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APRESENTAÇÃO 

Este manual constitui o produto final obtido da dissertação de mestrado de Cynthia 

Wanessa Souza do Nascimento, que se intitula “Conhecimento ambiental e sanitário das 

marisqueiras da laguna Mundaú, Alagoas – Brasil”, a qual foi desenvolvida durante o 

curso de Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais ofertado pelo Instituto Federal de 

Alagoas, sob a orientação do Prof. Dr. Daniel de Magalhães Araújo. 

A pesquisa consistiu na realização de questionário a fim de analisar o grau de 

conhecimento ambiental e sanitário sobre as condições de manipulação da cadeia produtiva 

do sururu, exercida pelas marisqueiras da região do Vergel do Lago-Maceió/AL que foram 

instruídas sobre boas práticas de manipulação de alimentos relacionadas ao molusco e 

utilização de subprodutos da cadeia produtiva do sururu como nova alternativa de renda para 

a região. 

Nossa intenção com o presente produto é oferecer uma contribuição de tecnologia social 

para a comunidade pesqueira, gestores públicos e a comunidade em geral sobre o 

beneficiamento da farinha de conchas em diversos setores, a fim de propor solução 

sustentável para o beneficiamento do resíduo da cadeia produtiva do sururu em Maceió-

Alagoas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade extrativista de pesca de moluscos é bastante comum no litoral alagoano, 

sendo fonte de renda e subsistência para muitas famílias. Os últimos dados divulgados sobre o 

diagnóstico de pesca de moluscos em Alagoas são datados do ano de 2008 entre a parceria do 

Governo do Estado de Alagoas e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID), em que o maçunim foi a espécie mais capturada com 317,4 

toneladas seguida pelo sururu 217,9 toneladas e pela ostra 95,8 toneladas. 

A comunidade pesqueira que vive em volta do Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-

Manguaba (CELMM), encontra uma série de dificuldades de ordem social e econômica, 

exercendo atividades informais e de subsistência em um ambiente precário (Coutinho et al. 

2014). Uma das principais fontes de renda para os populares do entorno do CELMM é a 

atividade pesqueira, destacando a extração do molusco popularmente conhecido como sururu 

(Mytella falcata D’ORBGNY, 1846). Este possui não somente uma grande importância 

econômica, mas também enorme importância cultural para a população alagoana, tanto que no 

ano de 2014, através da Resolução nº 08/2014 (Alagoas 2014) do Conselho Estadual de 

Cultura (CEC) este molusco bivalve foi declarado patrimônio imaterial do Estado de Alagoas.  

Em pesquisa realizada por (Reis et al. 2016) o rendimento médio de carne do sururu 

era de 50,30%, desta forma, sendo necessário para obter um quilo de carne (in natura) seria 

preciso coletar aproximadamente 2 kg de conchas fechadas. Durante a separação das conchas 

para a obtenção do filé de sururu, essas conchas são normalmente descartadas em containers 

de lixo colocados pela Prefeitura de Maceió e também de maneira irregular no entorno do 

CELMM, resultando em impactos sanitários e ambientais. Além do descarte irregular, a 

manipulação do molusco ocorre em condições sanitárias precárias. 
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2. A PROBLEMÁTICA DA CADEIA PRODUTIVA DO SURURU 

 

A cadeia produtiva do sururu possui como característica ser uma atividade familiar e 

artesanal, sendo composta por fases e subfases que resultam em um longo e árduo processo, 

no qual os envolvidos submetem-se constantemente a condições precárias de trabalho 

(NEVES & ALMEIDA, 2017). A  Figura 1 retrata o processo da cadeia produtiva do sururu. 

 

 

 

Figura 1: Cadeia produtiva do sururu. Fonte:  NEVES & ALMEIDA (2017). 

 

 

Segundo Tamano et al. (2015) a cadeia produtiva do sururu somada a todas atividades 

de pesca e processamento do molusco possuem uma sobrecarga de trabalho superior a 12 

horas diárias, além de todo esforço físico, a atividade também é realizada sem nenhum  uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) o que expõe ainda mais os riscos a acidentes. Para 

Messias (2020) essa sobrecarga de trabalho é imposta pela baixa remuneração do produto, o 

que resulta na miséria social que envolve a cadeia produtiva do sururu, impondo ritmos 

intensos de trabalho para ampliação da renda dos envolvidos. 

