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RESUMO 

A pesca do sururu (Mytella falcata) é uma atividade de grande relevância econômica e social 

em Alagoas, tanto pela dependência das comunidades tradicionais para a sua sobrevivência, 

quanto pelo valor sociocultural deste organismo. Contudo, as atividades de pesca e 

processamento do sururu na laguna Mundaú ocorrem de maneira precária, os resíduos gerados 

na cadeia produtiva do molusco resultam, principalmente, em grandes quantidades de conchas 

que são dispostas de maneira irregular próximo aos locais de extração e comercialização. As 

conchas de bivalves acabam sendo um passivo ambiental por ser uma matéria prima que finda 

por ser descartada. Contudo, as conchas de moluscos podem ser aproveitados em diversos 

setores produtivos, como a construção civil, artesanato, agropecuária, entre outros. A pesquisa 

foi realizada com o objetivo diagnosticar o conhecimento ambiental e sanitário das 

marisqueiras do Vergel do Lago, Maceió-AL, antes e após intervenção educativa. Com a 

atividade educativa, foram abordados conteúdos sobre boas práticas de manipulação de 

alimentos e apresentado às possibilidades de reaproveitamento das conchas, além de 

disseminar uma técnica de produção de uma farinha de conchas como uma nova alternativa de 

renda. Antes da atividade educativa, as marisqueiras não associavam possíveis problemas 

oriundos da poluição a algo que pudesse prejudicar a comercialização do molusco e através da 

atividade educativa, foi possível reconhecer que 66,67% das marisqueiras foram capazes de 

relacionar os efeitos da poluição ambiental da laguna sobre a pesca e a qualidade higiênico-

sanitária dos sururus, bem como entendem que o descarte inadequado das conchas é 

prejudicial. Ademais, as marisqueiras compreendem que o reaproveitamento das conchas 

poderia contribuir para a proteção do meio ambiente e para a promoção de novas formas de 

geração de renda, o que seria importante para a comunidade, visto que a atividade de 



 

 
 

mariscagem é a única fonte de renda para 78,57% e 42,86% delas lucram mensalmente entre 

R$ 200,00 e 400,00 reais com a atividade. Contudo, através da capacitação é possível 

promover a consolidação e ampliação de conhecimentos entre as marisqueiras e, a 

implementação da tecnologia social através da produção de farinha de conchas que possibilita 

uma nova reestruturação da cadeia produtiva do sururu, fortalecendo novas perspectivas de 

renda para as marisqueiras e diminuição dos impactos socioambientais.  

 

Palavras-chave: Capacitação; Fonte de cálcio; Farinha de conchas; Mariscagem.  
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ABSTRACT 

Sururu fishing (Mytella falcata) is an activity of great economic and social transformation in 

Alagoas, both because of its dependence on traditional communities for its specialty, and 

because of its sociocultural value. However, sururu fishing and processing activities in the 

Mundaú lagoon occur in a precarious manner, the waste generated in the mollusc production 

chain mainly results in large quantities of shells that are irregularly disposed near the 

extraction and commercialization sites. Bivalve shells end up being an environmental liability 

for being a raw material that ends up being discarded. However, as mollusc shells, they can be 

used in various productive sectors, such as civil construction, handicraft, agriculture, among 

others. The research was carried out with the objective of diagnosing the environmental 

knowledge and sanitation of shellfish gatherers from Vergel do Lago, Maceió-AL, before and 

after an educational intervention. With the educational activity, they were taught about good 

practices in food handling and presented as possibilities for reusing shells, in addition to 

disseminating a technique for producing shellfish flour as a new income alternative. Before 

the educational activity, the shellfish gatherers did not associate possible problems arising 

from the hierarchy with anything that could harm the commercialization of the shellfish and, 

through the educational activity, it was possible to recognize that 66.67% of the shellfish 

gatherers were able to relate the effects of the environmental impact of the lagoon on the 

fishing and the hygienic-sanitary quality of the sururus, as well as understand that the 

incorrect disposal of the shells is harmful. Furthermore, the shellfish gatherers understand that 

the reuse of shells could contribute to the protection of the environment and to the promotion 

of new forms of income generation, which would be important for the community, since the 

shellfishing activity is a single source of income 78.57% and 42.86% of them earn monthly 



