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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a população humana 

chegará a 8 bilhões em 2025. Assumindo que nos próximos 30 anos o consumo per capita 

(média de algum item que é consumido por uma população em um determinado local) 

de produtos de origem marinha permanecerá em torno de 14 kg, no ano de 2025 serão 

consumidos aproximadamente 115 milhões de toneladas de pescado!

Portanto, segundo o texto, uma pessoa consumirá em média 14 kg de produtos de ori-

gem marinha no ano de 2025.

Esse alto consumo de pescado, somado à degradação dos ambientes costeiros e à so-

brepesca, que é a pesca feita de forma correta e legal, porém, acima do limite que uma 

espécie tem de se auto repor na natureza,  faz cada vez mais necessária a adoção de al-

ternativas para substituir a pesca.

O cultivo de organismos aquáticos, também chamado de Aquicultura ou Aquacultura, 

surge como alternativa para suprir o aumento da demanda por produtos de origem ma-

rinha.

Por possuirem as condições ambientais, sociais e oceanográficas adequadas para o de-

senvolvimento da Aquicultura, acredita-se que o aumento da produção de organismos 

cultivados ocorrerá principalmente nos países latino-americanos. 

 

Os moluscos bivalves (animais com uma concha dividida em duas partes ou valvas – ostras, 

mexilhões, vieiras) representam um dos grupos cultivados na Aquicultura mais importante 

sob os pontos de vista produtivo e econômico, ainda mais quando comparados ao custo 

de produção, muitas vezes mais baixo que o verificado na produção de peixes (Piscicultu-

ra) e de camarões (Carcinicultura), por exemplo. Isto porque os moluscos bivalves ocupam 

baixa posição na cadeia trófica e hábito de vida séssil, ou seja, alimentam-se de micro-

-organismos (vegetais e animais) presentes na água, pelo processo de filtração e passam a 

maior parte da vida fixados, dedicando grande parte de sua energia para o crescimento. 

Outro fator importante é a resistência destes organismos ao manejo, o que não se verifica 

na maioria dos outros grupos.

No entanto, à medida que o cultivo de moluscos bivalves atinge níveis crescentes de pro-

dução, com bons rendimentos econômicos, a tendência é que a necessidade de maior 

controle da qualidade ambiental dos locais de cultivo e dos produtos também aumente.

Temos que lembrar também, que a ampliação do mercado consumidor depende, em par-



e-Tec Brasil286

te, da produção de alimento com qualidade, procedência e sustentabilidade 

ambiental (conservação geográfica, equilíbrio de ecossistemas, erradicação 

da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social).

Sabendo disso, este livro tem por objetivo levar conhecimento técnico em 

um novo cenário, onde não se pode fazer tudo do jeito que se quer, mas 

sim, segundo as limitações impostas pelo meio ambiente e pelo mercado 

consumidor.

Por outro lado esta é uma das atividades que nos liga com a natureza de 

forma direta e dependente, onde temos que nos preocupar todos os dias 

com as condições do mar e da terra e, assim, nos torna mais vivos e íntimos 

do espaço e do tempo que ocupamos neste nosso mundo.

Sucesso e vamos ao trabalho!

Os autores.
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Aula 1 -  O cultivo de moluscos bivalves

Caros alunos, durante este segundo módulo do curso técnico de 

nível médio Integrado a Aquicultura EAD/PROEJA iremos estudar 

todos os aspectos que envolvem o cultivo de moluscos no Brasil 

e no mundo. Nesta primeira aula falaremos sobre a o cultivo de 

moluscos bivalves.

Ao concluirmos este assunto esperamos que o aluno compreenda 

os principais conceitos ligados ao cultivo de moluscos no Brasil e 

no mundo.

A promoção de novos hábitos em uma comunidade, necessariamente deve 

resultar em benefícios sociais e econômicos. Os moluscos bivalves que ha-

bitam regiões litorâneas com águas ricas em alimentos, caracterizam-se por 

seu rápido desenvolvimento e por serem encontrados, normalmente, em 

grandes bancos naturais.

Figura 1.1  Banco natural de ostras em raízes de árvores de um manguezal em For-
taleza –CE
Fonte: Alexandre G. Becker (2010).

Bancos naturais: locais na 
natureza que podemos encontrar 
grande quantidade de molus-
cos bivalves. Exemplo: faixa de 
manguezal com ostras fixadas 
nas raízes das árvores.

São esses bancos que constituem um dos mais importantes recursos tradicio-

nalmente utilizados pelas comunidades litorâneas, como fonte de alimento 

e renda.    
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Plâncton: Micro-organismos 
que não tem a capacidade de 

nadar contra a correnteza, sendo 
levados pelas águas.

Figura 1.3 Cultivo de mexilhões e a sua cadeia trófica simplificada. 
Fonte: acervo do autor
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Figura 1.2 Representação da pirâmide alimentar na malacocultura. 
Fonte: acervo do autor

Os moluscos bivalves têm a capacidade de transformar rapidamente o seu 

alimento em grande quantidade de carne, ingerindo diretamente o plânc-
ton produzido nos oceanos e compondo uma cadeia alimentar curta, ligada 

diretamente aos seres humanos. Razão pela qual o cultivo de moluscos (ma-

lacocultura) representa grande parte da produção mundial na aquicultura.

Os moluscos bivalves também se caracterizam como uma excelente opção 

alimentícia por seu alto valor nutricional (alimento rico em proteínas e sais 

minerais) e a possibilidade de consumo por pessoas de quaisquer idades. 

Tecnicamente, o cultivo de mexilhões e ostras possui baixo custo de instala-

ção e produção, com material de fácil aquisição e manuseio. 

O cultivo de moluscos é uma excelente opção para os pescadores artesanais 

e a indústria pesqueira, que enfrenta as incertezas, as variações naturais e a 

queda da produção devido às ações do próprio homem. Além disso, a ma-

lacocultura envolve diretamente maricultores organizados em associações e 

cooperativas, congregando outros empregados nas indústrias de beneficia-

mento, nas fábricas de confecção de materiais e em outros setores da cadeia 

produtiva.
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Porém, devem ser observadas as exigências do mercado consumidor para 

produzir moluscos bivalves, em quantidade suficiente, mantendo o padrão 

de qualidade sanitária e das características comerciais do produto final, fato 

que gera uma crescente concorrência, obrigando os produtores a se torna-

rem cada vez mais capacitados.

No entanto, a qualidade do produto depende tanto do produtor quanto 
das condições do meio em que são cultivados como, por exemplo, a 

temperatura da água, a disponibilidade de alimento e a presença de agen-

tes poluentes - isso porque os moluscos bivalves obtêm alimento filtrando 

a água e, se ela estiver poluída, os contaminantes podem se acumular na 

carne destes animais.

Portanto, a conservação do ambiente é fundamental para a manutenção 

da qualidade dos moluscos, além de ser o ponto mais importante para das 

comunidades que exploram os recursos naturais.

O cultivo de moluscos deve ser tratado como uma nova forma de explorar 

os recursos naturais marinhos, onde a produção é o reflexo da qualidade do 

meio ambiente e o produtor um agente na conservação da natureza.

Os moluscos bivalves representam 27% de toda a produção mundial de pes-

cado cultivado, gerando trabalho e renda em todos os locais que possuem 

condições para desenvolver a atividade. 

Figura 1.4 Percentagem de molusco e de 
fauna associada nas redes de cultivo
Fonte: acervo do autor

Atualmente, o cultivo de moluscos representa 4,8% da produção aquíco-

la nacional, com destaque para o cultivo de mexilhões, que corresponde a 

79,5% da produção total, seguido pelas ostras, com 20,5%. Entre os anos 

de 1996 a 2004 a produção de moluscos foi praticamente toda concentra-

da na região Sul, com 95% (12,5 mil toneladas) do total da produção, e a 
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região Sudeste contribuindo com apenas 614 toneladas (Boscardin, N. R. 

2008).

O cultivo de moluscos bivalves é representado basicamente pela 

produção de mexilhões, ostras e vieiras, no qual o estado de Santa 

Catarina tem se destacado como o líder nacional. O restante da 

produção nacional de moluscos está distribuído nos estados do Pa-

raná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe.

Figura 1.5 Evolução da produção de mexilhões em toneladas (t), comercializada nas 
regiões Sul e Sudeste, entre os anos de 1996 e 2004.
Fonte: Ibama (2006), adaptado por Boscardin (2008)

Podemos ressaltar que o sucesso da malacocultura está associado à particu-

laridade de ser um cultivo, nas fases de crescimento e engorda, que utiliza os 

recursos do ambiente, como a circulação de água e o alimento natural, sem 

a necessidade de gastos com ração ou alimento vivo. Em função do alto valor 

do produto, a malacocultura também se destaca por utilizar técnicas simples 

e de baixo custo, estando incluída em programas de políticas públicas que 

visam o desenvolvimento econômico e social das comunidades litorâneas.

Outro fator que favorece a atividade se refere à transferência destes organis-

mos de costões rochosos ou do mangue para serem cultivados em um meio 

mais estável, devido à menor influência de marés e ondas, permitindo aos 

organismos se alimentarem constantemente.

Porém, como todas as atividades produtivas, a malacocultura também tem 

problemas. Por exemplo, a falta de conhecimento técnico, o manejo incorre-

to, a falta de experiência nesta nova atividade e a situação socioeconômica 

encontrada dificultam a entrada dos produtores da malacocultura numa es-

cala industrial, o que fragiliza a atividade perante uma concorrência interna-

cional.
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Os principais desafios enfrentados hoje pela malacocultura são: 

•	 Disponibilidade de sementes, em quantidade e qualidade adequadas;

•	 Regularização das áreas de cultivo;

•	 Desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias;

•	 Mecanização que permitirá ingressar em uma escala industrial integran-

do os pequenos cultivos familiares.

No entanto, a busca pela solução dos problemas e o crescimento da ativi-

dade depende de todos: produtores, técnicos, pesquisadores e governan-

tes. Deve-se ter consciência que há toda uma cadeia produtiva onde um 

depende do outro e, para que ela funcione, deve-se eleger as prioridades e 

solucionar os problemas de forma conjunta e sustentável economicamente.

Nunca se deve esquecer que o propósito da implantação dos cultivos de 

molusco no litoral brasileiro foi o de promover uma mudança na forma de 

utilização do mar, desenvolvendo as regiões costeiras de forma sustentável.

Figura 1.6 A convivência entre a pesca e 
a maricultura deve ser harmônica.
Fonte: acervo do autor

Chegamos ao final de nossa 
primeira aula, mas para saber 
mais sobre o assunto abordado 
hoje você poderá consultar o 
Capítulo 1 do livro Aquicultura 
no Brasil: o desafio é crescer, 
de Ostrensky, A.; Borghetti, J. 
R.; Soto, D., disponível no link: 
http://www.mpa.gov.br/mpa/
legislacao/AQUICULTURA_
COMPLETO.pdf

Atividades	de	aprendizagem	
1. Relacione os moluscos bivalves são mais consumidos em sua região, indi-

cando quais deles são cultivados.
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Resumo
Nesta aula vimos sobre bancos naturais, a importância dos moluscos bivalves 

na   alimentação e na economia, ressaltando o papel da malacocultura nas 

produções nacional e internacional de organismos aquáticos.
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Aula 2 -  Moluscos

Nesta aula falaremos sobre os aspectos biológicos dos moluscos 

da classe Bivalvia, de interesse para a Aquicultura. Ao concluirmos 

este assunto esperamos que o aluno compreenda os principais 

conceitos ligados à biologia de moluscos bivalves.

Os Moluscos estão entre os animais invertebrados mais abundantes na natu-

reza e familiares para os seres humanos. Muitos moluscos são utilizados na 

alimentação humana, tais como: mariscos (mexilhões), ostras, lulas, polvos e 

caramujos (Escargot).

Figura 2.1 Principais moluscos cultivados: mexilhão e ostra  
Fonte: acervo do autor

Com mais de 50.000 espécies, o grupo zoológico dos moluscos habita quase 

todos os ambientes do planeta, ocorrendo desde as profundezas do mar até 

as mais altas montanhas. Estes animais tem a capacidade de se adequar às 

condições locais, com diferentes hábitos alimentares, tais como: pastadores, 

filtradores, predadores, carnívoros, herbívoros, de vida livre e parasitas.

Os moluscos mais conhecidos são os gastrópodes, que correspondem aos 

caramujos ou búzios, os bivalves que possuem uma concha dividida em duas 

partes (valvas), como os mexilhões, ostras e amêijoas e os cefalópodes, que 

são quase todos sem concha como os polvos e lulas.

As conchas são secretadas pelo manto, um tecido fino que reveste as partes 

moles do animal e que possui uma grande cavidade (cavidade do manto ou 

paleal) em que a água entra por uma abertura ou sifão inalante e sai por 

uma abertura ou sifão exalante. 

A água é filtrada por grandes brânquias (actinídeos) que além de absorver o 

oxigênio dissolvido, capturam partículas nutritivas. 
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O sistema nervoso apesar de simples possui órgãos de sentido para perceber 

o que passa no ambiente, como olhos primitivos e tentáculos.

2.1	Classe	bivalvia
Vieiras, ostras e mexilhões pertencem à classe dos Bivalves por terem uma 

concha dividida em duas valvas duras, que protegem as partes moles do 

animal. São comprimidos lateralmente e com tamanho variado, que vai de 

alguns poucos milímetros a mais de 1 m, como o gigante Tridacna.

Figura 2.2 Concha do molusco bibalve Tridacna gigas.
Fonte: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/818326

Os moluscos bivalves são aquáticos e a maioria é marinha. Habitam o fundo 

de rios, mares e lagos, podendo escavar a areia ou a lama com o órgão de-

nominado “pé”, que se expande para fora das valvas, quando elas se abrem. 

As valvas são unidas em uma dobradiça que é chamada de umbo e corres-

ponde a área mais antiga da concha, de onde partem as linhas de crescimen-

to que contam toda a história do molusco. 

A capacidade de abrir ou fechar as valvas se dá pela ação do(s) músculo(s) 
adutor(es), que confere(m) resistência para o completo fechamento das 

valvas. É a estrutura que é cortada durante a abertura de uma ostra, por 

exemplo. Pode ser único (exemplo: ostras e vieiras) ou um par de músculos 

adutores (exemplo: amêijoa).

Durante a alimentação dos bivalves, partículas contidas na água são trans-

portadas até a boca por cílios, que fazem a seleção com os tentáculos (pal-

pos labiais), separando o que será utilizado como alimento do material des-

prezado, e expulso pelo sifão inalante. O alimento que não é digerido e 

acaba sendo expelido pelo bivalve, recebe o nome de pseudofezes. 
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Figura 2.3 Anatomia de um bivalve 
Fonte: Programa Brasileiro de Intercâmbio em Maricultura. 2003.

Figura 2.4. Fases do desenvolvimento larval de um mexilhão
Fonte: Programa Brasileiro de Intercâmbio em Maricultura. 2003. Cultivo de Mexilhões. Volume 
1, disponível em: http://www.mpa.gov.br/mpa/seap/html/.

Os bivalves geralmente têm sexos separados e nem sempre há dimorfismo 

sexual. Exemplos disto são as ostras, que só podem ser sexadas por meio 

de análises laboratoriais. No entanto, há indivíduos hermafroditas como as 

vieiras, e outros ditos hermafroditas sequenciais, como as ostras. Um herma-

frodita sequencial é aquele animal que muda de sexo de um período para 

outro, ou seja, ano passado o animal produzia espermatozóide, era macho, 

mas neste ano passou a produzir ovócitos, sendo considerado fêmea. Essa 

modificação pode ocorre diversas vezes no mesmo animal, por influência 

das condições ambientais (qualidade da água, disponibilidade de alimento), 

por exemplo.

A fecundação ocorre na água, onde a fêmea libera os ovócitos e o macho os 

espermatozóides. Estas células se encontram na água, onde são formando 

os ovos e destes eclodem as larvas. A primeira larva é denominada trocófo-
ra. Esta larva é ciliada e se transforma em uma segunda fase larval denomi-

nada de larva D, que se modifica em véliger, a qual já possui uma concha 

com característica de sua espécie e, em seguida, dá origem a pedivéliger. É 

a pediveliger, que apresenta um pé e o ocelo e dá origem a semente, que é 

a fase em que o bivalve torna-se séssil.

Sexadas: identificação do sexo 
do animal.
Hermafrodita: animal que 
tem a capacidade de produzir 
gametas masculinos (esperma-
tozóides) e femininos (ovócitos).
Ocelo: Olho rudimentar. Pela 
presença do ocelo ou mancha 
ocular, esta fase larval também é 
chamada de “larva olhada”.
Séssil: Organismos sésseis são 
aqueles que não se deslocam 
voluntariamente do seu local de 
fixação.

• O Manual de Maricultura sobre 
Cultivo de Mexilhão disponível 
no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20
SITE/Publicações/manual%20
mexilhao_2005(b).pdf 

• O Manual de Maricultura sobre 
o Cultivo de Ostras disponível 
no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20
SITE/Publicações/manual%20
ostras_2005(b).pdf 
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Figura 2.5 Sequencia larval dos moluscos bivalves: trocófora, véliger, véliger umbo-
nada e pedivéliger 
Fonte: seagrant.gso.uri.edu

Atividades	de	aprendizagem
1. Faça uma lista das possíveis espécies cultiváveis em sua região e justifique 

o porquê da escolha destas espécies?

Resumo
Nesta aula, aprendemos sobre moluscos, com ênfase para os bivalves, sua 

anatomia, reprodução e desenvolvimento larval.  
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Aula 3 -  Tecnologia de cultivo

Nesta aula falaremos sobre os aspectos ligados à tecnologia de 

cultivo de bivalves, com ênfase para as principais estruturas de cul-

tivo utilizadas na produção de moluscos bivalves. Ao concluirmos 

este assunto, esperamos que o aluno compreenda os principais 

conceitos ligados ao cultivo de moluscos bivalves, segundo aspec-

tos biológicos, ambientais e de técnicas de manejo, bem como os 

conceitos ligados às estruturas de cultivo utilizadas na produção de 

moluscos bivalves.

Os métodos utilizados para o cultivo de bivalves variam segundo a espécie 

cultivada, as características topográficas da região, o embasamento sociocul-

tural e a disponibilidade econômica.

