse, particularly on the suburbs. Noteworthy are the soccer 
matches during the World Cup of 1950 in the newly inaugurated 
Maracanã. In the final match against Uruguay everyone was betting 
bear, foreseeing the results and paying the stakes at Quinta da Boa 
Vista. After the defeat by 2 x 1, some people died in the very sta-
dium.”



De olho nos negócios  
e nas origens
Business and origins outlook
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Filho e neto de pescadores, Dário Hudson Gonçalves cresceu 
sentindo as correntes do mar e o cheiro de maresia que são 
companheiros dos moradores do Ribeirão da Ilha. Pegou o 

tempo de estradas intransitáveis nos dias de chuva e da pesca em 
barcos a remo na Baía Sul. Quando jovem, matava peixes durante 
a semana para levantar os trocados que garantiriam o baile do sá-
bado no clube Bandeirante. Depois de anos, entre estudo e traba-
lho, testemunhou o crescimento da maricultura e a consagração da 
ostra como vedete não só no bairro, mas em Florianópolis e na Ilha 
de Santa Catarina.

Quando abriu um barzinho que servia peixes fritos e outros frutos 
do mar na Caieira da Barra do Sul, não imaginava que menos de 
duas décadas depois seria um próspero dono de restaurante que 
recebe uma clientela seleta no Ribeirão e em Coqueiros, para onde 
expandiu sua atividade. Mas Dário não perdeu o vínculo com as 
origens, tanto que ainda pesca e tenta manter ativa parte de uma 
chácara da família de onde se vislumbra toda a beleza das baías, 
dos morros e vilas do continente e da própria cidade, ao longe, com 
suas pontes e edifícios.

O dono do Rancho Açoriano era funcionário de uma empresa de te-
lefonia quando, em 1997, resolveu investir num novo ramo. Um ano 
antes havia colhido o primeiro lote de ostras, ainda para consumo 
familiar. Já tinha rancho e barco de pesca e viu boas perspectivas 
nessa atividade, embora viesse depois a concentrar os esforços nos 
restaurantes, atualmente tocados com a mulher e os três filhos, for-
mados em nutrição, gastronomia e administração – áreas que casam 
bem com os negócios da família.

Nas idas e vindas entre Ilha e Continente, Dário se lembra das corri-
das de carretão na infância, quando também andava pelas ruelas do 
Ribeirão em bicicletas que resistiam às suas diabruras. O “filho da 
Rosalva”, como era conhecido, aprontava muito, mas cresceu e se 
tornou, além de empresário, um saudosista, a ponto de hoje ainda 
fazer da pesca o esporte preferido.

Son and grandson of fishermen, Dário Hudson Gonçalves grew up 
watching the sea currents and feeling the sea air smell which are 
companions of the inhabitants in Ribeirão da Ilha. He used to cross 
impassable roads on rainy days and fish on rowing boats at Baía 
Sul. When young, killed fish on weekdays to make the money that 
would allow him go to Bandeirante night club on Saturdays. After 
years between studying and working, witnessed the growth of aqua 
farming and the consecration of the oysters as the favorite seafood 
not only in his neighbourhood, but also all over the whole island, 
Florianopolis.

When he set up a restaurant that served fried fish among other sea-
food in Caieira da Barra do Sul, he didn’t imagine that, less than two 
decades after, he would become a prosperous businessman who 
receives prime clients in two establishments, Ribeirão da Ilha and 
Coqueiros, where he opened his second restaurant. But Dário didn’t 
lose touch with his roots, he still fishes nowadays and keeps part of 
his family land, from where he can watch the stunning beauty of the 
bays, the hills and the villages in the continent and his own city with 
its bridges and buildings.

The owner of Rancho Açoriano was an employee in a telephone 
company when, in 1997, decided to invest in new activities. One 
year earlier, he had cropped his first oysters batch, yet only for his 
family consumption. He already had his ranch and fishing boat and 
saw good perspectives in this activity. After a while, he put his ef-
fort on growing the restaurants, which are currently managed by 
his wife and three children, graduated in gastronomy, nutrition and 
administration –  three areas that support the family business.