 

 
 

between R$ 200.00 and 400.00 reais from the activity. However, through training it is 

possible to promote the consolidation and expansion of knowledge among shellfish gatherers 

and the implementation of social technology through the production of shellfish flour a new 

science of the sururu production chain, strengthening new income possibilities for shellfish 

gatherers and decreasing social and environmental impacts. 

 

Key words: Calcium source; Seafood; Shell flour; Training. 
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1. INTRODUÇÃO  

A atividade extrativista de pesca artesanal constitui um dos meios mais comuns de fonte 

de renda e alimento para as comunidades litorâneas no Brasil. Conforme Messias (2020), o 

Estado de Alagoas possui um litoral com uma extensão de 230 Km, existindo 19 lagoas que 

enaltecem a paisagem natural e que servem como fonte de renda para diversas famílias. 

Segundo Nishida; Nordi e Nóbrega (2004) a pesca de moluscos bivalves é denominada 

mariscagem, sendo realizada durante quase todos os meses do ano. A pesca de moluscos, de 

acordo com Legat et al. (2008), é uma atividade ancestral, exercida no Brasil pelos nativos 

muito antes da chegada dos colonizadores. 

Os principais locais de extração do sururu são as águas da Laguna Mundaú, que 

corresponde a uma área de 23 Km
2
, localizada ao Sul da capital de Alagoas, banhando as 

cidades de Maceió, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Marechal Deodoro e Pilar 

(TAMANO et al., 2015) e da laguna Manguaba, que formam o Complexo Estuarino-Lagunar 

Mundaú-Manguaba (CELMM). 

Em Alagoas, o molusco bivalve Mytella falcata, (D’ORBIGNY, 1846), popularmente 

conhecido por sururu, carrega uma grande importância cultural e econômica, tanto que em 

2014 tornou-se patrimônio imaterial do Estado de Alagoas, através da Resolução nº 08/2014 

(Alagoas, 2014) do Conselho Estadual de Cultura (CEC).  

 Apesar de todo interesse econômico e turístico voltado para a comercialização do 

sururu, o local onde é realizado a extração e comercialização do bivalve ocorre em condições 

sanitárias precárias e por famílias de baixa renda que buscam na atividade da cadeia produtiva 

do molusco sua fonte de subsistência (NISHIDA, NORDI & NÓBREGA, 2004;  TAMANO 

et al, 2015; TAMANO et al., 2020). 

 Todo o processo da cadeia produtiva do sururu apresenta falhas que impactam ainda 

mais o meio ambiente e as famílias da região do local de extração, isso porque os resíduos do 

beneficiamento do filé do molusco são descartados de maneira irregular nos locais de extração 

e comercialização, atraindo vetores de doenças e causando impactos ambientais no solo e no 

ambiente aquático. 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar o grau de conhecimento das 

marisqueiras da região do Vergel do Lago, Maceió-Alagoas, sobre questões ambientais gerais, 

referentes ao adequado beneficiamento do sururu e aos possíveis usos das conchas, enquanto 

coprodutos da pesca, para a geração de renda antes e após uma ação de capacitação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM)  

 Esse complexo está localizado no litoral médio do estado de Alagoas, sendo formado 

por águas estuarinas e considerado um dos mais importantes sistemas lagunares do país, por 

sua relevância ambiental e econômica (BRASIL, 2006). Sendo formado pelo rio Mundaú, o 

qual deságua na laguna de mesmo nome, e pelo rio Paraíba do Meio e Sumaúma, os quais 

deságuam na laguna Manguaba (WANDERLEY et al., 2020). O bairro do Vergel do Lago, 

local de estudo é banhado pela Laguna Mundaú que junto a Laguna Manguaba formam o 

Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM). 