Finalidade
Repovoamento Manejo de áreas ou recursos

Ciclo de 
vida

Espécies

Ambiente

Escala

Estrutura

Alimentação

Etapas

Produção

Semicultivo

Integral

Monocultivo

Policultivo

Cultivos abertos

Cultivos fechados

Experimental

Artesanal

Industrial

De fundo

Fixos

Flutuantes

Subsídio natural

Subsídio artificial

Maturação

Larvicultura

Berçário

Engorda

Fins comerciais

Coleta de larvas ou jovens ou no ambiente

Independente do meio

Uma única espécie

Duas ou mais espécies

Sem controle das variáveis

Com controle das variáveis

Pesquisa

Produção e nível tecnológico baixos

Produção e nível tecnológico altos

Lançamento direto de sementes

Não acompanham a variação das marés e ondas

Acompanham a variação das marés e ondas

Sem adição de rações

Com adição de rações ou alimento vivo (cultivos 
secundários)

Manutenção de adultos/reprodutores

Desova, ovos e larvas

Manutenção de larvas

Manutenção de jovens até adultos (colheita)

Tabela 3.1 Métodos de cultivo dos bivalves.
Fonte: acervo do autor
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3.1	Estruturas	de	cultivo
As estruturas de cultivo no mar podem ser suspensas ou fixas e estarem po-

sicionadas no fundo do mar, na superfície ou em uma posição intermediária 

(meia água). 

A exploração da tridimensionalidade do ambiente é o fator que difere e des-

taca a aquicultura dos demais cultivos.

Figura 3.1 Embarcação apropriada 
para o cultivo de moluscos
Fonte: acervo do autor.

3.1.1	Cultivos	fixos
a. De fundo
Este tipo de cultivo se faz normalmente com espécies de bivalves que pos-

suem condições de se enterrarem como as almejas (berbigões, lambretas,...) 

ou suportar viver sob uma camada de sedimento, como algumas espécies 

de ostras.

Neste tipo de cultivo, as sementes dos bivalves são “plantadas” ou lançadas 

em uma área propícia ao seu desenvolvimento. Esta área deve ser previamen-

te preparada, retirando-se pedras, competidores e predadores, para que os 

moluscos bivalves permaneçam neste local até atingir o tamanho comercial.

Para as almejas (berbigões, lambretas,...), por possuírem um tubo para en-

trada e saída de água, podem se enterrar no sedimento, porém devem ser 

protegidas por estarem vulneráveis quando são ainda sementes a predado-

res como aves e caranguejos, cobrindo-se as áreas de cultivo com uma rede 

com malhas plásticas. 
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Figura 3.2. Representação da disposição de redes 
colocadas sobre as áreas de cultivo de fundo.
Fonte: whoi.edu

Como as vieiras são capazes de nadar neste tipo de cultivo, elas são man-

tidas no interior de um cercado de tela, semelhante a um curral de gado, 

fixado ao fundo e com 1,5 m de altura. 

As ostras podem ser parcialmente enterradas, mantendo a região mais larga 

da concha para fora do sedimento, o que permite seu acesso ao alimento 

na água.

b. Estacas
Sistema utilizado em cultivo de mexilhões, no qual as sementes são amarra-

das diretamente em estacas feitas de madeira, bambu ou concreto, e fixa-

das na região entre marés ao longo do litoral nas áreas de baixa energia. 

Apesar da facilidade do manuseio, esta técnica de cultivo não evita a ação 

de predadores, deposição de lama e, por manter os bivalves fora da água 

durante a maré baixa, pode diminuir seu potencial de desenvolvimento. Este 

período e que os bivalves permanecem fora da água, exposto ao Sol, tam-

bém é chamado de “castigo” e pode ser benéfico ao cultivo por reduzir a 

quantidade de parasitos, organismos incrustantes e predadores.       

Figura 3.3 Estacas
Fonte: Philyph Conoly.

Região entre marés: Tam-
bém chamada de Mesolitoral, 
é a região que fica exposta ao 
ar e Sol durante a maré baixa 
e submersa na maré alta.
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c. Mesa, Tabuleiros, Varal ou Rack

Figura 3.4 Cultivo fixo do tipo mesa
Fonte: acervo do autor

Empregado em locais com profundidade de até 3 metros, estas estruturas 

são semelhantes a uma “mesa”, onde os pés são enterrados em fileiras, 

espaçadas entre si a cada 2 ou 3 metros. Conjuntos de estacas ou postes 

cravados no leito da água são ligados entre si por madeira, para manter as 

lanternas com ostras ou as redes de mexilhões imersas na água. 

O material utilizado para a construção destas estruturas pode ser o bambu, 

pelo seu baixo custo. Contudo, este material possui uma durabilidade de 6 

a 8 meses, o que torna necessário a sua periódica substituição. Sobre os pés 

se faz uma armação horizontal (gradeado) onde as lanternas de cultivo ficam 

amarradas. O ideal é utilizar canos de PVC preenchidos com concreto, como 

pés e caibros de madeira, para a construção do gradeado horizontal. O custo 

mais elevado deste material é compensado pela sua durabilidade, além de 

permitir a realização de trabalhos de manejo em cima desta estrutura.

A produtividade no sistema do tipo varal é normalmente reduzida em rela-

ção aos flutuantes, por utilizar redes de cultivo curtas, variando de 1 a 1,5 m 

de comprimento, e havendo necessidade de uma maior área para aumentar 

a produção. Neste sistema de cultivo também se observa a ocorrência do 

período de “castigo”.

3.1.2	Cultivos	flutuantes
a. Balsas

Figura 3.5 Balsa para cultivo flutuante
Fonte: acervo do autor
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Figura 3.6 Cultivo flutuante do 
tipo espinhel ou”long-line”
Fonte: acervo do autor

As dimensões das balsas e o número de flutuadores também podem ser 

variáveis. São recomendadas para locais protegidos e com profundidades 

superiores a 4 m. Podem ser construídas de diferentes materiais, porém são 

normalmente mantidas na superfície  por um conjunto de bobonas plásticas 

como bóias encaixadas em uma armação de madeira, ancorada por quanti-

dade mínima de cabo de comprimento equivalente a 3 vezes a profundidade 

do local.  Os flutuadores também podem ser de isopor ou compensado naval 

protegido com fibra de vidro. O sistema de ancoragem para o fundeio da 

balsa pode ser feito por 4 cabos ligados às poitas (ou mortas de concreto, 

variando o peso). 

Geralmente as balsas são utilizadas apenas como equipamentos no apoio 

para os trabalhos diários, como a confecção das redes e manejos pós-colhei-

ta como a limpeza do produto antes da comercialização.

b. Long-line (espinhel)

O uso de long-line ou espinhel é o que melhor se adapta a regiões de baixa 

profundidade e sujeita à ação do vento e ondas. Mas, também, estes cultivos 

flutuantes permitem utilizar áreas mais afastadas da costa, com uma maior 

coluna d’água. Com este sistema há maior produtividade por área, porém 

requerem maior investimento de implantação.

Este sistema tem como base um cabo mestre, com diâmetro e tamanho 

variando segundo as condições econômicas do maricultor e da dinâmica do 

local de cultivo. Normalmente apresenta 100 metros de comprimento e é 

direcionado no sentido das ondas ou correntes de maior intensidade, sen-

do dispostos paralelamente. Sua fixação se faz pelas extremidades do cabo 

mestre utilizando blocos ou mortos de concreto ou estacas de ferro fixadas 

no sedimento por mergulhadores autônomos. Permanecem suspensos na 

superfície do mar por flutuadores com volume entre 20 e 200 litros, confec-

cionados sem padrão e de diferentes materiais, sustentando uma produção 

média de 4,5 toneladas por long-line. 
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Figura 3.7 Redes de mexilhão 
dispostas em um “long-line”.
Fonte: acervo do autor

São usadas estruturas flutuantes de diferentes materiais, como bóias de plás-

tico, isopor, bombonas plásticas, bambu e outros que servem para suspender 

uma corda mestre aonde são amarradas as redes de cultivo. Este conjunto é 

fixado ao fundo, por âncoras de diferentes materiais e tamanhos, amarradas 

nas duas extremidades.

Apesar do custo e dificuldade de manutenção, o long-line permite manter os 

organismos imersos continuamente e próximos ao primeiro metro da coluna 

de água, onde a produtividade é sensivelmente superior e afastados do 

fundo evitando a ação de predadores. Próximo à superfície há maior pene-

tração de luz do sol e, consequentemente, maior a quantidade de microal-

gas que compõem o plâncton, alimento dos bivalves.

O espaçamento entre um espinhel e outro varia de 5 a 15 metros. Este dado 

depende das condições do local e do tamanho das embarcações que irão 

operar no parque de cultivo. O número de espinhéis por região produtora 

dependerá principalmente da produtividade primária do local, da mesma 

forma que a distância entre as estruturas contendo os bivalves (lanternas, 

redes, cordas, etc.) que são atadas à linha principal.

  

Figura 3.8 Desenho esquemático de um “long-line” com lanternas de 
ostras e redes de cultivo de mexilhões no sistema contínuo.
Fonte: acervo do autor

• O Manual de Maricultura sobre 
o Cultivo de Ostras disponível 

no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20

SITE/Publicações/manual%20
ostras_2005(b).pdf

• O Capítulo 2 do livro 
Aquicultura no Brasil: o 

desafio é crescer, de Ostrensky, 
A.; Borghetti, J. R.; Soto, D., 

disponível no link: http://www.
mpa.gov.br/mpa/legislacao/

AQUICULTURA_COMPLETO.pdf 

• O texto Cultivo de Moluscos 
em Santa Catarina, de Ferreira, 

J. F. e Oliveira Neto, F. M., 
disponível no link : http://www.
lmm.ufsc.br/data/files/cap_10_

maricultura.pdf   

• O relatório Difusão 
Tecnológica da Ostreicultura 
em Comunidades Litorâneas 

no Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 

C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link: http://www.neema.ufc.

br/BN_FUNDECI_Ostreicultura_
Relatorio.pdf 
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Atividades	de	aprendizagem
1. Escolha uma área na sua região e liste o que pode ser feito utilizando a 

tabela 3.1.

2. Utilizando o esquema do long-line acima faça uma relação de todos os 

materiais que compõem a estrutura. Acrescente todas as medidas neces-

sárias para sua construção e determine quantos metros de cabo seriam 

usados, quantas boias, lanternas ou metros de rede para este sistema.

Resumo
Na aula de hoje vimos importantes conceitos relacionados à tecnologia de 

cultivo de   moluscos  bivalves, como as estruturas de cultivo fixas (de   fun-

do,   estacas,   mesas,   tabuleiros,   varal   e   rack) e  flutuantes (balsas e 

long-lines).
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 Aula 4 -  Equipamentos e materiais 

Nesta aula continuaremos abordando a tecnologia de cultivo de mo-

luscos bivalves, destacando equipamentos e materiais utilizados. Ao 

concluirmos este assunto esperamos que o aluno compreenda os 

principais conceitos ligados à utilização de equipamentos e materiais, 

assim como embarcações e guindastes.

O desenvolvimento de equipamentos é uma forma de padronizar a ativida-

de, aumentar sua produtividade e introduzir o cultivo de moluscos numa 

escala industrial, permitindo, com isso, uma ascensão econômica e uma me-

lhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas, fixando o homem 

em seu meio.

Há que se dar à atividade um caráter profissional, com a implementação de 

técnicas e equipamentos específicos para o trabalho com cultivos de molus-

cos, basicamente com o uso de insumos mecânicos nas etapas de produção 

e com máquinas apropriadas a cada evento do cultivo. De forma resumida:

a) O produto apresenta-se mais padronizado com desenvolvimento rápido 

e uniforme;

b) Possibilita o trabalho com um maior volume de produto;

c) A produtividade aumenta através do uso de redes de cultivo de maior 

tamanho;

d) Há otimização do tempo do produtor com maior dedicação na melhoria 

da produção ou da comercialização;

e) Redução do esforço físico do produtor.

Figura 4.1 Embarcação artesanal 
equipada com guincho.
Fonte: acervo do autor



A utilização de máquinas permite a superação da produção da forma artesa-

nal, quando a força e destreza humana são fatores limitantes.

4.1	Embarcações

Figura 4.2 Embarcação industrial 
para cultivo de moluscos
Fonte: areusa.com.es

Uma embarcação para a malacocultura deve possuir características especí-

ficas como uma ampla área para manejo e limpeza das estruturas, guincho 

e roldanas de bordo para facilitar o deslocamento da embarcação na linha 

de cultivo. 

Para isto recomenda-se cascos largos (boca), borda baixa, pouco calado e 

com grande capacidade de manobra.

4.2	Guindaste	
A maior dificuldade de se trabalhar com long-lines é a manutenção do cabo 

mestre e dos flutuadores, devido a fixação de organismos incrustantes, ne-

cessitando-se de uma embarcação provida de guincho para suspender o sis-

tema e limpar as estruturas. 

Nos trabalhos de cultivo, são utilizados guinchos para suspender os long-
lines e demais estruturas de cultivo sem a necessidade de grande esforço 

físico, podendo se adequar às condições socioeconômicas de cada região.

Atividades	de	aprendizagem
1. Selecione a embarcação utilizada na sua região que melhor se adequa a 

maricultura e quais modificações seria necessárias para otimizar o esfor-

ço físico do maricultor.  Para isso faça um desenho.

Para saber mais sobre o assunto 
abordado hoje você poderá 
consultar o texto Cultivo de 

Moluscos em Santa Catarina, 
de Ferreira, J. F. e Oliveira Neto, 
F. M., disponível no link : http://

www.lmm.ufsc.br/data/files/
cap_10_maricultura.pdf   

Cultivo de organismos aquáticos - Malacoculturae-Tec Brasil 306



e-Tec Brasil307Aula 4 - Equipamentos e materiais

Resumo	
Vimos, na aula de hoje, a importância da utilização de equipamentos e ma-

teriais na malacocultura, como embarcações e guindastes. 
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 Aula 5 -  Fios e cordas

Nesta aula continuaremos abordando a tecnologia de cultivo de mo-

luscos bivalves, destacando a utilização de fios e cordas utilizados nas 

estruturas de cultivo. Ao concluirmos este assunto esperamos que o 

aluno conheça os principais conceitos ligados à utilização de fios e 

cordas confeccionadas em fibras naturais e sintéticas.

As fibras têxteis podem ser naturais ou sintéticas. Na atividade pesqueira, 

o desenvolvimento tecnológico teve como consequência a substituição das 

fibras naturais pelas sintéticas.

Para a confecção de linhas, cabos e redes de pesca são empregados diversos 

tipos de fibras têxteis.

5.1	Fibras	Naturais
As fibras naturais podem ser de origem animal, como a seda e a lã, ou 

vegetal, como o algodão, o linho, o cânhamo e o sisal. São vulneráveis à 

decomposição por bactérias que assimilam a celulose, principal componente 

destas fibras. A decomposição da matéria orgânica torna-se mais intensa 

no ambiente aquático. Contudo, são excelentes para a coleta de larvas por 

possuírem textura fibrosa e rápido acúmulo de biofilme.

5.2	Fibras	sintéticas
A partir dos anos 20, com o desenvolvimento da indústria petroquímica, 

passou a ser produzida uma ampla gama de materiais sintéticos, denomi-

nados genericamente de plásticos ou fibras sintéticas nos cabos, uma das 

inovações mais importantes, pois elas não apodrecem.

Os fios podem ser trançados, confeccionados através do entrelaçamento de 

filamentos e apresentam forma tubular. Podem apresentar a parte central 

preenchida por um filamento, o qual é denominado de madre ou alma.

Os fios podem ser torcidos, produzidos em etapas sucessivas com os cordões 

torcidos formando o fio final ou produzindo fios de diâmetros ainda maiores 

(cordas).

As fibras sintéticas são produzidas em quatro tipos básicos: fibras contínuas, 

fibras cortadas ou descontínuas, monofilamento e a reunião de determinada 



quantidade de fibras contínuas, retorcidas ou não, formando um multifila-

mento.

As fibras descontínuas são cortadas no tamanho adequado para o processo 

de fabricação do filamento que são torcidas entre si resultando um cabo 

rústico devido às extremidades soltas das fibras, apresentando aspecto de 

um filamento de fibra natural (cabos do tipo palhinha).

O monofilamento consiste em uma única fibra que possui resistência sufi-

ciente para funcionar como um fio. 

5.2.1	Características	das	fibras	sintéticas
Resistência na água (durabilidade):
Pré-requisito para uma fibra ser considerada adequada para o uso na pesca. 

Materiais sintéticos adequados podem permanecer por mais de 10 anos sub-

mersos sem perder resistência de forma significativa.

Resistência ao clima:
É o efeito combinado de luz solar, chuva, fumaça e gases sobre a resistência 

do material. Não é possível distinguir o efeito destes fatores em separado, 

mas os efeitos mais significativos são causados pela radiação ultravioleta dos 

raios solares.

Densidade:
Consiste na massa por unidade de volume, expressa em g/cm3. Fibras com 

densidade inferior a 1 g/cm3 flutuam na água.

Elasticidade:
É a propriedade de um fio de recuperar sua forma original após um processo 

de alongamento.

Rigidez:
É a capacidade de um fio para não se deformar.

Envelhecimento:
Consiste na perda de resistência do material com o passar do tempo. Esta 

perda de resistência está relacionada com o efeito do clima e o efeito do 

atrito sobre o fio.
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Figura 5.1. A) Corda natural torcida e B) corda de 
nylon trançada
Fonte: acervo do autor

5.2.2	 Classificação	 química	 e	 resistência	 das	 fi-
bras	sintéticas
As fibras sintéticas mais utilizadas na pesca são a Poliamida (PA), o Polietile-

no (PE), o Polipropileno (PP) e o Poliéster (PES).