 A primeira  etapa da cadeia produtiva do sururu consiste na extração do molusco, cada 

pesca dura cerca de 05 horas e 26 minutos, como aponta Tamano et al. (2020) onde por dia 

são enchidos uma média de 18,61 latas de 20 litros contendo sururus inteiros, e cerca de mais 

de 48% dos pescadores retornam para laguna para mais extração do molusco, este processo da 

pesca é realizado por homens que também fazem a pré-lavagem (segunda etapa) no próprio 

local de extração, como descrito por Tamano et al. (2020)  é colocado água da lagoa dentro da 

canoa e os pescadores fazem movimentos repetitivos com os pés, empurrando toda a massa de 

lama  que envolve os moluscos, assim,  removendo o excesso de lama aderidos as conchas do 

molusco. Ao atracar a canoa, caixas de plástico são enchidas de sururus onde é realizado mais 

uma lavagem. 
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 Após esse processo, os sururus são destinados as mulheres marisqueiras. As 

marisqueiras, segundo Reis (2015) são restritas ao trabalho de espécies com menor valor de 

mercado. Apresentam-se envolvidas no processo de despinicagem que correspondem a 

terceira etapa da cadeia produtiva do sururu, este processo dispõe da retirada do “bisso” que é 

o órgão de fixação do sururu, assim como de outros bivalves no substrato, e consiste em um 

material filamentoso proteico.  

Palmeira et al. (2017) declaram que os locais onde ocorrem o beneficiamento do 

sururu, geralmente são abertos, com circulação de animais e insetos, e ausência de práticas de 

higienização pela maioria dos manipuladores. 

 Posteriormente, a despinicagem, de acordo com Tamano et al. (2020) as marisqueiras 

devolvem os sururus para os pescadores darem prosseguimento a limpeza do molusco. Para 

isso, são usados galões de tinta de 18 L, onde são usados como panelas e colocados em 

fogueiras para cozinhar o molusco, com o vapor as conchas dos moluscos de abrem e o filé do 

molusco se desprende das conchas. Durante a última fase da limpeza ocorre o 

“desconchamento” onde é separado a parte edível (filé) do molusco, da não edível (concha), 

onde são peneirados para melhor separação da parte edível e em seguida são ensacados e 

expostos à venda próximo à laguna Mundaú e no Mercado da Produção em Maceió, conforme 

os autores supracitados o sururu retirado da laguna Mundaú também pode ser comercializado  

em outras localidades por meio de intermediários, como também  em outros estados 

brasileiros, sendo citados os estados de Pernambuco e Bahia. E, como não possuem de um 

sistema de refrigeração, os pescadores vendem o excedente do molusco por um preço inferior  

para os intermediários. 

Após a retirada do filé da concha, segundo estudo feito por Lemos-Freire et al.(2011) 

relatou a redução de 30% a 50% do peso total do molusco. Em estudo realizado diante os 

autores Reis-Júnior et al. (2016) identificaram que o rendimento médio de carne de sururu 

corresponde à 50,3% do peso total, assim, para obter um quilo de carne do molusco, seriam 

necessários coletar dois quilos de conchas fechadas. 

De acordo com Tamano et al. (2020) durante os anos de 2000 a 2009 em Alagoas 

foram explorados 2.026.270 kg de sururu, que resultaram em 1.136.737 kg de carne e 889.532 

kg de resíduos (conchas). Em nível nacional, no período de 2007 a 2011, foram explorados 

9.814.000 kg de sururus, resultando em 5.505.654 kg de carne, 4.308.346 kg de conchas 

(resíduos). O processo de beneficiamento, após a extração do molusco para a comercialização, 

gera elevada quantidade de conchas (Figura 2), cujo, “descarte inadequado, em volume 
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considerável, provoca assoreamento de áreas extensas e consequente desequilíbrio ambiental” 

(FULGÊNCIO, 2015). Tornando a comunidade, segundo Messias (2020) exposta a uma área 

suscetíveis às epidemias relacionadas as atividades laborais da cadeia produtiva do sururu. 