 Parcela significativa dos populares que vivem em torno do CELLM têm como 

principal fonte de renda a atividade pesqueira. Silva, Silva & Sousa (2008) descrevem a 

região como rica em nutrientes, com grande abundância de organismos aquáticos, como 

peixes, crustáceos e moluscos sendo encontrados em todo curso d’água, servindo de alimento 

e fonte de renda para o homem. 

Como mencionado, o CELMM apresenta-se como uma região rica em nutrientes, 

segundo Silva & Souza (2009) essa riqueza nutricional dá origem a um sistema altamente 

produtivo e, dentre os recursos pesqueiros mais abundantes e típicos da região, tem-se o M. 

falcata que representa o maior volume de extração local. Tamano et al. (2015) informam que 

o principal local de extração do sururu é a Laguna Mundaú, que corresponde a uma área de 23 

Km², banhando Maceió e outros municípios, como Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, 

Marechal Deodoro e Pilar.  

De acordo com Silva & Sousa (2009) o rio Mundaú vem sendo degradado 

aceleradamente com o lançamento de efluentes não tratados de indústrias e de esgotamento 

sanitário, assoreamento, exploração indiscriminada dos recursos naturais, a ocupação 

desordenada da população e as práticas agrícolas inadequadas com uso de agrotóxicos.  

Para Messias (2020), a densidade populacional na Laguna Mundaú, no bairro do 

Vergel do Lago em Maceió-AL surgiu como uma decorrência da busca por moradia e 

sobrevivência para milhares de cidadãos de baixa renda, vindos do interior ou de outros 

bairros da capital alagoana que avistaram na pesca e na cadeia produtiva do sururu uma 
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maneira de garantir a subsistência, se concentrando em aglomerados subnormais em ambiente 

bastante precário e insalubre.  

A condição de vida insalubre dos manipuladores de sururu é reafirmada na pesquisa 

realizada por Tamano et al. (2015), que retrata que a região habitada pelos pescadores e 

marisqueiras de sururu representa uma das piores condições sanitárias e de urbanização da 

cidade de Maceió, que perdura desde sua ocupação irregular na segunda metade do século 

XIX. Apesar de toda a degradação e poluição existente na Laguna Mundaú, Lima (2015) 

destaca a grande influência que este corpo hídrico desempenha na economia e nos hábitos do 

povo alagoano. Messias (2020) corrobora, afirmando as riquezas ambientais como o 

manguezal e de forma expressiva na economia através da diversidade de peixes, crustáceos e 

os moluscos que se desenvolvem em suas águas. 

 

2.2 Moluscos bivalves 

  

Conforme descrito por Magalhães & Ferreira (2004), o Filo Molusca corresponde a 

mais de 120.000 espécies, sendo considerado o segundo maior Filo, o primeiro lugar 

corresponde ao grupo dos insetos em relação à diversidade animal. Os moluscos possuem 

como características o corpo mole, não segmentado e protegido ou não por concha calcárea. 

Este filo é dividido em seis Classes: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda, 

Polyplacophora e Aplacophora. 

Os moluscos da classe bivalvia são animais simétricos compridos nas laterais e 

possuem uma concha composta por duas valvas, encaixadas em dobradiças dorsalmente, 

unidas internamente por um ou dois fortes músculos que envolvem todo o corpo (CANZI, 

2011). Ainda conforme o autor supracitado, as valvas dos bivalves são formadas por 

conchiolina, que consiste em um material orgânico de cor marrom, mole, constituída por 

proteínas, polissacarídeos e carbonato de cálcio (CaCO3). Segundo Silva et al. (2010), o 

desenvolvimento do exoesqueleto rígido, apresentado em forma de concha nos moluscos, 

possui a função de proteger o animal de predadores e suportar a pressão hídrica do meio 

aquático em que habitam. 