Along backwards and forwards between island and continent, Dário 
remembers the roller carts during his childhood, his rides through 
the alleys of Ribeirão, in a bike that survived his tricks. Also known 
as “Rosalva’s son”, he was a mischief kid, but he grew up and be-
came a businessman, yearning for the past, so much that fishing is 
still his favorite sport.
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Nos restaurantes, costuma servir muita ostra gratinada, mas ainda 
há quem chegue pedindo o produto in natura, saudoso dos tempos 
em que se catava o bichinho nas pedras dos costões, usando uma 
faca de cozinha.

Por mais estímulo ao segmento
Ainda que a ostreicultura seja uma vocação da cidade, Dário Gan-
çalves teme que a atividade pague caro pela falta de uma legislação 
que facilite a expansão dos cultivos e de programas de governo que 
estimulem os pequenos produtores. “Muitos deixaram de criar os-
tras porque não têm condições de comprar as sementes”, diz. Elas 
são caras e estão em falta, e só com preços subsidiados, numa ação 
do governo com a Universidade Federal de Santa Catarina, pode-
riam se tornar mais acessíveis à maioria, entende o comerciante.

Durante sete anos, ele foi presidente da associação de maricultores 
do sul da Ilha, mas nota que a união entre os profissionais do seg-
mento é uma utopia e que a atividade ainda carece de tecnologia 
para chegar perto da produtividade da França, Chile e Canadá. “Lá, 
eles têm muito mais facilidade para produzir”, afirma.

Também faltam mão de obra qualificada e condições para expandir 
a produção. “Daria para dobrar o número de empregos nas regiões 
de cultivo”, acredita. No Mercado Público de São Paulo, já viu co-
merciantes e consumidores dizerem, de boca cheia, que a ostra que 
servem e degustam vem do Ribeirão da Ilha – uma grife digna de ser 
ressaltada. É por isso que Dário acredita no potencial da atividade, 
desde que haja uma confluência de esforços que aproveite essa vo-
cação da cidade. 

In the restaurants, he usually serves oysters au gratin, but some 
people order it in natura, longing for the time when they could col-
lected them at the rocky coasts using not more than a kitchen knife.

To stimulate oyster culture

Even though oyster culture is all over the city, Dário Gonçalves fears 
it could pay a very high price for not having clear laws to facilitate 
farming expansion and governmental programs that stimulate small 
producers. “Many farmers left the oyster culture because they have 
no conditions to by the seeds”, he says. “They are expensive and 
difficult to find, and only with subsidized prices through an action 
between the government and UFSC – University of Santa Catarina 
– seeds became accessible to the majority of producers”, he adds.

During seven years, he was president of the aqua culturists associ-
ation in the south of the island, and noticed that the union among 
the professionals is utopic, and that the activity still needs more de-
velopment and technology to reach French, Chilean and Canadian 
productions. “They can produce it easier than us”, he claims.

Qualified labor and good conditions to expand production are also 
missing. “We could double the number of jobs in the farming areas”, 
he believes. In São Paulo Public Market, he has already seen traders 
and consumers proudly saying that the oysters they serve and taste 
come from Ribeirão da Ilha – as highlighting an important brand. 
That’s why Dário trusts in the potential of this activity, as long as 
there are merging efforts to harvest this vocation of the city.





Para profissionalizar 
a produção
To make a professional  
production
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When it comes to Santa Catarina as a national leader in oyster cul-
ture, the role of Sebrae must be pointed out. Right after the first 
movements, united to UFSC and Epagri (then Acaresc), Sebrae be-
gan its development mostly when Crassostrea gigas, the Pacific Oys-
ter, became part of the producers’ day. Through projects, one of the 
first steps was publishing the Oyster Certification Guide that de-
fined production standards and best practices, that so far was made 
according to each producer’s methods and systems.