Tabela 5.1 Peso de ruptura segundo o diâmetro das principais 
fibras sintéticas
Fonte: do autor

Peso máximo  (kg)

PA (mm)

PP (mm)

PE (mm)

PES (mm)

60

1,21

1,51

1,5

1,2

80

1,4

1,8

1,75

1,35

100

1,55

2,0

2,0

1,52

120

1,72

2,19

2,17

1,69

150

1,97

2,46

2,47

1,92

5.3	Panagens
Panagens são os panos de rede utilizados na aquicultura, cuja altura de um 

pano é indicada pelo número de malhas (exe.: 25, 30). Quando se deseja 

determinar a medida da altura de uma rede (panagem armada), multiplica-

-se o número de malhas pela abertura da malha. O comprimento de uma 

panagem de rede é a medida tomada com as malhas esticadas em sentido 

horizontal, sendo indicado em metros.

A resistência depende do material do fio das malhas, do diâmetro do fio, da 

existência de nós, da direção da tração em relação aos nós e dos desgastes 

sofridos.

Para saber mais sobre o assunto 
abordado hoje você poderá 
consultar o relatório Difusão 
Tecnológica da Ostreicultura 
em Comunidades Litorâneas 
no Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 
C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link: http://www.neema.ufc.
br/BN_FUNDECI_Ostreicultura_
Relatorio.pdf
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Atividades	de	aprendizagem
1. Utilizando a tabela das resistências dos cabos, responda qual o diâmetro 

de um cabo para sustentar uma penca de mariscos pesando 100 Kg? 

Faça uma pesquisa do custo destes cabos na sua região.

Resumo	
Nesta aula pudemos conhecer alguns materiais fundamentais na malacocul-

tura: os fios e as cordas. Utilizados nas estruturas de cultivo, estes materiais 

podem ser de origem natural ou sintética, além da utilização de panagens.
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 Aula 6 -  Boias e poitas

Nesta aula continuaremos abordando a tecnologia de cultivo de mo-

luscos bivalves, destacando a utilização de boias e poitas. Ao concluir-

mos este assunto esperamos que o aluno compreenda os principais 

conceitos ligados utilização de boias e poitas, com destaque para 

boias e flutuadores, ancoragem e estacas de fixação.

6.1	Boias	e	flutuadores

Figura 6.1 Modelo de boia
Fonte: acervo do autor

As boias e lastros (flutuadores) são fundamentais para o correto funciona-

mento de redes e outros petrechos que irão determinar os tipos e a quanti-

dade de boias e lastros a serem utilizados.

O equilíbrio de um petrecho de pesca será determinado pelo balanço entre 

as forças de flutuação e as forças de imersão dos materiais utilizados.

a. Materiais utilizados
Isopor, pvc, madeira, vidro, plástico, alumínio, etc.

b. Tipos
Ocas, maciças, células fechadas.

c. Modelos
Esférico, oval, cilíndrico, com orifício, com “orelhas”, lisas.

d. Requisitos
Grande força de flutuação, resistência à ruptura, abrasão e pressão, imper-

meabilidade, fácil manejo, baixo custo.

Petrechos: material 
necessário à elaboração 
de uma atividade.



e. Força de flutuação
Quando se utiliza qualquer tipo de boia é necessário conhecer sua força de 

flutuação. Esta força pode ser calculada teoricamente ou de forma prática. 

Geralmente, a força de flutuação é fornecida pelo fabricante.

Figura 6.2 O peso da produção fora da 
água é maior do que imersa
Fonte: acervo do autor

Você sabia que o marisco (mexilhão) dentro da água pesa a metade 
do que pesa quando está fora da água?

6.2	Ancoragem	e	estaca	de	fixação	
De forma geral, este processo deve se adequar as condições do mar e do 

fundo da área onde se pretende instalar o cultivo, com uma infinidade de 

modelos que podem ser fabricados com baixo grau tecnológico e adaptado 

às condições de fundo e mar da cada região. Requisitos desejados: grande 

força de imersão (alta densidade), fácil manejo e baixo custo.

a. Morto 

Figura 6.3 Morto para fixação das 
estruturas de cultivo
Fonte: acervo do autor

Estruturas de fundeio de cimento com centenas de quilos, normalmente 

com pontas de ferro para unhar, transportada por meio de guindastes ou 

suspensa até a área de cultivo por balsas. As formas podem se extrema-

mente variável, assim como os materiais utilizados (chumbo, ferro, cimento, 

areia, pedras, etc.).
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b. Âncoras
Apesar de pouco utilizadas devido ao custo mais elevado em relação aos 

mortos, este petrecho é extremamente versátil, e certamente à medida que 

a maricultura nacional se profissionaliza e atua em áreas de maior profundi-

dade, a tendência é que a ancoragem por âncoras se difunda. 

Figura 6.4 Âncora
Fonte: http://vocesa.abril.com.br/blog/rodolfo/fi-
les/2010/04/ancora.jpg

Figura 6.5 Estaca
Fonte: acervo do autor

c. Estacas

Estruturas de soterramento que utilizam: canos de ferro com 2 a 3 metros 

de comprimento, enterrados (ancorado) com auxílio de um mergulhador 

especializado e jato d’água em alta pressão.
Para saber mais sobre o assunto 
abordado hoje você poderá 
consultar o relatório Difusão 
Tecnológica da Ostreicultura 
em Comunidades Litorâneas 
no Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 
C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link: http://www.neema.ufc.
br/BN_FUNDECI_Ostreicul-
tura_Relatorio.pdf



Atividades	de	aprendizagem
1. Com base na área que você pretende instalar para o cultivo de moluscos 

na sua região, caracterize o tipo de fundo e identifique qual a melhor for-

ma de fixar o cultivo neste local. Para isso faça um desenho mostrando o 

material, tamanho e forma desta estrutura. Não se esqueça de consultar 

os pescadores locais!

Resumo
Com esta aula aprendemos mais sobre materiais utilizados na malacocultu-

ra, como  boias e flutuadores, sistemas de ancoragem e estacas de fixação.
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Aula 7 -  A mitilicultura 
 (cultivo de mexilhões)

Nesta aula falaremos sobre os aspectos ligados a produção de me-

xilhões, com ênfase para as espécies de interesse comercial. Ao 

concluirmos este assunto, esperamos que o aluno saiba os prin-

cipais conceitos ligados a anatomia e ciclo de vida de mexilhões.

O mexilhão também é conhecido no Brasil como marisco, marisco-preto, 

marisco da pedra, ostra-de-pobre e sururu da pedra. No Brasil os nomes 

científicos dos mexilhões mais comuns para consumo humano são: Perna 
perna e Mytela falcata.

O mexilhão Perna perna é a espécie cultivada nas regiões sudeste e sul do 

Brasil, representando 4% da produção total da aquicultura nacional. O cul-

tivo de Perna perna no Brasil teve um crescimento bastante acentuado até o 

ano de 2000, quando registrou uma produção de 11.760 toneladas.

O tamanho comercial de Perna perna é de 7 cm de comprimento, sendo a 

carne das fêmeas de cor laranja e dos machos creme (Figura 7.1). As desovas 

são contínuas ao longo do ano, a partir de 3 cm.

Há outras espécies com potencial para o cultivo, como os mexilhões de man-

gue: Bacucu (Mytella charruana) e Sururu e (Mytella guyanensis), embora 

ainda necessitem do desenvolvimento de metodologia adequada para o seu 

cultivo. São comumente encontradas nas áreas de mangue das regiões nor-

te e nordeste, onde estão fixas em rochas, raízes e troncos submersos. Além 

destas, outra espécie pouco explorada pelos cultivos é o Mytilus platensis, 
habitante dos poucos pontos de substrato duro no extremo sul do Rio Gran-

de do Sul. 

Figura 7.1 Exemplares de mexilhão Perna perna (A) fêmea e (B) macho.
Fonte: acervo do autor



O cultivo de mexilhões em cordas tem um rendimento por unidade de su-

perfície mais elevada que qualquer outro tipo de cultivo animal realizado em 

meio natural. 

Um fator decisivo no desenvolvimento do cultivo de mexilhões no Brasil foi 

o baixo investimento financeiro, com o uso de material descartado de outras 

atividades. Isto possibilitou a entrada e a manutenção na atividade de uma 

população de baixa renda que devido ao baixo grau de evolução tecnológica 

caracterizou a atividade como artesanal, com uso exclusivo de trabalho ma-

nual e força física, resultando no aumento do número de produtores, mas 

não correspondendo proporcionalmente ao aumento da produção. 

Os mexilhões são bivalves que apresentam dimorfismo sexual caracteri-

zado, basicamente, pela coloração apresentada de gônadas de indivíduos 

maturos, conforme observado na figura 7.1

Figura 7.2 Anatomia do mexilhão
Fonte: Programa Brasileiro de Intercâmbio em Maricultura. 2003. Cultivo de Mexilhões. Volume 1, disponível em: http://
www.mpa.gov.br/mpa/seap/html.

Em cativeiro, a máxima produção biológica é atingida após 8 meses, a partir 

de sementes de 2 cm obtidas por meio de coletores artificiais ou em labora-

tório. Seu cultivo se faz em redes tubulares fixas a sistemas flutuantes, prin-

cipalmente long-lines. A densidade média é de 700 indivíduos por metro de 

rede de cultivo, o que corresponde a uma produtividade de 12 kg/m.

As melhores condições de cultivo são obtidas em áreas abrigadas, ricas em 

fitoplâncton e material particulado em suspensão, com temperatura ideal 

entre 21 e 28 °C, não sendo necessária a utilização de rações comerciais.

7.1	Início	do	cultivo
O ponto de partida do cultivo é a obtenção de sementes ou indivíduos jo-

vens, de 2 a 4 cm de comprimento, tamanho ideal para implantação da 

atividade com o mexilhão Perna perna.
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Como a maior fixação de larvas ocorre no fim da primavera e início de verão, 

elas necessitam de um período de aproximadamente 3 a 4 meses para atin-

girem o tamanho de sementes, quando os produtores realizam a semeadura 

ou confecção das redes de mexilhões de fevereiro até maio.

A produção de sementes de mexilhões Perna perna em laboratórios brasi-

leiros vem sendo pesquisada nos últimos anos e já se apresenta como uma 

alternativa viável. Há possibilidade de garantir a disponibilidade de sementes 

em períodos de pouca fixação de larvas, necessitando, porém, de uma estru-

tura específica, pessoal treinado e equipamentos apropriados. 

Os mexilhões Perna perna necessitam de aproximadamente 8 a 10 meses 

para atingir o tamanho comercial. A partir das sementes de 2 a 3 cm, apre-

sentam um incremento médio mensal de 0,58 cm, e quando atingem 8 cm 

de comprimento reduzem sensivelmente este ritmo de crescimento.

Figura 7.3 Mexilhões Perna perna.
Fonte: Acervo do Grupo Integrado de Aquicultura e 
Estudos Ambientais – GIA/UFPR.

Nos meses de temperaturas mais elevadas há um maior desenvolvimento e 

diversos fatores afetam o crescimento dos animais, como as características 

oceanográficas, idade, desenvolvimento das gônadas, fotoperíodo, 
parasitismo, salinidade, teor de oxigênio dissolvido e disponibilidade 
de alimento.

Obs: Exemplos de parâmetros oceanográficos - correntes, marés e ondas.

É recomendado como tamanho de comercialização o comprimento de 80 

mm, devido ao maior teor proteico dos animais dessa classe de comprimen-

to. 

Mas a colheita ou despesca dos mexilhões Perna perna é realizada quando 

os animais atingem o comprimento adequado para comercialização que é 

determinado, principalmente, pelo hábito de consumo inerente a cada re-



gião, mais do que propriamente pelas características biológicas da espécie.

O peso e o volume da carne estão intimamente associados ao ciclo repro-

dutivo, sendo que no estágio pleno da maturação sexual, o mexilhão é co-

mumente chamado de ‘mexilhão gordo’, devido à grande quantidade de 

substâncias, principalmente, o glicogênio de reserva, que é acumulado com 

os gametas. 

Devido à frequente emissão de gametas, o mexilhão P. perna não apresenta 

peso da porção comestível constante e nem proporcional ao seu compri-

mento, o que afeta diretamente a lucratividade dos cultivos, pois o peso de 

parte comestível de um mexilhão pode varia de 35 % a 70%, segundo o 

estágio de desenvolvimento de suas gônadas.

   

Figura 7.4 Relação da quantidade de carne 
quando o mexilhão está magro ou gordo.
Fonte: acervo do autor

Esta variação é denominada de índice de condição, que é a relação entre a 
quantidade de carne (partes moles cruas ou cozidas) em relação ao volu-
me ou peso total do mexilhão. 

O acompanhamento do índice de condição permite determinar a época exa-

ta de colheita, indicando a fase de maior peso, melhor aparência e paladar.

• O Manual de Maricultura sobre 
Cultivo de Mexilhão disponível 

no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20

SITE/Publicações/manual%20
mexilhao_2005(b).pdf 

• O Manual de Maricultura sobre 
o Cultivo de Ostras disponível 

no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20

SITE/Publicações/manual%20
ostras_2005(b).pdf

Cultivo de organismos aquáticos - Malacoculturae-Tec Brasil 320



e-Tec Brasil321Aula 7 - A mitilicultura (cultivo de mexilhões)

Atividades	de	aprendizagem
1. Selecione uma espécie de mexilhão da sua região e com base nos mé-

todos utilizados para cultivo deste molusco faça um projeto de cultivo 

desta espécie. Descrevendo o local, modelo de cultivo, equipamento, 

época de coleta e quantidade de sementes, plantio, colheita e quanto de 

produção espera ter.

Resumo
Vimos, na aula de hoje, importantes conceitos relacionados à  mitilicultura    

(cultivo  de   mexilhões), tais como as principais espécies de interesse comer-

cial, aspectos anatômicos dos mexilhões e dados relacionados ao início do 

cultivo.
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Aula 8 - A Ostreicultura - cultivo de ostras

Nesta aula falaremos sobre os aspectos ligados à produção de os-

tras, com ênfase para as espécies de interesse comercial. Ao con-

cluirmos este assunto esperamos que o aluno assimile os principais 

conceitos ligados à ostreicultura.

Figura 8.1 Ostras do Pacífico (Crassostrea 
gigas) cultivadas.
Fonte: acervo do autor

Ostras são moluscos bivalves pertencentes à família Ostreidae, que habitam 

águas costeiras rasas desde a faixa equatorial (clima tropical) até locais de 

frio moderado.

Os adultos são sésseis, ou seja, permanecem aderidos a substratos duros 

como rochas e troncos, formando densos bancos naturais.

A ostra é considerada um organismo com alto valor nutritivo devido ao teor 

de minerais (zinco, cobre, fósforo, cálcio, ferro e iodo), glicogênio, vitaminas 

(A, B1, B2, C e D), proteínas e um comprovado efeito anticolesterol.

Em 2004 a produção de ostras no Brasil foi de 2.682 toneladas, represen-

tando 1% da produção total da aquicultura nacional, com US$ 5,4 milhões 

em receita gerada.

A espécie de mais cultivada é a ostra japonesa ou ostra do Pacífico (Crassos-
trea gigas), devido ao seu rápido crescimento e domínio da tecnologia de 

produção de sementes em laboratório.



No Brasil a ostra japonesa (C. gigas) foi introduzida na década de 1970 para 

experimentos de cultivo. Atualmente, é cultivada em larga escala no litoral 

de Santa Catarina, onde há as condições adequadas para seu desenvolvi-

mento.

Nas zonas estuarinas de baixa salinidade, ocorrem as espécies brasileiras 

Crassostrea rhizophorae e Crassostrea brasiliana, consumidas e/ou comer-

cializadas pela população local. C. rhizophorae, conhecida popularmente 

como “ostra-da-pedra” ou “ostra-do-mangue” sobretudo por estar fixada 

nas raízes aéreas de plantas do mangue (Rhizophora  mangle) ocorre na re-

gião entre-marés (mesolitoral) e pode atingir até 10 cm de altura. A espécie 

C. brasiliana, conhecida como “ostra-de-fundo”, ocorre em regiões de meso 

e infralitoral e é considerada uma espécie de grande porte, podendo atingir 

mais de 20 cm de altura.

Os adultos de ambas as espécies são sésseis, caracterizados por não pos-

suírem forma constante de concha, que se adapta ao substrato onde está 

fixada.

Ainda existem grandes estoques naturais de ostras, que representam um 

importante recurso para geração de emprego e renda para comunidades 

tradicionais do litoral brasileiro e o manejo correto deste recurso deve ser 

considerado.

Foram realizados vários esforços para o cultivo de ostras nativas ao longo 

do litoral brasileiro na última década, porém ainda há dificuldade na identi-

ficação das espécies, diferenças nas taxas de crescimento das populações de 

ostras e a dificuldade na obtenção de sementes de uma única espécie. 

Figura 8.2 Seleção do tamanho 
de sementes por peneiramento.
Fonte: acervo do autor
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O cultivo inicia-se depois de obtidas as sementes, seja de laboratório ou por 

coletores colocados no ambiente natural. Estes coletores de larvas podem 

ter diferentes formas e materiais, os mais comuns são os confeccionados 

como colares de conchas pela facilidade deste material e os de garrafa PET, 

pela facilidade de separar as sementes do substrato depois que atingem o 

tamanho adequado.

Estas sementes passam a travesseiros ou para lanternas de cultivo, denomi-

nadas inicialmente de berçários com a abertura de malha pouco inferior ao 

tamanho dos indivíduos, com 2 a 5 mm em uma densidade de aproxima-

damente 1000 indivíduos por andar. Ao atingirem 10 mm de comprimento 

passam a lanternas ou travesseiros intermediários em uma densidade de 100 

exemplares por andar. E, com 2 a 3 cm vão para o cultivo definitivo em uma 

densidade de 50 a 30 indivíduos por andar.

 

Figura 8.3 Lanterna de cultivo de ostras, com malha utilizada 
para o acondicionamento de indivíduos adultos
Fonte: acervo do autor

A partir daí são realizados os manejos em períodos não inferiores a 30 dias 

para separar por classe de tamanho, pois há ostras que tem crescimento 

maior e devem ser transferidas para cultivo em rede com abertura de malha 

maior. Nestes manejos, também, são removidos os predadores e competido-

res que se instalam dentro e fora das redes de cultivo e competem com as 

ostras por alimento e espaço.