 

 

Figura 2: Descarte inadequado de conchas de sururu em via pública no bairro do Vergel do Lago- Maceió/AL. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

A ausência de uma organização na cadeia produtiva do sururu, como cooperativas de 

manipulação do molusco resultam em muitos resíduos que trazem impactos negativos para a 

região. 

Mais de 40,00% da composição das conchas de sururu é de carbonato de cálcio 

(CaCO3) como demonstra a Tabela 1. Matéria prima que é destinada diariamente para o aterro 

sanitário do município ou é despejado de forma incorreta nos locais de manipulação e 

comercialização do molusco. As concentrações de cálcio podem ser alteradas a depender da 

salinidade e temperatura do ambiente quando coletadas. 

Tabela 1: Fonte de cálcio em concha de sururu. 

Fonte de cálcio Percentual Ca na forma de 

CaCO3 (%)  

(Esta pesquisa) 

Referências 

 

Farinha de concha de sururu 

 

47,05 

43,12 (ROCHA et al., 2004)  

43,12 (SANTOS et al., 2017) 

37,00 (TAMANO et al., 2020) 

Fonte: Autores, 2020. 
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As conchas, quando manipuladas de forma sanitária adequada, podem ser reutilizadas 

através da produção de farinha de conchas que se adequada aos processos de tecnologia 

social, com baixo custo de implantação, replicável, simplicidade e de alto impacto social, 

sendo necessário para sua implantação um ambiente de cooperativismo na cadeia produtiva, 

onde a execução dessa nova fonte de renda se adequa e auxilia o cumprimento de diversos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas propostos pela agenda de 

2030 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2015), dentre os objetivos 

estão representados na Figura 3: 

 

 

 

Figura 3: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Fonte: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html. Acesso em 

05 jun. 2021. 

 

  Objetivo 1- Erradicação da pobreza 

Como demonstrado na pesquisa, todos os envolvidos nesta atividade pesqueira não 

chegam a ganhar um salário digno com a atividade. Por isso, a produção e comercialização da 

farinha de conchas seria uma nova fonte de renda. 

 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html
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 Objetivo 2- Fome Zero e agricultura sustentável  

A coleta de sururu é um tipo de pesca de subsistência e muitas vezes correspondem a 

única fonte de proteína acessível para a comunidade local, além de ser fonte ácidos graxos 

poli-insaturados (importante substância na prevenção de doenças cardiovasculares), e 

minerais como ferro e zinco (LIRA et al., 2004); 

Portanto, criar políticas públicas para que os estoques de bancos naturais dos moluscos 

sejam utilizados de maneira mais sustentável e mecanismos para diminuição da poluição na 

laguna é o caminho para garantir o alcance do ODS 2 na região. 

 

 Objetivo 3- saúde e bem estar 

Melhorar as condições de trabalho, através da implantação de capacitações na comunidade 

e um espaço adequado para o beneficiamento do molusco, visto que, a atividade exercida 

ocorre de forma insalubre, que resulta em cansaço físico e em doenças oriundas das condições 

de trabalho precárias, o cansaço físico foi relatado como um empecilho a participar da 

atividade de capacitação de algumas marisqueiras durante a execução desta pesquisa. 

 

 Objetivo 5- igualdade de gênero 

As mulheres são as que possuem a menor remuneração na atividade, com isso, reorganizar o 

formato de manipulação através do cooperativismo para a sustentabilidade da cadeia 

produtiva do molusco, pode ser uma alternativa viável para correção e alcance do objetivo. 

 

 Objetivo 6- água potável e saneamento 

O local de manipulação e comercialização ocorre em condições sanitárias precárias, por isso,  

a estruturação de um espaço físico para que as marisqueiras cooperadas possam executar suas 

atividades de maneira sanitária adequada faz-se necessário para atendimento do ODS. 

 

 Objetivo 8- trabalho decente e crescimento econômico 

Através da capacitação é possível levar informações que possibilitem o desenvolvimento 

pessoal e profissional das pessoas envolvidas no processo de manipulação do molusco, 

incentivar a continuidade nos estudos, através, por exemplo da Educação de Jovens e Adultos, 

tendo em vista que a atividade é exercida por pessoas com baixa escolaridade; 

Políticas públicas para a promoção do turismo sustentável, que gere empregos e promova 

a cultura e os produtos locais, partindo do fortalecimento da cooperativa e implantação de 
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medidas para a valorização da comercialização do filé do molusco como iguaria e 

comercialização do resíduo da cadeia produtiva; 

Instruir as marisqueiras sobre outras temáticas, tais quais, gestão de negócios e 

impulsionar a sustentabilidade é importante para a organização social e financeira e contribui 

para a diminuição da desigualdade socioeconômica, ofertando um pouco de dignidade para a 

atividade exercida. 