“Having specific actions and technical assistance, we helped qual-
ifying the process”, says Januário Serpa Filho, a Sebrae technician 
in Santa Catarina. Since the very first guide, which had a CD con-
taining information that helped the producers manage the farming, 
Sebrae has supported businesses and farmers. One of the further 
steps was creating a Local Production Arrangement (APL) of Grande 
Florianopolis, engaging some businesses from the Capital and near-
by cities where the oyster culture had conditions to be sustainably 
developed.

Sebrae’s participation in National and continental open-air food 
markets was another very well succeeded idea. In large size events, 
the oysters were promoted through tasting sessions and present-
ed in nice wrappings. “The stands were nicely built and the oyster 
businesses where stimulated to take part in it”, says Januário Serpa 
Filho. “Our oysters are outstanding and we used to sell them with 
the image of a neat and healthy product”, he says.

This work resulted not only in awards won, but also in a continuous 
appreciation of the oyster as a noble food item, also financially ac-
cessible to everyone. The visit of notable chefs to meet the tasting 
and farming processes in spots like the Public Market in Sao Paulo 
helped the oyster culture succeed even more.

Some other factors contributed, like the Mollusca Farming APL, 
some missions abroad, efforts to promote the creation of machines 
and facilities for Mollusca farming. Now, the Sebrae/SC is working 
hard on creating a Geographic Index for the oysters, as it has al-

Quando se fala na posição de Santa Catarina como líder na-
cional no cultivo de ostras, o Sebrae precisa ser citado. Logo 
depois dos primeiros movimentos, ao lado da UFSC e da Epa-

gri (então Acaresc), a instituição começou a se envolver, sobretudo 
quando a Crassostrea gigas, chamada de Ostra do Pacífico, entrou 
no dia a dia dos produtores do litoral. Por meio de projetos, um dos 
primeiros passos foi a publicação do Guia de Certificação da Ostra, 
que definia padrões para o processamento do produto, até então 
feito a partir dos métodos e sistemas de cada criador.

“Com ações pontuais e assistência técnica, ajudamos a qualificar o 
processo”, diz Januário Serpa Filho, técnico do Sebrae/SC. Desde o 
guia pioneiro, que continha um CD com informações que ajudavam 
os criadores a gerenciarem a produção, o Sebrae esteve ao lado das 
empresas e dos criadores individuais. Uma das etapas posteriores 
ao passo inicial foi a criação do Arranjo Produtivo Local (APL) da 
Grande Florianópolis, envolvendo empresas da Capital e de municí-
pios próximos onde a ostreicultura tinha condições de se desenvol-
ver de forma sustentável.

A participação do Sebrae em feiras nacionais e continentais na área 
da alimentação foi outra sacada bem-sucedida. Em eventos de gran-
de porte promovia-se a degustação de ostras, ao mesmo tempo em 
que o produto era apresentado em belas embalagens. “Os stands 
eram bem elaborados e as empresas do ramo eram estimuladas a 
participar’, diz Januário Serpa Filho. “Nossa ostra é diferenciada e 
vendíamos a imagem de um produto limpo e sadio”, conta.

Esse trabalho resultou em premiações e no crescente reconheci-
mento da ostra como item alimentar nobre, porém acessível a di-
ferentes faixas da população. A vinda de chefs renomados para 
conhecer o processo de cultivo e degustações em locais como o 
Mercado Público de São Paulo ajudaram a abrir portas para a ostra 
catarinense.

A isso se agregaram outros fatores, como a APL da Malacocultura, 
missões ao exterior, esforço na divulgação e consultorias estimu-
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lando a criação de equipamentos e maquinário para a maricultura. 
Agora, o Sebrae/SC está empenhado na criação da Indicação Ge-
ográfica (IG) da Ostra, como já fez com outros produtos em Santa 
Catarina. O selo será dado pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e destacará as características da produção na região 
e seu vínculo com a história e as tradições locais.

Uma conquista para a cidade
A ostra ajudou Florianópolis a se tornar a primeira Cidade Criativa 
Unesco de Gastronomia no Brasil, título alcançado em 2014. Para 
isso, contribuiu a mistura de ingredientes, temperos, sabores e in-
fluências culturais que formaram o perfil humano da cidade, do 
indígena aos brasileiros e estrangeiros que chegaram nos anos re-
centes, passando pelos bandeirantes, açorianos e outros imigrantes 
que aportaram na Ilha de Santa Catarina desde o início da ocupação.