Chegamos ao final de nossa 
aula, mas para saber mais sobre 
o assunto abordado hoje você 
poderá consultar:

• O Manual de Maricultura sobre 
Cultivo de Mexilhão disponível 
no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20
SITE/Publicações/manual%20
mexilhao_2005(b).pdf

• O Manual de Maricultura sobre 
o Cultivo de Ostras disponível 
no link http://www.mpa.gov.
br/mpa/seap/html/PARA%20
SITE/Publicações/manual%20
ostras_2005(b).pdf 



Atividades	de	aprendizagem
1. Faça um projeto de cultivo de ostras para a sua região, descrevendo o 

local, modelo de cultivo, equipamento, época de coleta e quantidade de 

sementes, plantio, colheita e quanto de produção espera ter.

Resumo
Nesta aula conhecemos a ostreicultura, com destaque para a importância 

nutricional e econômica das ostras produzidas, as principais espécies de in-

teresse comercial e aspectos produtivos.  
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Aula 9 - A Pectinocultura - cultivo de Vieiras

Nesta aula falaremos sobre os aspectos ligados a produção de Viei-

ras, com ênfase para as espécies de interesse comercial. Ao con-

cluirmos este assunto esperamos que o aluno assimile os principais 

conceitos ligados a pectinicultura.

Figura 9.1 Vieira (Nodopecten nodosus)
Fonte: acervo do autor

Entre os moluscos marinhos, os bivalves da família Pectinidae apresentam-se 

como um recurso de elevado valor comercial, sustentando uma importante 

atividade de maricultura e de pesca em diversas partes do mundo.

A Vieira brasileira com maior potencial para o cultivo é a Nodipecten nodo-
sus, conhecida comercialmente por Coquille de San Jaques ou no mercado 

internacional de Pata de Leão devido ao seu aspecto. 

As partes comestíveis deste bivalve são o músculo adutor, responsável pela 

abertura e fechamento das valvas e a gônada. Como as vieiras são herma-

froditas, sua gônada apresenta duas cores, a parte branca responsável pela 

produção de espermatozóides e a parte vermelha pelos ovócitos. 

Figura 9.2 Sementes de vieiras nas 
lanternas berçário de cultivo
Fonte: acervo do autor



A obtenção de sementes se faz exclusivamente em laboratório, pois a capta-

ção natural é insuficiente em função das características reprodutivas e eco-

lógicas da espécie. 

Dependendo de cada local de cultivo, o tamanho comercial mínimo de 6 cm 

é obtido em menos de 1 ano, sendo basicamente dois os métodos utiliza-

dos para cultivo de vieiras: cultivo suspenso em long-lines ou em cultivo de 

fundo.

O crescimento em cultivo suspenso é mais eficiente, pois permite melhor 

acesso ao alimento, facilidade de manutenção do sistema e afasta as Vieiras 

dos predadores do fundo. 

Um fator importante durante esse cultivo é a densidade dos indivíduos nas 

redes de cultivo, pois ao abrirem as conchas elas se “mordem” o que pode 

aumentar a mortalidade. 

As sementes são mantidas em berçários ou rede do tipo lanternas com ma-

lha de 2 mm, inicialmente em uma densidade de 100 sementes em cada 

andar e essas estruturas são colocadas em long-lines, em profundidades que 

variam de 2 a 12m. 

Figura 9.3 Vieiras nas lanternas 
definitivas de cultivo
Fonte: acervo do autor

Na medida em que crescem, esta densidade deve diminuir para que as Vieiras 

possam ter espaço para crescer e se alimentar sem uma prejudicar a outra. 

Durante a fase intermediária, os animais são mantidos em lanternas com 

malha de 1,5 cm e, ao alcançarem 3 cm, passam às lanternas definitivas de 

cultivo com abertura de malha e 2,5 cm, onde ficam até atingirem tamanho 

comercial. A densidade recomendada de ocupação de cada andar das lan-

ternas é cerca de 50% da superfície.
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Figura 9.4 Vieiras sendo manejadas nos cultivos
Fonte: acervo do autor

 
Tabela 9.1 Crescimento e alterações no manejo das 
estruturas (densidade e abertura de malha) durante o 
cultivo de Vieiras. 
Fonte:   autor

O cultivo de vieira também pode ser feito furando a projeção lateral que a 

concha possui junto ao ligamento, por onde é fixada individualmente a um 

cabo, o qual é amarrado no long-line. 

Áreas boas para cultivo de ostras podem não ser boas para as Vieiras, es-

pecificamente os estuários. Para a espécie N. nodosus, são ideais locais de 

mar aberto onde os níveis de matéria inorgânica em suspensão na água são 

baixos, a temperatura é menor que 25 oC, a salinidade acima de 25 psu, o 

fundo de cascalho e a profundidade superior a 5 m.

Durante o manejo para limpeza das estruturas e a troca de lanterna deve-

-se ter o maior cuidado em não deixar a temperatura elevar-se e, principal-

mente, reduzir ao mínimo o tempo de exposição ao ar, mantendo as Vieiras 

imersas no mar ou em caixas com fartura de água marinha ( Figura 9.4).

A frequência do manejo nunca deve ser superior a um mês e deve-se obser-

var a taxa de crescimento e a mortalidade, uma vez que a retirada da incrus-

tação pode causar a morte dos indivíduos. As Vieiras não suportam lavagem 

com alta pressão ou serem batidas, sendo preferível realizar esta limpeza 

mais drástica apenas na colheita.
Para saber mais sobre o assunto 
abordado hoje você poderá 
consultar:

• O texto “Crescimento 
e sobrevivência da vieira 
Nodipecten nodosus (Linnaeus, 
1758), (Mollusca: Pectinidae) em 
diferentes estruturas de cultivo 
na Praia Grande do Bonete”, 
Ubatuba, Estado de São Paulo, 
disponível no link: http://www.
biotemas.ufsc.br/volumes/pdf/
volume231/121a130.pdf 

• O texto “As maravilhosas 
Vieiras da Ilha Grande”, de 
Carvalho Filho, J.. disponível no 
link: http://www.lmm.ufsc.br/
data/files/vieiras_angra_2006.
pdf 

Início

3 - 4 meses*
(seleção tamanho)
6 - 8 meses*

7 - 8 meses*

9 - 10 meses*
Início venda
10 - 12 meses 

Tamanho
Médio (mm)

8 - 15
15 -20

20 -30
30 -40
30 -40
40-50
40 -50
50 -60

60 - 70 mm

70 - 80 mm

Densidade
(sementes/piso)

300
200

200
80
80
40
40
30
20

10

Malha

3 - 4 mm
6 mm

15 mm

15 mm
25 mm
25 mm
25 mm

25 mm

25 mm



Atividades	de	aprendizagem
1. Selecione e descreva um local apropriado para seu cultivo na sua região, 

visto que as sementes de Vieira só são produzidas em laboratório. Con-

tate o órgão de extensão de sua região e juntos escrevam um plano para 

a obtenção de sementes desses animais.

Resumo
Na aula de hoje aprendemos sobre a produção de Vieiras (pectinicultura), 

com importantes informações relacionadas à espécie de maior interesse co-

mercial, aspectos biológicos e produtivos.
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Aula 10 -  O cultivo de amêijoas  

Nesta aula falaremos sobre os aspectos ligados à produção de 

amêijoas, com ênfase para as espécies de interesse comercial. Ao 

concluirmos este assunto esperamos que o aluno conheça os prin-

cipais conceitos ligados à produção de berbigão.

Figura 10.1 Amêijoas
Fonte: br.olhares.com

Existem várias espécies de moluscos bivalves denominados de amêijoas, 

como por exemplo, o berbigão que pertence ao grupo de moluscos bivalves 

escavadores de areia e vivem desde a região entre marés (mesolitoral) até 

cerca de 5 m de profundidade. 

São muito apreciados como alimento, além de ser fonte de renda para co-

munidades extrativistas. Por este motivo, têm sido coletados em grandes 

quantidades, normalmente de forma indiscriminada nas praias brasileiras. 

Como resultado do extrativismo indiscriminado, tem-se verificado a redução 

acentuada dos estoques naturais em diversas localidades do sul o norte do 

país.

O berbigão pode se deslocar usando um pé para escavar a areia, obtendo 

alimento pela filtração da água do mar com dois tubos localizados para fora 

das valvas e acima da areia. 



Figura 10.2 Berbigão enterrado da areia, com os 
tubos localizados para fora.
Fonte: gopi.org.nz

Crescem mais em temperaturas de 18 a 25 ºC e suportam mudanças na 

quantidade de sal na água. 

A obtenção de sementes de amêijoas ainda é restrita, necessitando de estu-

dos para o manejo adequado dos bancos naturais. Uma alternativa para re-

duzir o impacto da extração é a captura seletiva, obtendo apenas indivíduos 

em tamanho comercial, com o auxílio de um rastelo (ancinho).

10.1	Métodos	de	cultivo

10.1.1	Lanterna
As lanternas utilizadas são semelhantes às observadas na ostreicultura. De-

ve-se montar lanternas com pequena abertura de malha, suficiente para 

manter as sementes quando jovens e, na medida que os moluscos crescem, 

aumenta-se o tamanho da malha.

10.1.2	De	Fundo
É a forma de cultivo mais comum. Inicia-se selecionando as áreas adequadas 

a espécie, onde as sementes são lançadas e sobre estas é estendida uma 

grande rede presa ao fundo, mantendo as amêijoas dentro dos limites da 

rede. Na medida em que os moluscos crescem, também é alterada a ma-

lha das redes e esta manutenção deverá ser frequente para manter baixo 

o assoreamento pelo sedimento e o crescimento de organismos sobre as 

redes, caso contrário, a água não vai fluir sobre as amêijoas, dificultando ser 

crescimento. 
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Figura 10.3 Cultivo de amêijoas em 
sistema de fundo.
Fonte: acervo do autor

Para saber mais sobre o 
assunto abordado hoje você 
poderá assistir ao vídeo 
“Amêijoas e lapas cultivadas 
pela Universidade dos Açores”, 
disponível no link: 
http://ww1.rtp.pt/acores/?artic
le=3909&visual=3&layout=10
&tm=7

Atividades	de	aprendizagem
1. Liste as espécies encontradas na sua região. Informe-se sobre a situação 

destes bancos naturais e veja se há necessidade de realizar cultivo inte-

gral ou manejo, retirando apenas os indivíduos adultos com um rastelo 

ou com uma rede adequada.

Resumo
Com esta aula, conhecemos as amêijoas, moluscos bivalves escavadores. 

Vimos também a espécie de maior importância econômica e  os principais 

métodos de cultivo desses animais, ou seja, pelo uso das lanternas ou “de 

fundo”.
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Aula 11 -  Obtenção de sementes de bivalves

Falaremos sobre as diferentes técnicas de obtenção de sementes 

de moluscos bivalves. Ao concluirmos este assunto esperamos que 

o aluno compreenda os principais conceitos ligados ao uso de co-

letores, larvicultura e assentamento remoto.

Atenção! O sucesso do cultivo depende basicamente de uma oferta 
regular de sementes, bom crescimento e condições de sobrevivência.

Na obtenção destas sementes ocorre um dos grandes problemas do cultivo 

de mexilhões P. perna no Brasil, pois com o aumento da produção, somente 

o estado de Santa Catarina necessita mais de 500 toneladas de sementes, 

que são extraídas principalmente dos bancos naturais nos costões rochosos. 

Apesar do impacto socioambiental gerado, a exploração é permitida, desde 

que respeitada a legislação que a regulamenta.

O impacto ambiental causado aos costões pela retirada de sementes de me-

xilhões P. perna é um fenômeno relatado em diversas áreas de cultivo ao 

longo da costa e mesmo assim a extração é insuficiente para atender a de-

manda do maricultores, limitando o potencial produtivo do país.

As sementes, com cerca de 3 meses e entre 1 a 4 cm de comprimento, com 

grande potencial de desenvolvimento, são geralmente retiradas dos bancos 

naturais, mas devido ao prejuízo ambiental e social desta ação deve-se obtê-

-las pela produção de sementes em laboratório ou por fixação em coletores 

durante sua fase larval planctônica, denominados “coletores de larvas”, con-

feccionadas com diferentes materiais (cordas desfiadas, conchas, garrafas 

Pet, etc.), formas, tempo de imersão e em época do ano adequada a cada 

espécie.

Importante: Sementes são os indivíduos que já sofreram metamor-

fose completa, passando da fase larval planctônica (com natação na 

coluna d’água) para a fase bentônica, aderida a um substrato.

As sementes de mexilhões são coletadas com sucesso em diferentes mate-

riais, porém a fase seguinte, a de plantá-las, é que determinará o tipo em 

que o coletor permanecerá na água, podendo ser este utilizado até a fase de 

engorda ou somente para captação e posterior retirada das sementes.



Figura 11.1 Cordas utilizadas para a fixação de 
sementes de mexilhões.
Fonte: Jaime F. Ferreira

No Brasil, a presença de larvas de mexilhão é abundante durante a prima-

vera, período em que devem estar fixados os coletores nos locais de maior 

probabilidade de ocorrência de larvas, que são os pontos de refluxo.

A produção de sementes em laboratório é inevitável para espécie com baixo 

número de larvas no meio natural ou em períodos em que não há produção 

natural.

O processo se inicia na seleção de reprodutores com as características de-

sejáveis, indução da liberação de espermatozóides e ovócitos, fecundação e 

cultivo das larvas até estarem aptas para seguir ao mar. Este processo exige 

pelo menos um mês e para isto há necessidade de recursos, equipamentos, 

infraestrutura específica e profissionais capacitados.

Figura 11.2 Modelo de coletor de larvas de mexilhão.
Fonte: Jaime F. Ferreira

A coleta de larvas de mexilhão P.perna se dá nos primeiros 20 a 50 cm na 

superfície do mar, motivo pelo qual os coletores são mais eficientes quando 

dispostos horizontalmente. A variação de recrutamento se deve basicamente 

pelas ações impostas pelas variáveis físico-químicas ao meio ambiente ou 

pela predação.

Trabalhos já realizados indicam a possibilidade de se utilizar os próprios co-

letores de larvas de P.perna como substratos até atingirem o tamanho co-

mercial. 
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Figura 11.3 Coletor de larvas com biofilme
Fonte: Fonte: Jaime F. Ferreira

Figura 11.4 Coletor de ostras sendo retirado da água
Fonte: Acervo do Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais da 
Universidade Federal do Paraná (GIA/UFPR).

Importante: A colocação de coletores deve ser realizada 30 dias 

antes do pico de desova característico de cada espécie para a for-

mação do biofilme ou limo, fundamental na fixação de larvas de 

bivalves.

Para a ostra há várias opções, porém deve-se optar por coletores confeccio-

nados com material flexível, que facilite a retirada das sementes. Testes com 

a utilização de placas de PVC dispostas em paralelo tem se mostrado eficien-

tes para a fixação e extração de sementes de ostras (Figura 11.4).

11.1	Larvicultura
A produção em laboratório inicia-se com a seleção de reprodutores que, 

após uma análise do estágio de desenvolvimento gonádico, são submetidos 

à indução para desova, que se faz com a exposição dos mexilhões na água 

com um gradiente térmico de 22 a 28°C, intercalados em períodos de 10 a 

15 minutos de exposição ao ar, apresentando melhores resultados. 

Após iniciar a desova, os bivalves são individualizados em recipientes de 

acordo com o sexo e, seguindo para a fecundação, observando a proporção 

de 7 a 10 espermatozóides para cada ovócito.



Após 1 hora, os ovos são transferidos para tanques, onde são realizadas tro-

cas periódicas de água do mar filtrada e esterilizada para manter a qualidade 

e evitar a contaminação dos cultivos com bactérias e protozoários.

Após a fecundação, a primeira larva (trocófora) aparece após 6 horas, sendo 

então, fornecidas microalgas como alimento.

Após 24 horas surge a larva “D”, na qual se observa uma concha e o vélum. 

Com 16 a 20 dias observa-se que a concha está completamente formada, o 

que caracteriza a larva umbonada (Veliconcha).

Quando ocorre o aparecimento do pé e a mancha ocular (larva Pedivéliger), 

a larva passa a rastrear o fundo em busca de um substrato adequado para 

assentamento, mudando da vida de nadadora para se fixar realizando a úl-

tima metamorfose. Com 30 a 40 dias de cultivo, surgem os plantígrados ou 

pré-semente, devendo ser transferida para os tanques de assentamento com 

substratos disponíveis como cabos, telas ou redes, de onde passarão ao mar. 

Vélum: Estrutura esta 
responsável pela natação e 

captação de alimento.

Figura 11.5 Larvas
Fonte: acervo do autor

Figura 11.6 Desenvolvimento larval de ostras
Fonte: Programa Brasileiro de Intercâmbio em Maricultura. 2003. Cultivo de Mexilhões. Volume 1, disponível em: http://
www.mpa.gov.br/mpa/seap/html.

Larva trocófora         Larva D                   Larva umbonada (Véliger)        Larva pedivéliger
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11.2	Assentamento	remoto
É uma forma de reduzir os custos na produção em laboratório, realizando 

o transporte das larvas recém formadas para o mar. As larvas são mantidas 

em caixas imersas (50x100x5cm), confeccionadas em telas finíssimas, onde 

estão dispostos coletores próprios para cada espécie de bivalve a se fixar. 

Figura 11.7 Assentamento remoto
Fonte: Fazenda Atlântico Sul

• O site do LMM – Laboratório 
de Moluscos Marinhos da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) pelo link: 
http://www.lmm.ufsc.br/index.
php?area=48&id=24 

• O Capítulo 6 do livro 
Aquicultura no Brasil: o 
desafio é crescer, de Ostrensky, 
A.; Borghetti, J. R.; Soto, D., 
disponível no link: http://www.
mpa.gov.br/mpa/legislacao/
AQUICULTURA_COMPLETO.pdf

Atividades	de	aprendizagem
1. Enumere as espécies com potencial de cultivo na sua região e como você 

conseguirá as sementes para iniciar o cultivo, explicando para cada uma 

quando, onde e como isso será feito. 

Resumo
Na aula de hoje vimos conceitos fundamentais para o sucesso da malacocul-

tura, relacionados à obtenção de sementes, pelo uso de coletores, larvicultu-

ra e assentamento remoto.
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Aula 12 -  Plantando as sementes de bivalves

Nesta aula falaremos sobre a colocação de sementes nas estruturas 

de cultivo. Ao concluirmos este assunto esperamos que o aluno 

conheça os principais conceitos ligados ao plantio de sementes em 

lanternas, travesseiros e redes tubulares.