 

 Objetivo 10- redução das desigualdades 

A população que vive da pesca e extrativismo no CELMM são pessoas de baixa renda, 

através da aplicação da tecnologia social e com investimento de políticas sociais é possível 

progressivamente alcançar um crescimento de renda até 2030, segundo o item 10.1 do ODS 

de nº 10. 

 

 Objetivo 11- cidades e comunidades sustentáveis 

Dentre uma das metas está a 11.6, onde visa até o ano de 2030, reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do 

ar, gestão de resíduos municipais e outros. Com a reutilização das conchas, é possível 

diminuir os 5% de todo o resíduo que é destinado ao aterro sanitário da cidade de Maceió 

provém da cadeia do sururu, além de reduzir os impactos negativos (sanitários, paisagísticos e 

ambientais) na região.   

 

 Objetivo 12- consumo e produção responsável 

A cadeia produtiva do sururu resulta em uma atividade insustentável, tanto em sua 

organização do processamento, onde os estoques de bancos naturais em algumas épocas do 

ano encontram-se insuficientes para a comercialização, onde em períodos prolongados de 

chuva ocorre uma baixa dos estoques de moluscos, como a remuneração de trabalho é ínfima 

e resulta em um descarte exorbitante de conchas à céu aberto. 

É necessário reformulação e implementação de políticas sociais para a organização da 

cadeia produtiva do molusco. 

 

 Objetivo 14- vida na água 

Este objetivo configura-se em conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, 

dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 
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A proposta do produto tem como apelo: 

Diminuição do assoreamento, aumentar a fiscalização dos órgãos ambientais no 

combate à poluição do corpo hídrico e fomentar políticas e ações de educação ambiental e 

conservação. 

 

 Objetivo 17- parcerias e meios de implementação 

Criar parcerias entre os institutos públicos e privados para combater a pobreza e o 

desenvolvimento sustentável, através do cooperativismo, capacitação e implantação de um 

local modelo para o desenvolvimento das atividades de manipulação da cadeia produtiva 

como limpeza e comercialização. 

 

 

3. PROPOSTA 

3.1  PRODUÇÃO DE FARINHA DE CONCHAS 

 

Separação das conchas 

O primeiro passo é separar as conchas no local de manipulação, limpa-las e armazená-

las em local limpo e seco. 

  

Limpeza das conchas 

Para a limpeza das conchas é necessário uma pré-lavagem em água corrente para 

remover o excesso de sujidade composta pelo resíduo de matéria orgânica do filé e do local de 

extração. Em seguida imergi-las em água clorada durante 24 horas, após este período lava-las 

novamente em água corrente e deixa-las secar em estufa de recirculação forçada à 104ºC por 

24 horas ou expostas ao sol durante o período necessário que pode variar entre 24 à 48 horas. 

 

Trituração e Peneiração 

As conchas podem ser trituras em moinho, liquidificador ou pilão. Quanto menor a 

granulometria, melhor para a utilização na produção da ração para animais. Se necessário, 

penere-a para ficar com os grãos mais homogêneos. 

 

Estufa 

 Colocar a farinha de conchas em mufla para secagem por 24 horas à 180ºC. 
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A Figura 4, abaixo demonstra a sequência da produção da farinha de conchas:                              

A=Limpeza; B e C= Secagem, D= Trituração; E=Peneiração, F e G= Produto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

3.2   A FARINHA DE CONCHAS DE SURURU PODE SER UTILIZADA EM 

DIVERSOS SETORES 

 

Pesquisas recentes têm demonstrado o grande potencial do uso da farinha de conchas de 

sururu em diversas áreas e com baixo custo de produção, dentre elas serão destacados alguns 

setores: 

 

 Nutrição animal 

Onde são utilizadas como suplementação e substituição de fontes convencionais de cálcio 

em rações de aves de corte, como apresenta o trabalho de  (LANA et al., 2020), que teve 

como objetivo avaliar a influência da utilização de conchas de sururu na alimentação de 

codornas japonesas sobre o desempenho produtivo e viabilidade econômica durante o período 

de um a 35 dias de idade.   