A condição de Cidade Criativa dá mais visibilidade internacional à 
capital catarinense e ajuda a incrementar o segmento turístico-gas-
tronômico do Estado. O grupo gestor é formado por órgãos públi-
cos, instituições universitárias, representantes dos segmentos de 
hotéis, bares, restaurantes e similares e outras entidades (como o 
FloripAmanhã, Sebrae e Floripa Convention).

As rotas gastronômicas de Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha 
e Coqueiros surgiram na esteira do sucesso da maricultura. Há cerca 
de 60 restaurantes só no norte da Ilha, na parte banhada pela baía. 
Nestes três bairros o consumidor pode encontrar diferentes opções, 
de casas sofisticadas a estabelecimentos com aparência simples e 
despojada. Isso gera empregos e renda em todas as épocas do ano. 
A cultura local, as manifestações do folclore, as farinhadas, as festas 
religiosas – tudo se manteve porque quem chegou, na maioria dos 
casos, aderiu aos hábitos e costumes dos nativos.
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ready done with other products of Santa Catarina. The quality stamp 
will be provided by INPI (National Institute for Industrial Property) 
and it will highlight the characteristics of the regional production 
and its bonds with history and local traditions.

An achievement for the city

The oyster farming helped Florianopolis become the first Unesco 
Creative City of Gastronomy in Brazil, in 2014. The mix of flavors, 
ingredients, seasonings and cultural influences contributes to the 
human outline of the city, since the native Brazilian Indians up to 
Brazilians and foreigners who have arrived here, reminding the im-
migrants (bandeirantes and açorianos) that docked in Santa Catari-
na Island since the very beginning of the occupation. 

Being a Creative City gives international visibility to Florianopolis 
and helps it improve the touristic-gastronomic area of its State. The 
managing group is composed by state organs, universities, hotels 
and restaurant agents, among other authorities (like FloripAmanhã, 
Sebrae and Floripa Convention).

Gastronomical routes in Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha 
and Coqueiros emerged successfully due to Aqua farming. There are 
about 60 restaurants only in the northern coast of the island, by the 
bay. In these three neighborhoods, consumers may find different 
options, from humble to very sophisticated restaurants. Oyster cul-
ture generates incomes and jobs all over the year. The local culture, 
the folkloric manifestations, farinhadas, religious festivals – culture 
was kept alive as newcomers adopted and embraced costumes by 
the natives.
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Alex Alves dos Santos

Cláudio Blacher

Dário Hudson Gonçalves

Gioconda Lessing Rosito

Este segmento deu 
certo no Estado, entre 
outras razões, porque 
o poder público 
investiu em pesquisa, 
por meio da Epagri.

Nevertheless the 
segment is having 
success on account of 
EPAGRI’s research.

O “filho da Rosalva”, 
como era conhecido, 
cresceu e se tornou, 
além de empresário, um 
saudosista, fazendo da 
pesca o esporte preferido.

Also known as “Rosalva’s 
son”, he grew up and 
became a businessman, 
yearning for the past, so 
much that fishing is still 
his favorite sport.

A localização geográfica da Ilha 
de Santa Catarina é peculiar do 
ponto de vista das correntes 
marítimas.

Santa Catarina Island is peculiar 
in its sea currents. 

 É respeitada como 
pioneira num ramo 
em que os homens 
sempre deram as 
cartas.

She’s respected as 
pioneer in a field 
where men always 
had the command.
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Leonardo Cabral Costa

Nei Leonardo Nolli

Rita de Cássia Rodrigues

Waldemiro Estácio Gonçalves

“A balsa é um 
equipamento que flutua 
ao lado da marisqueira”. 
Ela está sempre em 
operação, independente 
do nível da maré e das 
condições do clima.

“The balsa is fixed and 
fluctuates by the side 
of the restaurant.” It is 
always in operation, 
independently of sea 
level or climate condition.