Legat et al. (2008) descrevem que a maioria dos bivalves alimentam-se por filtração, 

retendo microorganismos existentes na água, por meio do movimento ciliar de suas brânquias. 

Devido a esse processo de alimentação, segundo Magalhães & Ferreira (2004), esses animais 
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acabam absorvendo além dos fitoplânctons (que compõe sua dieta), muitas partículas 

orgânicas e inorgânicas presentes na água. Conforme Lima (2015), esse processo de filtração 

é importante para o ciclo de matéria e purificação do ecossistema aquático onde habitam. De 

modo geral são dióicos, e sua fecundação é externa. Além da ciclagem de matéria orgânica, 

outra importância ecológica é relacionada pelo seu posicionamento na cadeia trófica, servindo 

de alimento para outros animais aquáticos e aves. 

A classe bivalvia segundo Coutinho et al. (2014), apresenta cerca de 20 mil espécies, 

sendo os gêneros mais comuns: Mytilus, Perna e Mytella. O terceiro gênero citado é nativo da 

América Latina e possui ampla distribuição no estado de Alagoas. Conforme Pereira et al. 

(2003), as espécies da família de mitilídeos de interesse comercial no Brasil são: Mytella  

falcata  e Mytella  guyanensis, encontrados em ambientes de  água  salobra;  e  Perna  perna e 

Mytilus  edulis  platensis, encontrados em  água  oceânica. Entretanto, a última espécie citada 

é encontrada somente no litoral do Rio Grande do Sul, e as demais em todo litoral brasileiro.  

 

2.3 Mytella falcata (D’Orbigny, 1846) 

 

 De acordo com Reis et al. (2016), Mytella falcata é uma espécie de ampla distribuição 

nos estuários brasileiros que se aderem aos substratos lamosos ou rochosos dos estuários por 

meio do bisso e formam colônias em zonas entre-marés com profundidade de no máximo 10 

metros, possuindo adaptação para permanecer expostos ao ar, apresentando neste período 

queda metabólica sem danos ao organismo. 

O desenvolvimento do bisso permitiu a família Mytilidae a explorar substratos duros e 

dominar habitats rochosos (MAGALHÃES & FERREIRA, 2004).  Narchi & Galvão-Bueno 

(1983), descrevem a constituição do bisso como um eixo principal com cerca de 1mm de 

espessura e com comprimento variável, ao qual parte um amplo número de filamentos, onde 

cada filamento contém um disco de fixação em sua extremidade distal (Figura 1). Conforme 

os autores supracitados, o bisso é lançado através da locomoção do pé do molusco, que puxa 

lentamente a parte anterior da concha para o substrato. 
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Figura 1: Mytella falcata, destaque em vermelho para o bisso do animal.  

Fonte: ( FERREIRA & MAGALHÃES, 1995). 

 

As conchas de Mytella falcata na fase adulta podem ser encontradas apresentando uma 

certa variedade de altura, a depender do ambiente em que a espécie está inserida. Em uma 

pesquisa feita por Christo, Ferreira-Jr e Abster (2016), estes determinaram altura média das 

conchas de M. falcata com valor de 46,93mm; enquanto Tamano et al. (2020) encontraram 

valores médios entre 27,43mm e 37,63mm. O tamanho considerado comercial para a espécie 

é a partir de 30mm (PEREIRA et al., 2003), entretanto, segundo Pereira et al. (2003), não 

existe legislação que determine um tamanho mínimo para retirada dos bancos naturais e 

comercialização do sururu. 