 Metodologia utilizada para a produção da farinha de conchas 

De acordo com a autora supracitada, as conchas foram  lavadas, trituradas e colocadas 

em estufa de 180 a 240ºC por 20 a 30 minutos, para posteriormente proceder-se a moagem. 

 

sururu 

maçunim 

ostra 
ostra 
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Como resultado, Lana et al. (2020)  concluiu que a farinha de conchas de sururu pode ser 

utilizada em até 100% de substituição ao calcário calcítico nas rações de codornas japonesas 

de um a 35 dias de idade, sem afetar o desempenho das aves, além disso, permitindo  a 

redução do nível de cálcio das rações para 0,81%. 

 Agricultura  

 

Para correção de solos ácidos e fonte de minerais em culturas, por exemplo de rabanete 

(MARTINS, 2018). A proposta do trabalho de Martins (2018) teve como objetivo avaliar o 

reaproveitamento dos resíduos de cascas de sururu em diferentes dosagens, como fonte 

alternativa de cálcio e magnésio na produção do rabanete agroecológico e na correção do pH 

do solo. 

 Metodologia utilizada para produção da farinha de conchas 

Martins (2018) utilizou os seguintes procedimentos: 

Higienização das conchas em baldes com solução de hipoclorito de sódio na proporção de 

um litro para dez litros de água potável, ficando em imersão por 24 horas. Em seguida, 

lavadas em água corrente até a eliminação dos resíduos, impurezas e material orgânico e 

foram secas ao ar livre e posteriormente ficou em estufa de circulação de ar forçado a uma 

temperatura de 65ºC por 24 horas, para retirada da umidade ainda presente nas cascas, o que 

facilita a trituração e o peneiramento. A trituração foi realizada em moinho martelo e o 

peneiramento em peneira de malha 1mm. 

Com esta pesquisa, Martins (2018) concluiu que no solo a casca de sururu promoveu o 

aumento do pH, e as plantas submetidas à dose 10 t ha-1 de pó de casca de sururu 

apresentaram maior qualidade agronômica. Podendo ser recomendado para elevar o pH solo e 

na melhoria da produtividade agrícola nos cultivos de rabanete agroecológico. 

 Construção civil  

 

 Como insumo em argamassa de alvenaria (LUZ, 2018). 

 Metodologia utilizada para produção da farinha de conchas 

De acordo com Luz (2018) foram realizados os seguintes procedimentos: 

Higienização com três lavagens consecutivas das conchas para a retirada do material 

orgânico aderido na parte externa e interna da concha. Após a lavagem, o material foi seco em 
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uma peneira em temperatura ambiente. Para a trituração do material, foi utilizado um moedor 

de martelo de aço inox com motor de 10HP para que a granulometria do pó da casca tornasse 

próxima a do agregado miúdo e posteriormente ao cimento Portland através de 

peneiramentos, com isso havendo uma redução significativa de quantidade, passando de 150 

kg para 35,85 kg, Inicialmente o material triturado foi passado por uma peneira de 1 mm, 

atingindo assim, granulometria inferior ao do agregado miúdo e posteriormente por mais três 

peneiras, sendo uma de 425 µm, outra de 250 µm, e por fim uma de 75 µm. Tal procedimento 

foi realizado para que sua espessura ficasse à mesma do Cimento Portland de acordo com a 

NBR 11579, e que fosse possível substituir porcentagem do cimento pelo pó da concha. 

Como resultado, Luz (2018) obteve valores mais resistentes da argamassa cm farinha de 

conchas do que a argamassa controle. 

 

 Formulações de blocos de concreto (GONÇALVES et al., 2014; FONSECA et al., 

2016). 

 Metodologia utilizada por Fonseca et al. (2016) para produção da farinha de 

conchas 

Lavagem das conchas é feita em máquina betoneira com água proveniente de tonéis de 

reaproveitamento de água da chuva; Após o processo de lavagem, as cascas são dispostas em 

telas fixadas ao sol para a secagem. Depois de secas, as cascas são trituradas em um moinho 

de bola. 