Aula 12 - Plantando as sementes de bivalves

Há várias formas de plantar, ou seja, de confeccionar as redes de cultivo. 

As sementes devem ser selecionadas por tamanho, prática que diminui a 

competição intraespecífica (competição entre indivíduos da mesma espécie) 

e interespecífica (competição entre indivíduos de espécies diferentes) no cul-

tivo, proporcionando um produto final de tamanho uniforme.

12.1	Lanternas
É a estrutura de cultivo que se caracteriza por ser confeccionado na forma 

tubular, dividida em andares com redes ou materiais rígidos. Nestes andares 

ou prateleiras ficarão as sementes ou os adultos, ocupando aproximada-

mente 50% da área disponível. Sua dimensão e material empregado variam 

segundo as condições socioeconômicas de cada região.

Figura 12.1 Lanternas
Fonte: Acervo do autor

12.2	Travesseiros
Este modelo é empregado normalmente em locais de baixa profundidade. 

Consiste em cultivar bivalves dentro de uma tela plástica dura dobrada em 

formato de um grande envelope (100 x 50 cm), o qual pode ser disposto 

diretamente no fundo ou em suporte específicos. Os travesseiros são batidos 

e virados com frequência, geralmente a cada 15 dias, para evitar a fixação e 

desenvolvimento de organismos sobre a malha.



Figura 12.2 Travesseiros para cultivo de ostras
Fonte: Acervo do autor

Figura 12.3 Redes tubulares para o cultivo de mexilhões
Fonte: Acervo do autor

12.3	Redes	tubulares
Confeccionadas em material sintético e algodão, são predominantemente 

utilizadas no cultivo de mexilhões, embora possam ser utilizadas para dife-

rentes bivalves. 

As redes são utilizadas simultaneamente, sendo que as de algodão mantêm 

as sementes até que ela se decomponha, o que ocorre em 7 a 20 dias. Este 

período é suficiente para que as sementes se fixem umas às outras e, na 

medida em que se desenvolvam, passam para a malha da rede de nylon. Na 

malha de nylon as sementes se fixam, crescendo para o lado externo, onde 

permanecem até o momento da colheita.

No cultivo de mexilhões a densidade utiliza é 300 a 500 sementes/m de rede 

de cultivo, o que corresponde a cerca de 1,5 kg, dependendo do tamanho 

médio das sementes. 

Há dois modelos básicos de confecção de redes de mexilhões, modelo “es-

panhol” e modelo “francês”.

O modelo francês é sem duvida o mais difundido, devido à eficiência e fa-

cilidade de confecção. Tem como característica a utilização de duas redes 
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Figura 12.4 Rede com sementes de mexilhão.
Fonte: Acervo do autor.

tubulares, uma de algodão, onde são introduzidas as sementes, e outra de 

nylon, que envolve a rede de algodão. Também é utilizado um cabo de nylon 

central, ao longo deste conjunto, para sustentar e fixar por uma das extremi-

dades a rede ao sistema de cultivo. 

 

O modelo espanhol não é aplicado no Brasil, mas também é eficiente. Utiliza 

uma rede com 20 cm de largura, semelhante a uma bandagem, que envolve 

e fixa as sementes de mexilhão ao redor de um cabo de nylon. Este conjunto 

é então transportado ao mar e fixo por uma das extremidades no sistema de 

cultivo (flutuante ou fixo). Passados alguns dias esta bandagem apodrece, 

num período suficiente para que ocorra a fixação das sementes no cabo, 

onde permanecem até completar seu desenvolvimento.  Devido ao peso 

adquirido, durante a confecção deste tipo de rede, pedaços de madeira (30 

x 5cm) são transpassados horizontalmente pela corda para evitar que pencas 

de mexilhões escorreguem, principalmente quando retirados da água.

Atividades	de	aprendizagem
1. Relacione as espécies de molusco que você cultivaria na sua região e ex-

plique quais são os tipos de cultivo que poderiam ser realizados segundo 

os modelos descritos.

Chegamos ao final de nossa 
aula, mas para saber mais 
sobre o assunto abordado 
hoje você poderá consultar 
o texto “produção de 
mexilhões jovens (sementes) 
por maricultores da praia da 
Cocanha, Caraguatatuba (sp)”, 
de Marques, H. L. A.; Bordon, I. 
C. A. C.; Alves, J. L.; Medeiros, 
A. M. Z., disponível no link: 
http://www.dge.apta.sp.gov.br/
publicacoes/T&IA2/T&IAv1n2/
Artigo_Mexilh%C3%B5es_9.pdf



Resumo
Na aula de hoje aprendemos sobre metodologias de manejo de sementes, 

utilizando-se lanternas, travesseiros e redes tubulares.
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Aula 13 -  Variáveis biológicas

Nesta aula falaremos sobre as variáveis biológicas que atuam sobre 

os cultivos de moluscos bivalves. Ao concluirmos este assunto es-

peramos que o aluno compreenda os principais conceitos ligados 

à mortalidade, fauna associada, predadores, parasitas e competi-

dores.

13.1	Mortalidade
Uma mortalidade de até 20% pode ser considerada normal durante um 

período de cultivo de bivalves. A mortalidade pode ser decorrente de vários 

fatores, tais como: 

•	 Condições atmosféricas, como a ação de ventos fortes vindos do mar 

aberto;

•	 Queda das estruturas de cultivo e dos moluscos, havendo necessidade de 

se desenvolver materiais e metodologias adequadas ao ambiente onde 

os cultivos são realizados;

•	 Variação da temperatura ou salinidade, que pode afetar a sobrevivência 

dos animais, principalmente se esta alteração permanecer por longos pe-

ríodos;

•	 Fatores biológicos, como a predação por caramujos, polvos, peixes ou a 

infestação de parasitas, que contribuem decisivamente com a mortalida-

de.

13.2	Fauna	associada
A fauna associada pode representar até 30% do peso em um sistema de 

cultivo e interfere direta e indiretamente, podendo reduzir o desenvolvimen-

to dos moluscos pela competição por espaço e alimento ou prejudicando o 

aspecto das conchas no produto final. 

Mas, por sua vez, muitas espécies predam uma parcela significativa desta 

mesma epifauna - fauna bêntica - que vive na superfície do substrato e 

contribuem em reduzir os custos com mão-de-obra na limpeza do produto 

final.

Fauna bêntica: É a 
fauna que pertence ao 
fundo mares e lagos.



Para eliminar esses organismos associados pode ser utilizado o método do 

“castigo”, que consiste na exposição ao ar, imersão em água doce ou super 

salgada por um período de tempo suficiente para a eliminação da maioria 

dos organismos sem comprometer os bivalves. Porém o “castigo” não causa 

efeito sobre alguns competidores como as cracas, nem contra predadores 

como caramujos, por possuírem uma maior resistência à dos moluscos bi-

valves.

Importante
O castigo é um manejo controverso. Se por um lado a permanência do mo-

lusco fora da água possa reduzir a quantidade de predadores, parasitos e 

organismos incrustantes, por outro, o animal que está fora da água não se 

alimenta e, consequentemente, pode haver uma diminuição em sua taxa de 

crescimento. 

No Brasil, os predadores nos cultivos de bivalves mais ativos são os caramujos 

(búzio e caramujo peludo), os siris, diversas espécies de peixes e algumas 

aves.

Quando se comenta sobre a ação de predadores, tem-se logo a ideia de or-

ganismos maléficos sob o ponto de vista produtivo, mas deve-se observar os 

resultados benéficos destes ao evitarem a superpovoação das cordas.

13.3	Predadores
Para evitar a ação de predadores, podem ser utilizadas redes protetoras que 

evitem o acesso direto destes indivíduos, principalmente sobre as sementes.

Os caramujos Stramonita haemastoma e Cymatium parthenopeum são os 

principais invertebrados predadores de bivalves e sua eliminação se faz ma-

nualmente.

Figura 13.1  A) Stramonita haemastoma e B) Cymatium parthenopeum
Fonte: http://www.gastropods.com/6/Shell_1486.shtml 
Fonte: http://www.eumed.net/malakos/guia/gastro_c2b1.html 
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Os siris, como Callinectes sapidus, predam bivalves adultos, mas causam 

maiores prejuízos quando têm acesso as sementes. Uma forma de evitar a 

ação do siri é afastando os cultivos do fundo.

Figura 13.2 Callinectes sapidus
Fonte:  http://users.hartwick.edu/kuhlmannm/images/SERC.html

Figura 13.3. Pogonias cromis
Fonte: Fishbase, disponível em: http://www.fishbase.org/Photos/PicturesSummary.php

Figura 13.4. Pinnotheres ostreum
Fonte: http://www.sms.si.edu/irlfieldguide/crabs.htm

Os peixes baiacu, porco e paru causam sérios prejuízos, principalmente ao 

atacarem as sementes de bivalves. Outros possuem mandíbulas especializa-

das para triturar conchas, como as arraias (Aetobatus spp. e Rhinoptera spp.) 

e a miraguaia (Pogonias cromis). 

Os pequenos caranguejos de cor clara Pinnotheres ostreum com até 3 cm, 

infestam os bivalves, habitando a cavidade do mato provocando lesões nas 

brânquias e reduzindo seu crescimento.
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13.4	Parasitas	
Problemas decorrentes de parasitismo em parques de cultivo se devem a pre-

sença de fonte poluidora, mas, principalmente, a instalação dos cultivos em 

áreas de pouca circulação de água. Este é o caso da “enfermidade do pé” 

ou “mal do pé”, causado pelo fungo Ostracobable implexa, e dos poliquetas 

que constroem túneis na concha do molusco, causando uma depreciação no 

aspecto do produto final. 

Vermes planos como as planárias (Stylochus frontalis e Pseudostylochus mop-
sus) podem ser encontrado em ostras e mexilhões moribundos ou mortos. 

Um pequeno crustáceo platônico (Copépodo) chamado Myticola intestinalis, 
apesar de não ser comum nos cultivos do Brasil, pode ser responsável pela 

infestação de mexilhões, provocando infertilidade, com ausência de gametas 

no manto.

O parasita mais comum no cultivo de bivalves no Brasil é o verme platelmin-

to da família Bucefalide. Animais acometidos por este parasito apresentam 

como sinal característico, uma coloração avermelhada. Há relatos de infes-

tações que chegaram a 20% do plantel, causando grandes prejuízos por se 

instalar nas gônadas dos bivalves, reduzindo a produção. 

Figura 13.5 Mexilhão fêmea parasitado por parasitos da família Bucefalide.
Fonte: Acervo do autor

13.5	Competidores
Os competidores dos moluscos em cultivo constituem praticamente a tota-

lidade da fauna das redes (fouling) que é composta basicamente por orga-

nismos filtradores. 

As cracas são os organismos mais comuns e abundantes, que causam preju-

ízo por competirem por alimento com os animais cultivados, nos custos de 

sua retirada das conchas, como também extremamente perigosos ao mari-

cultor por provocar ferimentos durante o manuseio. 

Fouling: Termo utilizado para 
denominar os organismos 

incrustantes.
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Figura 13.7 Exemplo de material sem a manutenção devida
Fonte: acervo do autor

Figura 13.6 Craca da espécie Megabalanus coccopoma.
Fonte: jaxshells.org

Devido à abundância e alta taxa de crescimento, as cracas se destacam dos 

demais organismos incrustantes, como as ascídias e os briozoários coloniais.

Importante
É necessário efetuar uma manutenção frequente do cultivo, mantendo os 

cabos e flutuadores livres de organismos incrustantes. Esta manutenção, no 

entanto, representa 20% dos custos de produção.

Para saber mais sobre o assunto 
abordado hoje você poderá 
consultar:
O relatório Difusão Tecnológica 
da Ostreicultura em 
Comunidades Litorâneas no 
Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 
C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link: http://www.neema.ufc.
br/BN_FUNDECI_Ostreicultura_
Relatorio.pdf 

A dissertação “Avaliação do 
sistema de cultivo de ostra do 
gênero Crassostrea (Sacco, 
1897) no estuário do Rio Vaza-
Barris (Sergipe), de Siqueira, 
K. L. F., disponível no link: 
http://www.unit.br/mestrado/
saudeambiente/D_defendidas/
KarynneLemos.pdf

Atividades	de	aprendizagem
1. Identifique a fauna associada às estruturas imersas e predadores dos mo-

luscos bivalves na sua região. Com base nisso, elabore um plano de ma-

nejo envolvendo limpeza das estruturas de cultivo e dos organismos que 

pretende cultivar.



Resumo
Na aula de hoje pudemos aprender sobre as principais variáveis biológicas 

que influenciam a malacocultura, tais como: mortalidade, fauna associada, 

predadores, parasitas e competidores. 
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Aula 14 -  Fatores ambientais

Falaremos sobre os fatores ambientais que interferem nos cultivos 

de moluscos bivalves. Ao concluirmos este assunto esperamos que 

o aluno compreenda os principais conceitos ligados salinidade, 

temperatura, nutrientes, vento, ondas, correntes, profundidade, 

poluição, algas tóxicas e disponibilidade de sementes.

Muitos cultivos de moluscos têm fracassado por não considerarem as inte-

rações entre as espécies cultivadas e os fatores ecológicos, ou seja, é neces-

sário conhecer os fatores limitantes de um local e de uma espécie para a 

instalação com sucesso de um parque de cultivo de moluscos.

Maximizar o crescimento é um ponto fundamental para o desenvolvimento 

do cultivo de bivalves sendo que, a disponibilidade de alimento e a tempera-

tura são fatores ambientais que determinam o crescimento. 

De maneira geral, a taxa de crescimento e parâmetros reprodutivos, como 

período de desova e recrutamento de larvas, tende a serem maiores com o 

aumento da temperatura e a maior disponibilidade de alimento. No entanto, 

a temperatura pode atingir níveis que provoquem o aumento da susceptibili-

dade dos bivalves às doenças ou outros fatores adversos, que possam causar 

a morte ou diminuir o crescimento.

Especificamente em cultivos de ostras no sul do país, nota-se mortalidade de 

C. gigas, possivelmente devido à falha de planejamento, pela inadequação 

das águas destinadas à criação destes organismos. 

Os parâmetros físicos, químicos e biológicos básicos da água de-

vem ser avaliados previamente, por interferirem diretamente no 

sucesso do empreendimento.

A temperatura, a salinidade e todas as demais variáveis devem es-

tar dentro do padrão de conforto para cada espécie cultivada.



Figura 14.1 Cultivo de ostras em Guaratuba-PR. 
Fonte: Acervo GIA/UFPR

14.1	Salinidade
Ideal entre 15 e 35 psu.
A salinidade é um fator determinante para o crescimento de algumas espé-

cies. Exemplo disso é o mexilhão Perna perna, que apresenta grande influên-

cia no crescimento em função da quantidade de sal presente na água, além 

de não tolerar baixa salinidade (níveis inferiores a 25 psu), por mais de 48h. 

Outro exemplo são as  amêijoas, que apresentam melhor desenvolvimento 

em salinidade maior que a faixa de conforto das ostras, que é de 20 psu. 

A água salgada é mais densa que a água doce, portanto, quando há uma 

forte chuva, a água doce fica acima da água salgada. Isso significa que em 

algumas áreas protegidas após chuvas fortes a profundidade de água doce 

pode ser de até 1 metro ou mais profundo.

14.2	Temperatura
Ideal entre 18 e 25°C.
A temperatura da água do mar tem um efeito importante sobre a forma com 

que os mariscos crescem. Se é muito fria, param a alimentação e entram em 

um estado de dormência, podendo morrer. Por outro lado, temperaturas 

muito altas provocam a desova dos animais, reduzindo do preço de venda 

devido à diminuição da parte mole.

14.3	Nutrientes
Podem ser considerados nutrientes presentes na água as partículas de ele-

mentos químicos utilizados direta ou indiretamente pelos bivalves na alimen-

tação, ou seja, estes nutrientes podem ser utilizados pelo plâncton, que é 

ingerido pelos bivalves.
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Os nutrientes podem ser analisados pela coloração da água. Deve-se evitar 

água demasiadamente limpa (transparente), pois os locais com ausência de 

partículas podem indicar quantidade insuficiente de material nutritivo em 

suspensão, acarretando na ingestão de pouco alimento e, consequentemen-

te, déficit de crescimento.

14.4	Vento,	ondas	e	correntes
Como os bivalves obtêm seu alimento da água, as correntes são importan-

tes não só para a circulação de água, mas também para levar alimento aos 

cultivos.

A força das correntes pode ser observada na constituição do fundo do mar. 

Ambientes lodosos indicam locais de baixa energia, arenoso com energia 

moderada e rochoso de alta energia, ou seja, quando um ambiente é de 

baixa energia (corrente mais fraca) deposita sedimentos de menor granulo-

metria (como o lodo). Por este motivo, na praia (água mais agitada), ocorre 

deposição de sedimentos arenosos e em locais com maior energia há rochas 

e areia.

Figura 14.2 Variação das correntes e ventos ao longo do ano
Fonte: Acervo do autor

As enseadas são os locais mais adequados para cultivo, por possuírem a área 

interna mais abrigada ou protegida pela difração das ondas perpendiculares 

(zona de sombra).

O vento determina as entradas de massas de ar e parte da energia do vento 

é transferida para a superfície do oceano, produzindo corrente e ondas que 

atuam no sistema de cultivo, necessitando maiores investimentos em áreas 

expostas.

À medida que se propagam em águas rasas, as ondas são perigosas para o 

cultivo devido à mudança sofrida na altura da onda.

Difração: desvio do 
feixe de luz ao passar 
pela água.



14.5	Profundidade	
A profundidade do local de cultivo irá limitar o tamanho das estruturas de 

cultivo, influenciando desta forma, diretamente sobre a produtividade do 

cultivo.

14.6	Poluição	
Presença de poluição por contaminação biológica (coliformes fecais ou pa-

tógenos presentes em esgotos domésticos), por eutrofização (excesso de 

nutrientes e microalgas), química (hidrocarbonetos, metais pesados, agrotó-

xicos, fenóis e resíduos de indústrias), que pode até não limitar o desenvol-

vimento dos bivalves, mas inviabilizar sua comercialização pela alta carga de 

contaminantes na carne.