O ciclo de vida do sururu é curto, Pereira et al. (2003) identificam com a duração de 

12 meses. O período reprodutivo da espécie é descrito pelos autores Christo, Ferreira-Jr e 

Abster (2016) como ocorrido entre os meses de dezembro e maio. O desenvolvimento e 

crescimento dos moluscos bivalves estão relacionados, segundo Magalhães & Ferreira (2004), 

à temperatura, a circulação de água, a densidade de indivíduos em uma área, à quantidade e à 

qualidade do alimento disponível. Dois fatores abióticos são limitantes no desenvolvimento 

de M. falcata, para os autores Silva, Silva & Sousa (2008), o fator abiótico mais limitante no 

desenvolvimento da espécie é a salinidade. Pereira et al. (2003) identifica que valores de 

salinidade abaixo de 5% como sendo prejudicial para a espécie. Outro fator também limitante 

para a espécie, de acordo com França et al. (2013), é a temperatura, sendo que o ambiente 

aquático apresentando temperatura maior que 33ºC é letal para o sururu. Ainda conforme 

França et al. (2013), a temperatura irá condicionar o animal em sua taxa metabólica de 

reprodução, crescimento e alimentação, sendo a salinidade responsável pela  osmorregulação. 
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2.4 Atividade pesqueira de moluscos bivalves 

De acordo com a legislação brasileira nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe 

sobre a Política Nacional e Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, em seu 

art 2º § III, a pesca é definida como: “toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, 

apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros”. Reis (2015) configura a pesca artesanal 

como uma atividade fundamentada na simplicidade, ao quais os próprios pescadores 

desenvolvem suas técnicas e instrumentos de pesca, podendo ou não ser auxiliados por 

pequenas embarcações, jangadas e canoas.  

Segundo Monteles et al. (2009) a prática de extração de moluscos bivalves é exercida 

desde o período pré-histórico, as primeiras civilizações utilizavam o pescado como moeda de 

troca e em seguida como iguaria. No estado de Alagoas, a atividade extrativista de pesca de 

moluscos é bastante comum em todo litoral, sendo fonte de renda e subsistência para muitas 

famílias. Os últimos dados divulgados sobre a pesca de moluscos em Alagoas são datados do 

ano de 2008, derivando de uma parceria do Governo do Estado de Alagoas e a Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID (ALAGOAS, 

2008) em que o maçunim foi a espécie mais capturada, com 317,4 toneladas, seguida pelo 

sururu, com 217,9 toneladas, e pela ostra, com 95,8 toneladas.   

 Para Silva (2001), os ambientes estuarino-lagunares apresentam uma fauna aquática 

muito rica e diversificada, proporcionando a ocorrência de moluscos pertencentes à classe 

bilvalvia, que geralmente são coletados manualmente na região entre-marés e durante o 

período de maré baixa. Ainda conforme a autora supracitada, as espécies de bivalves 

encontrados no litoral alagoano são: (Crassostrea rhizophore Guilding, 1828) “ostra”, 

(Mytella falcata, d’Orbigny, 1846)“sururu” (Anomalocardia brasiliana  Gmelin, 1791) 

“maçunim”, Mactra fragilis Gmelin, 179) “taioba”, Tagelus plebeitus Lightfoot, 1789) “unha 

de velho”. 

 O sururu (M. falcata) é considerado o mais importante molusco do ponto de vista 

socioeconômico para o Estado, pois muitas famílias sobrevivem da pesca e venda desse 

alimento (SANTOS et al., 2014), em especial,  pela população que reside em torno do 

Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM), dentre essas lagunas, a Mundaú 

concentra a maior abundância do molusco. Devido a sua importância e relevância para o 

Estado de Alagoas, no final do ano de 2014 o sururu passou a ser considerado patrimônio 
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imaterial do Estado de Alagoas, através da Resolução nº 08/2014 (Alagoas 2014) do Conselho 

Estadual de Cultura (CEC). 

 

2.5  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 2 retrata todas as etapas da cadeia produtiva do 

sururu. 

 

 

 

 

Figura 2: Etapas da cadeia produtiva do sururu. Fonte: NEVES & ALMEIDA (2017). 