As conchas também podem ser utilizadas inteiras, após uma higienização com os 

processos de lavagem e secagem em temperatura ambiente ou em estufa, foram descritos na 

literatura as seguintes reutilizações para as conchas: 

 Tratamento sanitário 

 

 Para remoção de carbono e nitrificação no tratamento de esgoto sanitário (FERRO, 

OLIVEIRA NETTO & AMORIM, 2021); 

 Controle de pH dos resíduos da manipueira em reator anaeróbio UASB (SILVA et 

al., 2013)  

 Zooartesanato 

Como demonstra a pesquisa realizada por (ALVES et al., 2006). 
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4. MODELOS DE INFOGRÁFICOS PARA LOCAIS DE PROCESSAMENTO DE 

SURURU 

Como é percebido, o problema relacionado à precariedade sanitária nos locais de 

manipulação acarretam em muitos problemas de cunho ambiental e sanitário nos ambientes de 

manipulação e comercialização do sururu, contribuindo para a desvalorização do produto e 

desigualdade social.  

Os infográficos foram criados para serem expostos nos locais de manipulação das 

marisqueiras associadas em cooperativa, visando melhorar a cadeia produtiva do sururu, 

propondo uma modelo padrão de fabricação de farinha de conchas para comercialização e de 

boas práticas de manipulação para os manipuladores do molusco seguindo os padrões 

estabelecidos pela ANVISA.  

Os valores indicados para a comercialização da farinha de conchas do sururu foram 

estabelecidos de acordo com o valor comercializado da farinha de conchas de ostras, em que a 

farinha de ostra possui percentuais semelhantes de cálcio em relação as conchas de sururu e 

de outros moluscos bivalves. Assim, gerando renda para a comunidade e diminuindo os 

impactos resultantes do descarte incorreto das conchas do molusco.  
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FARINHA DE CONCHAS

da composição das conchas de
sururu é de carbonato de cálcio
 ( CaCO ). Matéria prima que é
destinada diariamente para

Como fonte de cálcio na suplementação animal;
Para a correção de acidez de solos em jardins ou
na agricultura;
Insumo na construção civil (alvenaria e blocos de
concreto);
Para tratamento sanitário de água residuária;
Confecção de artesanato.

Lave bem as conchas  com
água corrente e deixe
"descansando" por 24 horas
em água clorada.

PRODUÇÃO FARINHA DE CONCHAS
 

 

4º4º

1º1º

Para produzir

Triture as conchas em um
liquidificador ou pilão e em

seguida penere-a.
 

Está pronta a farinha de
conchas para

comercialização

1 kg 2 kg
de filé

=
do molusco 

in natura

2º2ºPasso

3º3ºPasso

Passo

Passo

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais- IFAL

+40%

Cynthia Wanessa Souza do Nascimento
Bióloga e Mestra em Tecnologias ambientais
cynthiasouza19@gmail.com

Guia passo a passo

3

Armazene as conchas em
local adequado (limpo e

arejado)

Mais uma lavagem
em água corrente
e deixar secar por
24 horas ao sol ou

em estufa

  somente trituradasomente triturada
(grossa)(grossa)

  
  trituradatriturada

  + peneirada+ peneirada    (fina)(fina)

1 KG
R$ 13,OOR$ 13,OO

  
  

R$ 15,00R$ 15,00

PREÇO SUGERIDO PARA A FARINHAPREÇO SUGERIDO PARA A FARINHA
DE CONCHAS DE SURURUDE CONCHAS DE SURURU

Aterro sanitário

Despejado de forma incorreta
em espaços públicos

(20 ml de água sanitária em cada litro de água)

Como reaproveitar o resíduo da cadeia produtiva do
sururu e gerar lucro?

OBS: Conchas inteiras podem ser
utilizadas no tratamento sanitário e
no zooartesanato.

ONDE UTILIZAR?ONDE UTILIZAR?

Prof. Dr. Daniel de Magalhães Araújo
Programa de Pós Graduação em Tecnologias ambientais
daniel.araujo@ifal.edu.br

QUER SABER MAIS?QUER SABER MAIS?
Consulte a dissertação de Cynthia Wanessa Souza do Nascimento em:

https://www2.ifal.edu.br/ppgtec/tccs