A ostra, por exemplo, 
reúne produtores que 
nunca haviam jogado 
uma rede no mar...

The oyster, for 
instance, gathers 
producers that have 
never thrown a net in 
the sea...

O intercâmbio entre franceses e 
brasileiros que cultivam ostras 
foi importante sobretudo para 
os criadores do lado de cá do 
Atlântico.

The exchange between Brazilian 
and French oyster farmers was 
very important especially for the 
producers from this side of the 
Atlantic. 

Na restrita lista das 
mulheres que se 
dedicaram às atividades 
do mar em Florianópolis, 
Rita é uma das mais 
representativas.

In the restricted list of 
women that dedicated 
themselves to sea 
activities in Florianópolis, 
Rita is one of the most 
representative. 
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Dois clicks, dois olhares, duas mulheres 
Origens diferentes, trajetórias distintas, visões de mundo peculia-
res. Essas distâncias aparentemente inconciliáveis não distanciam 
– ao contrário, aproximam Nilva Damian e Sandra Puente, idealiza-
doras e autoras deste livro.

O que mais liga estas duas profissionais da fotografia são a expe-
riência, que sempre ensina e aprimora, e o amor pela profissão. E 
há também o foco artístico do trabalho, já que a arte é o que tudo 
respalda e justifica.

Poucas são as pessoas que têm o privilégio de mesclar, no dia a dia, 
a luta pela sobrevivência e o prazer de fazer o que gostam. Isso des-
de que o analógico ainda predominava, e que se aperfeiçoou com 
os recursos da tecnologia digital.

Ligadas ao mercado publicitário e ecléticas nos temas que abor-
dam, Nilva e Sandra trabalham e ao mesmo tempo viajam nas asas 
do sonho coladas às respectivas máquinas fotográficas.

Mais que fotógrafas, são mulheres com olhar sensível, detalhistas, 
com currículo invejável, mas com ambições para ir adiante, explorar 
novos temas, novas histórias, novos registros de memórias, de pes-
soas e de lugares.

Seja na gastronomia, na moda, na arquitetura, nos ensaios que fa-
zem, os clics de Sandra e Nilva extrapolam o mero registro para pri-
vilegiar o artístico, o profundo, aquilo que toca e comove.

Composição, iluminação, movimento, tudo é utilizado no tênue li-
mite entre a ação mecânica de fotografar e o ato sensível de trans-
mitir emoções, ideias e sensações.

Nesta obra, o objeto dessa dedicação são as ostras e as pessoas que 
a elas se dedicam. Fica o convite para que o leitor acompanhe as 
autoras nessa viagem ao mesmo tempo divertida e saborosa.
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Two clicks, two views, two women

Distinct origins, different paths, peculiar worldviews. Even these 
apparently incompatible distances have not pulled them away – on 
the contrary, they brought together Nilva Damian and Sandra Pu-
ente, authors and creators of this book.

What connects these two professional photographers are their ex-
perience, which has been always studied and improved, and the 
love for their job. Also, there is their artistic focus on work, as art is 
everything that supports and justifies.

There are few people who have the privilege to bring together, day 
by day, the fight for survival and the pleasure of doing what they 
love. This happens since the analogue ruled, before being overtak-
en by the digital technologies.

Linked to the market place and very eclectic when choosing their 
themes, Nilva and Sandra both work and travel with their souls al-
ways attached to their cameras.

More than photographers, they are detail oriented women with a 
sensible look and an enviable curriculum, ambitiously goal oriented 
to keep on exploring new subjects, histories, memory registries of 
people and places.

It may be about gastronomy, fashion, architecture or just a photo re-
hearsal; Sandra’s and Nilva’s clicks go beyond the mere registration 
to privilege the deep art, which stirs all around.

Composing, lighting, movement, all is tenuously used when it comes 
to the simple action of photographing and the sensible act of con-
veying emotions, ideas and sensations.

In this work, the objects of all dedication are the oysters and the 
people who are engaged to them. We welcome the readers to come 
with them in this fun and delicious trip.
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