14.7	Algas	tóxicas
Em certas ocasiões, devido às condições favoráveis, o fitoplâncton pode se 

multiplicar rapidamente e crescer excessivamente em número (floração). 

Nestes casos a água toma a cor dos organismos microscópicos que nela 

estão em abundância (verde, marrom, vermelha ou até incolor). Quando as 

florações eram formadas por algas de ação nociva, este evento era chama-

do de “maré vermelha”, porém como nem todas as algas eram vermelhas 

optou-se por substituir esta terminologia para “florações de algas nocivas”. 

Com a filtração, o animal concentra muitas vezes, em sua carne, as substân-

cias tóxicas contidas na água. A dieta alimentar dos moluscos inclui bacté-

rias, material particulado, zooplâncton e, principalmente, microalgas (inclu-

sive tóxicas). As ficotoxinas podem causar, por exemplo: vômito, diarréia, 

tosse, febre, lesões de pele, arritmia, visão turva, dificuldade respiratória, 

amnésia e morte.

14.8	Disponibilidade	de	sementes
A obtenção de sementes se dá pela extração do ambiente, pelo uso de co-

letores ou pela produção em laboratório. A definição da metodologia de 

obtenção de sementes, bem como sua disponibilidade é fundamental para 

o sucesso do empreendimento, devendo estar previsto já no projeto de im-

plantação da atividade.

Atenção! Procure informações com moradores antigos da região, eles 
têm muito para ensinar.

Produtividade: quantidade 
produzida em função de uma 

unidade, que pode ser de área, 
volume, etc., como por exemplo: 

50 dúzias de ostras/m² ou 10 
dúzias/ lanterna, etc.

Ficotoxinas: toxinas produzidas 
pelas microalgas, que são algas 

muito pequenas que compõem o 
fitoplâncton.

Chegamos ao final de nossa 
aula, mas para saber mais sobre 

o assunto abordado hoje você 
poderá consultar a dissertação 

“Avaliação do sistema de cultivo 
de ostra do gênero Crassostrea 

(Sacco, 1897) no estuário do 
Rio Vaza-Barris (Sergipe), de 

Siqueira, K. L. F., disponível 
no link: http://www.unit.br/

mestrado/saudeambiente/D_
defendidas/KarynneLemos.pdf 
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Atividades	de	aprendizagem
1. Comente de maneira sucinta como cada fator ambiental pode influen-

ciar na malacocultura.

Resumo
Na aula de hoje aprendemos sobre os principais fatores ambientais que in-

fluenciam a malacocultura, tais como: salinidade, temperatura, nutrientes, 

vento, ondas, correntes,  profundidade, poluição, algas tóxicas e disponibi-

lidade de sementes.
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Aula 15 -  Fatores econômicos

Neste encontro falaremos sobre os fatores econômicos que atuam 

sobre os cultivos de moluscos bivalves. Ao concluirmos este as-

sunto esperamos que o aluno compreenda os principais conceitos 

ligados sucesso de um projeto aquícola.

A sustentabilidade da atividade passa pela sustentabilidade econô-

mica, sem a qual não viabiliza a atividade.

Os fatores econômicos que determinam o sucesso de um projeto aquícola 

são:

a. Identificação do mercado consumidor: determinar se volume consu-

mido, distância e poder econômico do consumidor compensam realizar o 

cultivo.

b. Custos de produção: contabilizar o investimento em infraestrutura (luz, 

água, transporte, etc.), material (redes, cabos, barco, etc.) e pessoal (no mar 

e em terra).

c. Tipo de tecnologia de cultivo: com base no meio, recurso econômico 

disponível e espécies alvo.

d. Instalações: infraestrutura necessária e disponível.

e. Tempo necessário para início das vendas: identificação do período de 

investimento até o inicio da entrada de dinheiro.

f. Valor de mercado: identificar o lucro ou o volume necessário para cobrir 

os custos com base no valor do bivalve.

g. Potencial de perda: condição inerente a atividades no mar, estando vin-

culada a questões ambientais e sociais do meio (tempestades, mortalidade 

e furto).

h. Fatores sociais: os fatores sociais mais evidentes, que definem as ca-

racterísticas dos cultivos em uma região e consequentemente o potencial 

lucrativo da atividade são:



•	 Opinião da população local sobre a atividade: identificação de resis-

tência ou apoio da população.

•	 Postos de trabalho necessários e possíveis de serem ocupados: re-

lacionado à capacidade de manipular o cultivo no mar e no beneficia-

mento em terra.

•	 Pessoal técnico capacitado: profissionais que possam colaborar para 

evitar e/ou solucionar problemas técnicos e burocráticos.

•	 Conflitos de uso com outras atividades: identificação de atividades 

de turismo, portos, pesca ou outros setores produtivos com potencial na 

região.

•	 Aspectos legais: leis ou projetos de leis que limitam o desenvolvimento 

das atividades como unidades de conservação ou outros planos para a 

região.

•	 Presença de laboratórios e instalações adequadas para processa-
mento: instituições que possuem equipamentos próprios para dar asses-

soria e insumos para a atividade.

i. Infraestruturas básicas: indispensável como energia elétrica, água doce, 

estradas e comunicação. 

Para viabilizar de forma racional a implantação de um cultivo de moluscos 

bivalves, o produtor deve previamente construir um plano de controle am-

biental, procurando se adequar as exigências legais existentes para a ativida-

de, abaixo resumidas:

a) Descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento;

b) Justificativa do empreendimento;

c) Descrição e fluxograma do processo de cultivo;

d) Tipo de equipamentos utilizados (justificativa);

e) Caracterização da área de influência direta e indireta;

f) Caracterização da área do entorno abrangendo vias de acesso, aglome-

rados populacionais, industriais, agropecuários, dentre outros;

• O relatório Difusão 
Tecnológica da Ostreicultura 
em Comunidades Litorâneas 

no Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 

C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link: http://www.neema.ufc.

br/BN_FUNDECI_Ostreicultura_
Relatorio.pdf 

• O material do Sebrae sobre 
Pesquisa de Mercado para a 

ostra, disponível no link: http://
www.lmm.ufsc.br/data/files/

Pesquisa_Mercado_Ostra_
Nov07.pdf 

   
• A tese “Análise tecnológica 
e sócio-econômica do cultivo 

de moluscos bivalves em 
sistema familiar na Baía da Ilha 

Grande, Angra Dos Reis, R.J.” de 
Moschen, A. V. A., disponível no 
link: http://www.gipescado.com.

br/banco%20teses_dissert/teses/
tese_Moschen%20FVA.pdf
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g) Caracterização do meio físico e biológico abrangendo o solo, relevo, a 

fauna e a flora;

h) Identificar os impactos ambientais do empreendimento;

i) Descrever a redução de áreas de proteção/berçários de espécies autócto-

nes/nativas;

j) Risco de introdução de espécies exóticas.

Atividades	de	aprendizagem
1. Faça uma relação das questões positivas e negativas para o cultivo de 

moluscos em sua região.

Resumo
Nesta aula, definimos os fatores econômicos fundamentais para o sucesso 

da malacocultura, bem como as principais exigências legais.
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Aula 16 -  Colheita

Nesta aula falaremos sobre a colheita de moluscos ao término do 

cultivo. Ao concluirmos este assunto esperamos que o aluno com-

preenda os principais conceitos ligados ao aumento da eficiência 

produtiva durante a colheita.

Para a colheita dos bivalves que estão nas estruturas de cultivo, deve-se de-

finir previamente o momento de obtenção dos indivíduos em tamanho co-

mercial correto, uma vez que, após os animais atingirem a máxima produção 

biológica, tendem a diminuir sua taxa de crescimento e engorda. 

Devido às características de mercado, é possível obter indivíduos com maior 

tamanho ou esperar o melhor momento para a comercialização. 

Especificamente com os moluscos bivalves, com o passar do tempo, a ten-

dência é que a produtividade decresça, devido a redução da taxa de cresci-

mento, aumento da mortalidade e ao despencamento à medida que o peso 

das redes de cultivo e dos moluscos aumentam.

Não há um tamanho mínimo ou máximo para a realização da colhei-
ta. Há, sim, a necessidade de se conhecer o destino do produto quan-
to ao beneficiamento e clientela.

A individualização e a classificação dos moluscos bivalves são feitas com au-

xílio de uma grelha, cujas medidas de afastamento das barras correspondem 

à largura da concha dos indivíduos em tamanho comercial.

Indivíduos que ainda não atingiram o tamanho comercial retornam para a 

água como sementes.

Esta grelha também é útil na lavagem dos bivalves e na retirada dos orga-

nismos incrustantes, obtendo-se um produto com melhor aspecto e preço 

no mercado.  Isto porque após longos períodos de cultivo, mesmo atingindo 

tamanho comercial, o aspecto das conchas fica comprometido devido ao 

acúmulo de organismos epibiontes que tornam os moluscos pouco atra-

entes para o consumidor.
Organismos epibiontes: 
Organismos não parasitas que 
vivem sobre outros organismos.



O alicerce do processamento de produtos marinhos está no cuidado com a 

higiene do local, dos equipamentos e do pessoal envolvido.

Figura 16.1 . Mesa do tipo “grelha” para  classificação  de mexilhões pelo tamanho.
Fonte: Acervo do autor

Figura 16.2 Matéria prima mexilhão chegando na industria de processamento.
Fonte: Acervo do autor

Não se esqueçam de que os moluscos ainda estão vivos durante o mane-

jo! Bivalves podem morrer de estresse, calor ou frio, portanto, devem ser 

armazenados em lugar limpo, fresco e os sacos não devem ser deixados 

desabrigados.

Após a colheita, o produto destinado ao mercado passa por um processo de 

beneficiamento, manual ou mecanizado, para aumentar o tempo de conser-

vação, ganhar apresentação e agregar valor. Ressaltando-se que:

•	 A classificação dos moluscos é feita de forma manual ou por meio de 

equipamento de triagem, em ambos os casos é utilizado um sistema de 

grelha com a abertura desejada. 
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Figura 16.3 A colheita é trabalho duro e é preciso de ajuda.
Fonte: Acervo do autor

•	 Deve-se seguir diretamente do comércio para o consumidor ou para uni-

dades de beneficiamento, onde o produto é cozido por vapor ou imersão 

e desconchado, podendo seguir para o comércio resfriado ou congelado. 

•	 Devem-se evitar grandes carregamentos e recipientes muito cheios de 

bivalves.

•	 Os moluscos nunca devem ser reimersos em água, apenas lavados em 

água limpa e corrente.

•	 Deve-se manter registro de todos os lotes de moluscos que foram en-

viados para o comércio. Isto evitará problemas com consumidores ou 

intermediários mal intencionados ou ignorantes. Assim, não misture os 

lotes de moluscos, porque se houver algum problema mais tarde, você 

poderá rastreá-los. 

Chegamos ao final da nossa 
aula, mas para saber mais 
sobre o assunto abordado 
hoje você poderá consultar 
o texto cultivo do mexilhão 
Perna perna no Município de 
Penha, SC, de Marenzi, A. W. 
C. e Branco, J. O., disponível no 
link http://avesmarinhas.com.br/
Cultivo%20de%20mexilh%F5es.
pdf 

Atividades	de	aprendizagem	
1. Monte uma tabela, como a do exemplo abaixo, contendo os dados de 

tamanho, preço e melhor época de comercialização dos bivalves encon-

trados em sua região. Para isso contate os comerciantes de moluscos 

bivalves na região.

Espécie

Bivalve sp 1

Bivalve sp 2

Tamanho comercial

5 cm

8 cm

Preço

R$ 1,50/Kg

R$ 3,00/Kg

Época de colheita

verão

Ano todo



Resumo
Na aula de hoje vimos sobre os métodos de colheita, empregados ao tér-

mino do ciclo de cultivo. Ressaltando-se, também, etapas fundamentais no 

beneficiamento dos bivalves.
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Aula 17 - Produzindo moluscos bivalves   
 saudáveis e com sustentabilidade

Nesta aula falaremos sobre como produzir moluscos bivalves sau-

dáveis e com sustentabilidade. Ao concluirmos este assunto es-

peramos que o aluno compreenda as principais recomendações 

durante a produção e processamento dos moluscos.

Figura 17.1 Problemas ambientais decorrentes da maricultura
Fonte: Acervo do autor

Incremento na
Ciclagem de

nutrientes

É fundamental que os moluscos bivalves sejam cultivados em um ambiente 

de ótima qualidade, pois se o meio for saudável, o molusco também o será 

e o maricultor evitará problemas com venda de seu produto.

Biossegurança é um termo utilizado na indústria animal para descrever as me-

didas tomadas contra o desencadeamento de doenças contagiosas, criando 

barreiras que protejam os organismos cultivados, reduzindo a probabilidade 

de introdução de patógenos no ambiente de cultivo e, consequente, surtos 

de doenças.

17.1	 Recomendações	 durante	 o	 processa-
mento	
•	 Durante o manejo os moluscos não devem ser deixados fora da água e 

superaquecidos ao sol, assim como também não podem ser depositados 

em lugares que possibilitem a contaminação por produtos químicos. 

•	 Bivalves devem ser armazenados longe do chão e embalados de uma 



forma que os mantenham vivos, com seu líquido no interior da concha. 

•	 Procure retirar moluscos bivalves mortos ou danificados, pois eles podem 

contaminar todo o lote. 

•	 Bivalves não podem ser armazenados sujos. Caso os bivalves estejam co-

bertos por lama ou outras sujeiras, precisam ser lavados com água limpa, 

antes de colocá-los em tanques de purificação e, principalmente, para a 

comercialização. 

•	 Certifique-se de que o molusco não está armazenado imerso em água ou 

encostado diretamente no gelo, pois pode haver comprometimento da 

qualidade do produto. Obs: só utilize gelo de qualidade, produzido com 

água potável.

•	  A temperatura ideal para transporte de molusco bivalves vivos, que se-

rão utilizados para consumo, é de 2°C a 10°C.

17.2	Implicações	ambientais	do	cultivo	de	
moluscos	bivalves
Existem requisitos legais que abrangem a maioria dos moluscos bivalves (os-

tras, mexilhões, amêijoas e vieiras), grande parte das operações de cultivo, as 

áreas de colheita, os centros de depuração e a comercialização.

Figura 17.2 Integração dos cultivos com organismos do meio.
 Fonte: Acervo do autor

17.2.1	Sedimentação	do	ambiente
Para a sua alimentação, os bivalves filtram cerca de 100 Litros de água todos 

os dias. Todo o material que está na água é capturado, como organismos 

microscópicos (principalmente microalgas) e partículas de matéria orgânica.  

Estas partículas alimentícias capturadas são aderidas ao muco e transporta-

das até a boca, onde os palpos labiais selecionam o alimento. A dieta dos bi-

valves é constituída somente de material orgânico particulado e dissolvido e 

de algas microscópicas (fitoplâncton). O material rejeitado, mas ainda agluti-

nado pelo muco, é ejetado de volta ao meio sob a forma de “pseudofezes”.
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Figura 17.3 Sedimento marinho sob os cultivos 
rico em matéria orgânica (à esquerda).
Fonte: Acervo do autor

A atividade de cultivo de moluscos bivalves apresenta aspectos positivos, 

em termos econômicos para as comunidades de pescadores artesanais, mas 

também apresenta impactos ambientais para as regiões onde se desenvolve. 

Desses impactos, o aumento da taxa de sedimentação é um dos efeitos co-

mumente observados.

Este impacto é decorrente da forma de alimentação dos moluscos bivalves, 

que filtram a água do mar e retém todas as partículas contidas. Parte deste 

material é utilizada como alimento e resulta na produção de fezes e outra 

parte, que não é utilizada como alimento e lama, é eliminada na forma de 

muco e volta para a coluna de água. 

O material que cai no fundo do mar, junto com moluscos, são os organis-

mos associados que despencam ou morrem, fazendo com que se observe 

uma mudança na composição do sedimento de fundo onde os cultivos são 

realizados.

Assim, o cultivo pode fazer com que haja uma grande quantidade de maté-

ria orgânica no sedimento, tirando inclusive os animais e vegetais, mudando 

a composição da vida que habita este ecossistema. 

A matéria orgânica que se assenta no fundo sofrerá a ação de bactérias, 

que consomem uma grande quantidade de oxigênio durante o processo de 

decomposição. Não havendo renovação da água próxima ao fundo, poderá 

haver um déficit de oxigênio e a morte dos organismos que ali vivem, resul-

tando em um sério problema.  

17.2.2	Destruição	de	mata	nativa	
Em diversos cultivos que utilizam o método de estacas, os maricultores reti-

ram a matéria-prima para a construção das estruturas da mata nativa. Como 



resultado, tem-se o desmatamento e suas consequências sobre a flora, fau-

na e sobre as comunidades humanas que habitam a região.

Figura 17.4 Cultivo tipo mesa feito com madeira nativa.
 Fonte: Acervo do autor

17.2.3	 Instalação	 do	 cultivo	 de	 forma	de-
sorganizada
A instalação de cultivos de forma desorganizada e sem alinhamento causa 

impacto visual (poluição visual) e diminuição da qualidade da paisagem em 

que o cultivo está inserido. Fato que confronta diretamente com uma das 

principais atividades econômicas atualmente no litoral, o turismo. Portanto 

o aspecto visual dos cultivos deve ser levado em consideração para se evitar 

problemas.

Figura 17.5 Cultivo sem organização
Fonte: Acervo do autor

Figura 17.6 Cultivo com organização.
Fonte: Acervo do autor
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Figura 17.7 Conchas de ostras jogadas em aterros.
Fonte: Acervo do autor

Figura 17.8 Organismos de interesse comercial, encontrados 
próximos aos cultivos de moluscos bivalves.
Fonte: Acervo do autor

17.2.4	Descarte	inadequado	das	conchas	de	
moluscos	bivalves

Muitas vezes as conchas são depositadas em lugares inadequados e, fre-

quentemente, são utilizadas como material de aterro. Um desperdício de 

material nobre, visto que as conchas são ricas em cálcio e possuem grande 

potencial de aproveitamento para agricultura (para correção do solo), pecu-

ária (alimentação animal) e área farmacêutica (formulação de medicamentos 

para reposição de cálcio).

17.3	Impactos	ambientais	positivos
Quando conduzida de forma racional, a maricultura é uma atividade ecolo-

gicamente correta, pois nos locais onde os cultivos são desenvolvidos obser-

va-se um aumento na abundância e na diversidade de diferentes espécies 

de organismos marinhos, proporcionando uma inter-relação trófica entre as 

espécies neste novo “ecossistema”. 

O aporte de matéria orgânica sob os cultivos inclusive com queda dos pró-

prios moluscos e toda a fauna associada que pode cair no fundo viva ou 

morta, aumenta a oferta de alimento para muitos organismos.

A área de cultivo pode servir como área de alimentação para polvos, lagos-

tas, caranguejos, gastrópodes (caramujos), predadores e outros organismos 

que podem ter interesse comercial e ser capturados. 

  

Para saber mais sobre o assunto 
abordado hoje você poderá 
consultar o relatório Difusão 
Tecnológica da Ostreicultura 
em Comunidades Litorâneas 
no Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 
C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link:
• http://www.neema.ufc.br/
BN_FUNDECI_Ostreicultura_
Relatorio.pdf

• O Capítulo 7 do livro 
Aquicultura no Brasil: o 
desafio é crescer, de Ostrensky, 
A.; Borghetti, J. R.; Soto, D., 
disponível no link: http://www.
mpa.gov.br/mpa/legislacao/
AQUICULTURA_COMPLETO.pdf 

• O relatório Difusão 
Tecnológica da Ostreicultura 
em Comunidades Litorâneas 
no Estado do Ceará: O Caso de 
Camocim, Ceará, de Araújo, R. 
C. e Moreira, M. L. S., disponível 
no link: http://www.neema.ufc.
br/BN_FUNDECI_Ostreicultura_
Relatorio.pdf 



Atividades	de	aprendizagem	
1. Preencha a tabela abaixo com os possíveis impactos positivos e negativos 

da implantação da maricultura na sua região e depois veja se os impactos 

negativos podem ser minimizados.

Impactos positivos Impactos negativos

Resumo
Vimos, na aula de hoje, como produzir moluscos bivalves saudáveis e com 

sustentabilidade, com recomendações durante o processamento e implica-

ções     ambientais do cultivo, tais como sedimentação do ambiente, destrui-

ção da mata nativa, instalação do cultivo de forma desorganizada, descarte 

inadequado das conchas e impactos positivos.
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Aula 18 - Depuração

Nesta aula falaremos sobre o sistema de depuração, aplicado em 

moluscos bivalves. Ao concluirmos este assunto esperamos que o 

aluno compreenda os principais conceitos e benefícios dos siste-

mas de depuração no ambiente em tanques.

Áreas de colheita de moluscos bivalves são classificadas em 3 tipos, quanto 

à qualidade sanitária de sua água: 

A (área liberada): Marisco cultivado nesta água pode ser usado para venda 

e consumo direto sem qualquer tratamento.

B (área liberada com restrições): Marisco cultivado nesta água deve ser 

depurado antes do consumo.

C (área proibida): Água imprópria para o cultivo.

Como a água pode conter contaminantes (bactérias, vírus, produtos quími-

cos tóxicos, algas tóxicas, etc.), os moluscos que filtram esta água tendem a 

acumulá-los. Esta contaminação é identificada, na maioria das vezes, apenas 

através de análises laboratoriais. Consumidores desavisados e a falta de con-

trole da produção podem levar a ocorrência de casos de diversas doenças 

transmitidas por alimento contaminado. 

Os bivalves conseguem se alimentar por filtração graças às brân-
quias, que auxiliam na formação do um fluxo de água e seleção das 
partículas. Em alguns bivalves, o manto também pode auxiliar na mo-
vimentação da água.

O processo de limpeza dos moluscos bivalves é chamado de “depuração” 

e consiste da colocação dos moluscos em áreas classe A ou tanques apro-

priados, que mantem constante renovação de água. Enquanto o molusco 

permanece neste ambiente, ele não recebe alimento, apenas elimina fezes 

e pseudofezes, livrando-se de contaminações presentes em seu aparelho di-

gestório. Este processo permite a purificação do produto antes de ser consu-

mido, contribuindo também para prolongar a vida útil do molusco.

Brânquias: A respiração 
dos moluscos acontece nas 
brânquias. São elas que também 
auxiliam na reprodução, movi-
mentando a água para que os 
gametas saiam do molusco.



A depuração também possibilita a eliminação de lama e silte do aparelho 

digestório de organismos cultivados em áreas onde há presença de material 

em suspensão ou poluição, principalmente doméstica, eliminando germes 

provenientes de águas contaminadas por esgoto.

Bivalves tirados de águas puras (classe A) não precisam de depuração, mas é 

uma boa prática fazê-la, para o produtor sempre oferecer produtos “limpos” 

e seguros para o consumidor.

18.1	Sistemas	de	depuração
As técnicas de depuração variam conforme o grau de comprometimento 

dos moluscos, podendo ser utilizada apenas a imersão em áreas ou sistema 

aberto de água salgada de boa qualidade, ou imersão em sistema fechado 

de água ozonizada, filtrada por raios ultravioleta, até o uso de hipoclorito de 

sódio e antibióticos.

Por isto a depuração deve ser diferente para cada espécie, deve haver apenas 

um tipo de molusco em todo o tanque. 

Cada fazenda de malacocultura possui diferentes métodos utilizados para 

purificar marisco, dependendo da espécie com que você trabalha e quão 

grande é sua produção de moluscos.

Curiosidade
Em Cananéia, litoral de São Paulo, a comunidade mobilizou-se para produzir 

e construir uma unidade depuradora para ostras, passando assim, a conquis-

tar o mercado no Estado.

Figura 18.1 Unidade de processamento
Fonte: Acervo do autor
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Figura 18.2 Unidade depuradora de 
ostras em Cananéia-SP
Fonte: Gilberto Manzoni

1) A água para a purificação deve ser limpa e não deve ser utilizada ou retira-

da de qualquer lugar perto de pontos de lançamento de esgoto (efluentes), 

emissários ou quaisquer outras fontes de poluição. Você também precisa ser 

cuidadoso e observar se a água não é demasiada lamacenta ou com mate-

rial em suspensão que, além de comprometer o produto final, inviabiliza a 

purificação com lâmpada de luz ultravioleta, devido à presença de partículas 

em suspensão na água.

2) A água de depuração precisar apresentar a mesma temperatura e salini-

dade da água do mar em que estavam os moluscos. Um cuidadoso equilíbrio 

precisa ser mantido, fornecendo-se bastante oxigênio e mantendo a tempe-

ratura em níveis adequados para o conforto de cada espécie.

3) Níveis baixos de sal fazem com que o molusco pare de bombear água e 

assim pare de limpar seu trato digestório;

4) À medida que a água do mar fica mais quente, a quantidade de oxigênio 

diminui, os animais não se alimentam normalmente e, portanto, não limpam 

seu trato digestivo ou, ainda pior, podem desovar, o que elevaria o prejuízo. 

18.1.1	Depuração	em	reservatórios	(tanques)
Neste sistema, os moluscos são imersos em tanques com água corrente de 

ótima qualidade e passam a eliminar os germes que podem causar doenças 

de seu interior. Certifique-se que, ao carregar um tanque vazio com os mo-

luscos, haja uma quantidade adequada de água, evitando um superpovoa-

mento, que levará a falta de oxigênio.



Figura 18.3 Depuração em reservatórios
Fonte: R. Poli

A água destes tanques pode ser reutilizada se for tratada com filtros físi-

cos, que retiram partículas em suspensão na água, filtro biológico e luz 

ultravioleta, que elimina micro-organismos indesejáveis. Este processo deve 

continuar por pelo menos 42 horas para se certificar que os moluscos são 

devidamente limpos e a água em um sistema de depuração deve ser trocada 

regularmente para manter o frescor.

A eficiência da depuração pode ser alterada pelo excesso de material em 

suspensão, não limpando os bivalves corretamente. A regra usual é que eles 

devem estar em uma camada única, com um fluxo de água contínuo e em 

uma mesa direção.

Normalmente, as torneiras de drenagem estão na parte inferior do sistema, 

para certificar-se de que toda a água com a sujeira que esta no fundo do 

tanque, seja drenada adequadamente.

Os tanques também devem ser limpos regularmente com uma solução de hi-

poclorito de sódio ou suco de limão para se certificar de que está realmente 

limpo e, principalmente, sem a presença de germes.

Estes cuidados demonstram que você tem as melhores práticas em 

higiene dos moluscos e seu produto pode ser vendido com um 

preço diferenciado.

Filtro biológico: sistema de 
purificação da água que utiliza 

microrganismos.

Chegamos ao final de mais 
uma aula e para aumentar seu 
conhecimento sobre o assunto 

abordado você poderá consultar 
a dissertação: Estudo da eficácia 

da depuração na redução da 
contaminação bacteriológica do 

mexilhão (Mytilus spp.) e sua 
viabilidade, disponível no link: 

http://repositorio-aberto.up.pt/
handle/10216/9777.
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Atividades	de	aprendizagem	
1. Questione a Secretaria de Saúde ou o órgão competente de sua região 

sobre a qualidade da água no local onde você pretende cultivar seus bi-

valves. Caso não haja dados, pesquise quem são as autoridades em sua 

região e como vocês resolveriam esse problema para garantir a qualidade 

do seu produto?

2. Desenhe no espaço abaixo uma unidade de beneficiamento ideal para 

que a sua comunidade possa receber os moluscos, limpá-los, armazená-

-los e despachá-los para o comércio. Represente as salas utilizadas em 

todo o processo desde sua chegada até sua saída.

Resumo
Na aula de hoje, vimos sobre a depuração de moluscos bivalves, realizada em 

ambiente natural e sistema fechado.
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Aula 19 - Seleção da área para implantação  
 dos cultivos de moluscos 

Nesta aula falaremos sobre a seleção da área para implantação dos 

cultivos de moluscos. Ao concluirmos este assunto esperamos que 

o aluno saiba identificar os principais problemas para a seleção de 

áreas e as ações cabíveis.

19.1	As	dores	de	cabeça	do	maricultor

19.2	Problemas	e	ações	cabíveis

Figura 19.1 Preocupações sociais e econômicas na produção de moluscos.
Fonte Acervo do autor

PROBLEMAS

Qualidade do produto

Legalização da atividade

Conflitos com turismo (poluição visual), 
pesca (uso de áreas comuns e explotação de 
sementes) e navegação (marinas e trafego de 
embarcações) 

Oferta regular do produto

AÇÕES

Adequação da produção a legislação sanitária (seleção 
de áreas adequadas, local de manipulação, monito-
ramento das variáveis ambientais,   treinamento dos 
colaboradores).

Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura 
(PLDMs)
Articulações institucionais

Ordenamento dos cultivos 
Uniformização de materiais
Uso de técnicas de cultivo apropriadas
(Cultivos submersos) 

Aumento da oferta de sementes (coletores, repicagens e 
produção em laboratório)
Aumento da produtividade
Mecanização 
Diversificação da atividade
Comercialização coletiva

Explotação: Ação ou 
efeito de explorar. 



As áreas passíveis de uso pela maricultura são limitadas por questões am-

bientais e por conflitos com outras atividades humanas (turismo, navegação, 

pesca, recreação), sendo necessário a regularização e a otimização do uso 

destes locais, propiciando segurança aos produtores e aumento da produti-

vidade.

Os principais fatores que reduzem o lucro na Aquicultura são as enfermi-

dades, predadores, projetos mal feitos, variações climáticas, poluição, erro 

humano e transporte.

Para maiores informações sobre 
este assunto abordado você 

poderá consultar a tese “Análise 
tecnológica e socioeconômica do 
cultivo de moluscos bivalves em 
sistema familiar na Baía da Ilha 

Grande, Angra Dos Reis, R.J.” 
de Moschen, A. V. A., disponível 

no link: 
http://www.gipescado.com.br/
banco%20teses_dissert/teses/

tese_Moschen%20FVA.pdf 

Atividades	de	aprendizagem
1. Pesquise na sua região quais os problemas surgidos na produção de mo-

luscos bivalves e quais as soluções encontradas para saná-los.

Resumo
Hoje vimos sobre a seleção de áreas para implantação dos moluscos bivalves, 

destacando os maiores gargalos da produção.
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Aula 20 - Planificação

Nesta aula falaremos sobre o controle da produção pela planifica-

ção. Ao concluirmos este assunto esperamos que o aluno identi-

fique a necessidade de manter o controle de todos os parâmetros 

analisados durante a produção, detalhando gastos, prevendo futu-

ras despesas e buscando o crescimento da comercialização.

Aula 20 - Planificação

O cultivo de moluscos bivalves, como qualquer outra atividade produtiva, 

tem que ser cuidadosamente planejado tanto nas atividades no mar como 

em terra. Para isto, o passo inicial é fazer um cronograma de atividades a 

serem executadas, iniciando nos grandes eventos e detalhando estes nas 

atividades decorrentes.

Paralelamente, para que o maricultor obtenha o sucesso esperado, recomen-

da-se que mantenha um diário cuidadoso de todos seus passos, anotando o 

que fez e o que deverá fazer.

Neste caderno devem-se anotar os nomes, telefones e endereços das pesso-

as com quem vai trabalhar, com quem vai negociar a compra de materiais e 

a venda do produto final, bem como as pessoas que pode solicitar alguma 

forma de ajuda.

O produtor deve prever os gastos a serem realizados em cada uma das ati-

vidades, como a compra de material, combustível, pagamento de serviços, 

taxas e outros gastos. Além de prever o tamanho de seu empreendimento e 

de suas reservas iniciais.

Este planejamento é fundamental para quem pretende obter alguma forma 

de financiamento, para que o dinheiro não acabe antes do projeto começar 

a dar lucro.

Também faz parte do planejamento, identificar o mercado consumidor que 

pretende-se alcançar, pois o sucesso e a sustentabilidade do cultivo não é 

apenas saber cultivar bem, mas saber vender bem.

Ao longo dos trabalhos, no diário, o produtor deve anotar todas as despesas 

por menores que estas possam aparentar, e comparar com o que planejou 



inicialmente. Isto ajudará a direcionar melhor seu dinheiro e contribuir na 

economia de recurso.

Todos os gastos e com que foram utilizados devem ser computados, assim é 

interessante ter uma lista de materiais com os preços para que possa compa-

rar e fazer a melhor compra.

Para alcançar mercados distantes o produtor deverá buscar não intermediá-

rios, mas sim parceiros, sustentando uma cadeia produtiva justa e que traga 

benefícios a todos.

Com posse de todas estas informações, o produtor se torna consciente de 

seu negócio e, a cada safra, evolui a produção e o lucro, à medida que iden-

tifica as melhores técnicas e os melhores negócios.

Atividades	de	aprendizagem
1. Planeje seu cultivo segundo um cronograma em relação ao tempo, in-

vestimentos segundo os custos e lucros previstos, seleção de pessoal e 

treinamento e todas as atividades a serem implementadas a curto, médio 

e longo prazo.

Atividade

Avaliação do local

Definição da espécie

Definição do material

Limpeza das estruturas

Identificação de pessoal/parceiros

Custos

Custo com liberação

Aquisição de sementes

Compra de material

Contratação de pessoal

Despesa com combustível

J F M A M J J A S O N D

Resumo
Nesta aula, vimos sobre o básico sobre a gestão do cultivo, com os pontos mais 

importantes para a planificação dos dados. Sempre que puder, conte com a 

consultoria de pessoas especializadas na área para ajudá-lo no início do pro-

cesso.
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Glossário	geral
Abertura de malha – distância diagonal entre os opostos. 

Ácidos graxos – são os óleos, gorduras e ceras.

Alevinos - peixes jovens.

Algas tóxicas – microalgas que produzem substâncias tóxicas, também cha-

madas de ficotoxinas.

Almejas ou Amêijoas - grupo de moluscos bivalves que vivem enterrados.

Aminoácidos – unidade de que se constituem as proteínas.

Amônia - nutriente químico.

Antibióticos – compostos químicos nocivos a determinados organismos.

Artesanal – produto ou produção com tecnologia simplificada.

Assentamento remoto – fixação de larvas em locais distantes de onde fo-

ram produzidas.

Bactérias – organismos microscópicos.

Berbigão – um tipo de amêijoa.

Biofilme – camada de microrganismos (orgânica).

Bivalves – grupo de molusco que possui uma concha dividida em duas valvas.

Brânquias – estrutura dos animais utilizada para obter oxigênio.

Búzio ou Buzo – caramujo marinho.

Cabo – o mesmo corda.

Cálcio - nutriente químico que constitui as conchas.

Carnívoros – animais que se alimentam de carne .



Cavidade do manto – dobra do corpo dos moluscos onde estão as brân-

quias.

Clorofila – produto químico encontrado em plantas, como as microalgas.

Colesterol – composto químico que pode se associar a gorduras.

Coletores de larvas – equipamento que captura as larvas de bivalves no 

mar.

Coliformes fecais – grupo de micro-organismos que podem ser encontra-

dos nas fezes. Competição intraespecífica – competição entre os organismos 

da mesma espécie. 

Competição interespecífica - competição entre os organismos de espécie 

diferentes. 

Comprimento – eixo que normalmente corresponde à maior medida da 

concha.

Conservação – utilização racional de um recurso.

Consumidor – o que se utiliza de algum recurso.

Coordenadas geográficas – locais onde os paralelos e meridianos se cru-

zam.

Coquille de San Jaques – denominação comercial da vieira.

Crassostrea – Gênero de ostras.

Cronograma – Representação gráfica de um planejamento.

Cultivo intermediário – período onde os jovens predominam em uma cul-

tura. 

Decomposição – apodrecimento.

Déficit – carência.
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Densidade – quantidade de indivíduos em um determinado local.

Depuração – processo de retirada de impurezas de um organismo. 

Desconchado – molusco bivalve sem a concha.

Desova – expulsão de ovos ou material reprodutivo (gametas).

Difração – desvio do feixe de luz ao passar pela água.

Drenagem – retirada de líquido.

Ecológico - referente à relação entre organismos e o meio.

Ecossistema – o ambiente e o conjunto de organismos que nele habitam.

Efluente – resíduo líquido.

Engorda – crescimento em volume ou peso.

Epibiontes – organismos que crescem sobre outros.

Equatorial – linha que divide a parte de cima da parte de baixo de uma 

esfera.

Espécies exóticas – organismos importados de outro ecossistema. 

Espécies nativas – organismos dependentes das condições de um ecossis-

tema. 

Espermatozóides – célula reprodutora masculina.

Esterilizar – inviabilizar a reprodução.

Estoques naturais – recurso natural explorável.

Estuário – ecossistema terrestre com interação entre a água do mar e doce. 

Eutrofização – excesso de nutrientes em um corpo de água.

Glossário



Família – grupo zoológico.

Fauna associada – grupo de animais que se fixam sobre outros.

Fecundação – processo de formação de um novo indivíduo a partir da união 

de gametas.

Fenóis – compostos químico extraídos do petróleo.

Ferro – Composto mineral.

Filtradores – animais que obtém alimento a partir das partículas suspensas 

na água. 

Filtro biológico – sistema de purificação da água que utiliza microrganis-

mos.

Fosfato - nutriente químico.

Fósforo - nutriente químico.

Fotoperíodo – período de tempo relativo à presença e ausência de luz.

Gametas – células reprodutoras. 

Garrafas PET – embalagem de refrigerantes.

Gênero – grupo de organismos semelhantes.

Germes – o mesmo que bactérias.

Glicogênio – material de reserva das células de animais. 

Gônadas – órgão produtor de gametas.

Gonádico – relativo ao estado de desenvolvimento das gônadas.

Herbívoros – animais comedores de plantas.

Hermafroditas – um animal com sistema reprodutor masculino e feminino.
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Hidrobiológicos – fenômeno que relaciona as funções biológicas e a água 

no meio.

Hidrocarbonetos – substâncias derivadas do petróleo.

Higienização – processo de combate a micro-organismos causadores de 

doenças.

Higienizados – sem micro-organismos causadores de doenças.

Hipoclorito de sódio – substância química desinfetante.

Impacto ambiental – ato de prejudicar as condições originais do ecossis-

tema.

Incremento – aumento.

Incrustantes – organismos que se fixam e crescem sobre estruturas.

Incubadora – equipamento que protege indivíduos recém-nascidos.

Infraestrutura – construções que dão condições ao trabalho. 

Infra litoral – região sempre imersa ou abaixo da maré baixa.

Insumos – materiais necessários para desenvolver uma atividade. 

Intervalvar – região entre as duas conchas.

Invertebrados – animais sem a espinha dorsal.

Iodo - produto químico.

Lanternas – rede tubular dividida em andares utilizada para o cultivo de 

bivalves.

Larva “D” – fase jovem dos bivalves.

Larvicultura – produção e cultivo e larvas.

Legislação – conjunto de leis. 

Glossário



Ligamento – estrutura que une as duas conchas dos bivalves.

Limitante – fato que não dá condições mínimas de sobrevivência a uma 

espécie.

Litoral – região próxima ao mar.

Luminosidade – quantidade de luz.

Malacocultura – cultivo de moluscos.

Mancha ocular – conjunto de células nas larvas que podem perceber a luz.

Manejo – atividades necessárias para a manutenção de um cultivo.

Mangue – vegetação característica de um estuário.

Manguezal – ecossistema composto pelo mangue e os animais que nele 

habitam.

Manipulação – processo que utiliza as mãos.

Maré vermelha – grande quantidade de algas nocivas.

Matéria inorgânica – substância mineral. 

Maturação sexual – fase de reprodução.

Meia água – região na coluna de água entre a superfície e o fundo. 

Meio ambiente – local onde os seres vivos habitam.

Mercado – conjunto de locais e pessoas que comercializam algo.

Metais pesados – grupo de compostos com grande peso molecular.

Metamorfose – passagem de uma fase a outra dentro de um ciclo de vida. 

Microalgas – algas microscópicas que compõem o plâncton.

Morfologia – ciência que descreve os seres vivos e seus componentes. 
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Mortalidade – morte de indivíduos em uma determinada situação.

Nitrato - nutriente químico.

Nitrito - nutriente químico.

Nutricional – estado físico referente à condição alimentar. 

Nutritivo – poder de fornecer elementos necessários à vida.

Oceanográfica – referente ao oceano.

Ômega-3 – composto orgânico relacionado às gorduras, fundamental para 

o bom funcionamento do organismo.

Organoclorados – composto químicos utilizado como inseticida na agricul-

tura. 

Ostreicultura – cultivo de ostras.

Ovos – fase do ciclo de vida em que o embrião possui material nutritivo e 

proteção. 

Ovócito – célula reprodutora feminina.

Oxigênio - elemento químico fundamental na respiração ou no ciclo ener-

gético dos seres vivos.

Oxigênio dissolvido – quantidade de oxigênio presente na água.

Ozonização – processo antibiótico por oxidação. 

Paladar – propriedade de sentir o sabor.

Parâmetros físicos e químicos – conjunto de componentes ambientais ex-

cluindo os orgânicos.

Parasitas – organismos que se nutrem retirando matéria de outro por longo 

período de tempo.

Parte comestível – o que se utiliza como comida.

Glossário



Partes moles – carne e vísceras dos moluscos.

Pastadores – animais que se alimentam de vegetais.

Patógenos – organismos causadores de doenças.

Pé – corpo musculoso dos moluscos utilizado para a locomoção.

Pectinidae – grupo zoológico das vieiras.

Pedivéliger – ultima fase larval dos moluscos bivalves.

Periodicidade – rotina ligada a períodos de tempo determinados.

Perpendiculares – duas linhas formando entre si um ângulo de 90º. 

Petrecho – material necessário à elaboração de uma atividade.

Plâncton – organismos microscópicos que habitam a coluna de água.

Plantígrados – moluscos bivalve recém-fixados (pós-larvas).

Plasticidade – propriedade de alterar a forma.

Poliquetas – grupo de animais semelhantes a vermes com pequenos espi-

nhos laterais.

Poluentes – substância ou elemento que prejudica o estado natural do meio 

ambiente.

Pós-larva – primeira fase juvenil de um organismo aquático.

Predadores – organismos que capturam e se alimentam de animais vivos.

Pré-semente – o mesmo que pós-larva.

Produção biológica – material decorrente de uma atividade biológica.

Produtividade – quantidade de produto obtido em uma determinada área 

ou período de tempo. 
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Proteínas - componentes químicos mais importantes do ponto de vista fun-

cional como estrutural (tecidos), hormonal, enzimático e no transporte de 

gases dos seres vivos.

Pseudofezes – material capturado pelos bivalves, mas que não é utilizado 

como alimento.

Purificação – retirada de partículas desagradáveis.

Região entre marés – área que fica exposta na maré baixa, também cha-

mada de região de mesolitoral.

Reprodutores – adultos com condições físicas ideais para a reprodução na 

aqüicultura.

Sais minerais - nutrientes químicos.

Salinidade – relativo à quantidade de sais na água. 

Sanitário – relativo à saúde e a higiene.

Sedimento – partículas que compõem o fundo.

Sementes – nome que se dá aos bivalves jovens.

Sésseis – fixos no substrato.

Silicato – nutriente químico.

Sintético – material produzido pelos seres humanos.

Subsídio – material ou energia utilizado para a produção.

Substrato – material em que os organismos se fixam.

Sustentabilidade – condição de se manter inalterado por tempo indefinido.

Tamanho comercial – produto com tamanho apto a ser vendido.

Taxas de crescimento – forma de medir o desenvolvimento do organismo.



Tecnologia de cultivo – ciência que desenvolve novos materiais e equipa-

mentos para a produção.

Topografia – forma que a paisagem possui.

Tradicionais – costumes que passam por gerações.

Tutor – indivíduo que conduz os incitantes em uma atividade.

Ultravioleta – feixe de luz mortal nocivo a formas simples de vida.

Valva – parte de uma concha.

Variáveis físicas e químicas – igual a parâmetros.

Vélum – coroa de cílio de larvas utilizada para a natação e captura de ali-

mento. 

Venerídeos – grupo zoológico de moluscos bivalves escavadores. 

Vida livre – que não necessita se associar a outros organismos para sobre-

viver. 

Vitaminas - nutriente químico.

Web – denominação a rede mundial de computadores.

Zona de sombra – área protegida de uma baía ou enseada
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Atividades	autoinstrutivas	
Marque a opção correta:

1- Seis horas depois da fecundação surge a primeira larva, esta é 
conhecida como:
a) larva “D”

b) Pédiveliger

c) umbonada

d) trocófora

e) pós-larva

2- O que é malacocultura:
a) cultivo de conchas

b) cultivo de moluscos

c) cultivo de mariscos

d) cultivo de ostras

e) cultivo de peixe

3- A cavidade no interior do corpo dos bivalves é chamada de:
a) cavidade paleal

b) cavidade do manto

c) cavidade visceral

d) cavidade interna

e) cavidade corporal

4- Porque as redes de cultivo não devem tocar no fundo do mar?
a) Para não sujar o produto

b) Para não rasgarem

c) Para não pesarem mais

d) Para pesarem menos

e) Para evitar os predadores

5- Os principais fatores que reduzem os lucros da aquicultura são:
a) enfermidades, manejo, erro humano e poluição

b) enfermidades, poluição e manejo

c) limpeza, doenças, predadores e poluição

d) limpeza, manejo, transporte e poluição

e) predadores, enfermidades, transporte e poluição

6- Qual é o fator que difere e destaca a aquicultura das outras 
atividades:
a) topografia

b) tridimensionalidade

Atividades Autoinstrutivas



c) fatores ambientais

d) cultivos móveis

e) cultivos suspensos

7- Que tipo de sistema de cultivo se adequaria melhor a áreas com 
ondas e correntes?
a) Balsa

b) Mesa

c) De fundo

d) Long-line
e) Lanternas

8- Além da respiração, para que são utilizadas as brânquias dos 
bivalves?
a) Alimentação

b) Natação

c) Reprodução

d) Excreção

e) Crescimento

9- Qual é a espécie de mexilhão cultivada em grande quantidade no 
Brasil?
a) Perna platencis
b) Mytella charruana
c) Crassostrea brasiliana
d) Mytella guyanensis
e) Perna perna

10- Qual o nome do músculo que cortamos quando vamos abrir um 
bivalve?
a) Redutor

b) Tracionador

c) Careador

d) Fixador

e) Adutor

11- Quando há o controle de todas as fase e eventos do cultivo se diz 
que esse é um sistema do tipo:
a) Fechado

b) Controlado

c) Definitivo

d) Policultivo 

e) Integral
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12- Por que você deve deixar os moluscos em um tanque de depuração?
a) Para melhorar o gosto

b) Para retirar os incrustantes

c) Para crescerem mais

d) Para desovarem

e) Para retirar o material do intestino

13- Qual a melhor época do ano para a colocação de coletores de 
sementes de mexilhão na água:
a) verão

b) primavera

c) inverno

d) outono

e) todas as anteriores

14- Um tipo de cultivo fixo flutuantes é o:
a) Long-line

b) Mesa

c) Balsa

d) Estacas

e) De fundo 

15- Quanto tempo o mexilhão Perna perna leva para atingir o 
tamanho comercial:
a) 6 a 8 meses

b) 8 a 10 meses

c) 10 a 12 meses

d) 4 a 6 meses

e) 12 a 14 meses

16- Para melhorar a qualidade do produto o maricultor deve:
a) Produzir segundo a necessidade da indústria

b) Produzir segundo as necessidades sociais

c) Produzir menos do que o recomendado

d) Produzir segundo a preferência do consumidor

e) Produzir segundo a legislação sanitária

17- A ostra é considerada um organismo com alto valor nutritivo por 
conter:
a) minerais, proteínas e vitaminas

b) potássio, chumbo e proteínas

c) minerais e aminoácidos

d) fosfato, potássio e ferro

e) zinco, proteínas e cálcio



18- Qual bivalve a produção de sementes se dá quase que 
exclusivamente em laboratório devido à falta de bancos naturais:
a) mexilhão

b) vieira

c) ostra

d) berbigão

e) n.d.a

19- Qual a taxa de mortalidade considerada normal em um cultivo de 
bivalves:
a)  15%

b)  10%

c)  20%

d)  30%

e)  25%

20- O processo de limpeza que consiste na purificação do produto 
antes de ser consumido chama-se:
a) filtração

b) depuração

c) manejo

d) lavagem

e) castigo

21- Qual parte da concha do molusco é orgânica?
a) De dentro 

b) De fora

c) Do meio

d) Anterior

e) Do final

22- Por que no primeiro metro da coluna de água a produtividade é 
superior?
a) Pela maior insolação

b) Pela maior salinidade

c) Pela corrente

d) Pela maior temperatura

e) Pela maior quantidade de microalgas

23- No cultivo de fundo qual espécie, por possuir capacidade de 
nadar, deve ser mantida num cercado:
a)  berbigão

b)  marisco
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c)  vieira

d)  ostra

e)  baiacu

24- Os bivalves estão primariamente autorizados a serem cultivados, 
segundo:
a) A quantidade de produção

b) Pela facilidade de mercado 

c) Número de empregos gerados na comunidade

d) Facilidade de cultivo

e) As condições sanitárias são adequadas

25- O que acontece quando chove em uma região onde há cultivos?
a) A salinidade da água diminui

b) A salinidade aumenta

c) A temperatura da água diminui

d) A temperatura do ar diminui

e) A acidez da água diminui

26- Que tipo de área seria melhor para coletar larvas de mexilhões? 
a) Áreas expostas

b) Áreas próximas a costões

c) Áreas de mangue

d) Áreas próximas ao fundo

e) Áreas próximas a superfície

27- Quem determina o tamanho comercial dos moluscos em um 
cultivo?
a) O comparador

b) O governo

c) O produtor

d) O município 

e) O consumidor

28- Por que o cultivo de molusco representa um maior risco ao 
consumidor?
a) Por serem filtradores

b) Por serem venenosos

c) Pela fragilidade

d) Por possuírem doenças

e) Por serem cultivados em água poluída
 



29- Nome das redes de cultivo de forma tubular e divididas em 
andares:
a) Travesseiros

b) Berçários

c) Cestos

d) Lanternas

e) Lamparina

30- Quais são os tipos de cultivo existentes:
a) de fundo, em estacas, fixos e suspensos

b) fixos, suspensos, travesseiros e em estacas

c) de fundo, lanternas, travesseiros e suspensos

d) em estacas, fixos, suspensos e lanternas

e) mesas, lanternas e flutuantes

31- O crescimento dos bivalves cultivados depende basicamente de:
a) salinidade e temperatura

b) disponibilidade de alimento e temperatura

c) luminosidade e alimento

d) disponibilidade de alimento e salinidade

e) variação da maré e alimento

32- Qual dos moluscos possui duas conchas?
a) Gastrópodos

b) Bivalves

c) Scaphopoda

d) Cefalópodos

e) Monoplacoforos

33- O método que consiste em expor os organismos cultivados ao ar 
ou mergulhá-los em água doce é chamado de:
a) descanso

b)  aeração

c)  castigo

d)  repouso

e)  limpeza

34- Quando o cultivo envolve todo o ao ciclo de vida, a malacocultura 
pode ser:
a) Um semicultivo

b) Um cultivo definitivo

c) Cultivo extensivo

d) Um policultivo 

e) Um cultivo integral
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35- Como é o nome da estrutura que auxilia na locomoção dos 
bivalves?
a) Braço

b) Perna

c) Pé

d) Mão

e) Manto

36- No grupo dos Moluscos estão incluídos os:
a) mariscos, ostras, lulas, polvos e caramujos

b) ostras, peixes, lulas e polvos

c) mariscos, caramujos, minhocas e peixes

d) lulas peixes e polvos

e) lulas, mariscos, ostras e peixes

37- A colocação dos coletores deve ser realizada quantos dias antes 
do pico da desova da espécie cultivada:
a)  25

b)  5

c)  20

d)  30

e)  15

38- A primeira fase larval dos molusco é denominada de:
a) Levogira

b) Trocófora

c) Vélinger

d) Planula

e) Pós-larva

39- Onde está a maior produção de moluscos cultivado no país?
a) São Paulo

b) Ceará

c) Rio de Janeiro

d) Paraná

e) Santa Catarina

40- Marés vermelhas são produzidas por:
a) Moluscos bivalves

b) Pelos esgotos

c) Crustáceos

d) Por microalgas

e) Pelas indústrias



41- A última fase larval dos bivalves é denominada:
a) Larva pedivéliger

b) Planula

c) Larva D

d) Larva umbonada

e) Larva trocófora

42- Como é chamada a relação entre a quantidade de carne e o volume 
dos mexilhões:
a)  condição gonadal

b)  índice gonadal

c)  índice de condição

d)  índice de proporção

e)  índice de crescimento

43- O cultivo de uma única espécie é denominado:
a) Um semicultivo

b) Policultivo

c) Um cultivo definitivo

d) Um monocultivo 

e) Um cultivo integral

44- Quais são as estruturas de cultivo mais utilizadas:
a)  mesas, travesseiros e redes tubulares

b)  mesas, travesseiros e lanternas

c)  estacas, mesas e lanternas

d)  estacas, tanques e lanternas

e)  lanternas, travesseiros e redes tubulares

45- Como você pode medir a temperatura?
a) Pelo densímetro

b) Pelo estetoscópio

c) Pelo telescópico

d) Pelo termômetro

e) Pelo salinômetro

46- Qual é a etapa em que as matrizes são cultivadas para produzirem 
gametas em abundância e qualidade?
a) Fechado

b) Definitivo

c) Maturação

d) Reprodução 

e) Integral
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47- A espécie de ostra mais cultivada no Brasil veio de que oceano?
a) Atlântico

b) Pacífico

c) Mediterrâneo

d) Adriático

e) Índico

48- O biofilme nos coletores de larvas é formado por:
a) Proteínas

b) Plásticos

c) Micro-organismos

d) Colas

e) Larvas

49- Por que os cultivos de molusco contribuem na conscientização da 
conservação do meio?
a) Por serem bonitos

b) Por terem um bom comércio

c) Por terem trabalho social

d) Por serem baratos

e) Por necessitarem de água de boa qualidade

50- Quando o cultivo tem reduzida produção e nível tecnológico se 
diz que esse é um sistema do tipo:
a) Fechado

b) Artesanal

c) Social

d) Policultivo 

e) Integral
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