 

 

 Segundo Tamano et al. (2015), as atividades da cadeia produtiva do sururu 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 trabalhadores aos riscos de acidentes. Para Messias (2020), essa 

sobrecarga de trabalho é imposta pela baixa remuneração do produto, o que concorre para a 

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 enchidas, em média, 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 
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pesca é, normalmente, realizado por homens, que também fazem a pré-lavagem (segunda 

etapa) no próprio local de extração. Como descrito por Tamano et al. (2020), esta pré-lavagem 

ocorre quando é colocada 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 aderida ao molusco. Ao atracar a canoa, caixas de plástico são 

enchidas de sururus, onde é realizada mais uma lavagem. 

 Após esse processo, os sururus são destinados às 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 à 

terceira etapa do processamento do sururu, este processo consiste da retirada do “bisso” que é 

o órgão de fixação do sururu, assim como de outros bivalves no substrato.  

Palmeira et al. (2017), declaram que os locais onde ocorre 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 utilizados 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 se 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), e 

são peneirados para uma melhor separação do filé 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 sistemas de refrigeração, os 

pescadores vendem o excedente do molusco por um preço inferior para os intermediários. 

Após a retirada do filé da concha, segundo Lemos-Freire et al.(2011), há uma redução 

de 30% a 50% do peso total do molusco. Em estudo realizado por Reis-Júnior et al. (2016), os 

mesmos identificaram que o rendimento médio de carne de sururu corresponde a 50,3% do 

peso total, assim, para obter um quilograma de carne do molusco, seriam necessários coletar 

dois quilos de conchas fechadas. 
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O processo de beneficiamento, após a extração do molusco para a comercialização, 

gera elevada quantidade de conchas (Figura 3), cujo descarte inadequado, em volume 

considerável, provoca assoreamento de áreas extensas e consequente desequilíbrio ambiental 

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

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

 

 

 

Figura 3: Descarte inadequado de conchas de sururu em via pública no bairro do Vergel do Lago- Maceió/AL. 

Fonte: Autora (2018). 

 

2.6  Resíduos da atividade pesqueira de sururu 

De acordo com Silva et al. (2010), apesar dos moluscos bivalves serem bastante 

apreciados na culinária e representantes de uma importante fonte proteica, e, como 

demonstrado em estudos anteriormente citados, suas conchas possuem peso equivalente a 

50% do peso total do molusco. Como essas conchas não são destinadas para nenhuma 

finalidade, acabam sendo descartadas à céu aberto, resultando em um problema ambiental. 

Apesar das conchas não serem consideradas resíduos potencialmente perigosos, seu descarte 
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inadequado e acumulativo nos locais de extração e comercialização, alterando a paisagem, 

atraindo animais e sendo potencial local de propagação de organismos patogênicos.  

Conforme Oliveira (2016) a atividade de mariscagem resulta por área uma quantidade 

acentuada de conchas, quando comparada ao resíduo oriundo do processo natural dos 

moluscos durante seu ciclo de vida. E, como consequência da mariscagem, a deposição das 

conchas pelas marisqueiras promove o assoreamento dos rios e das áreas litorâneas, podendo 

desta maneira alterar o equilíbrio ecológico de ambientes costeiros e dos habitats aquáticos. 

Neste sentido, Araújo & Pimentel (2015) relatam que, além dos problemas ambientais 

oriundos do descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos (RSUs), estes também causam 

problemas estéticos paisagísticos e de saúde pública, sendo o último citado provedor do 

surgimento de agentes patogênicos responsáveis pela proliferação de diversas doenças, sendo, 

portanto, um problema de caráter sanitário. Conforme supracitado, o descarte inadequado dos 

resíduos da atividade pesqueira das conchas de sururu geram um problema sanitário, 

ambiental e paisagístico na região do CELMM devido à dificuldade da coleta, diante da 

quantidade de resíduos gerados diariamente. 

Os órgãos públicos de limpeza urbana da cidade de Maceió-AL possuem dificuldade 

em enviar os resíduos da cadeia produtiva do sururu para o aterro sanitário da cidade, isto, 

porque o volume produzido diariamente dificulta o transporte nos caminhões de coleta de 

lixo. Segundo dados divulgado pela prefeitura do município, no ano de 2019 foram recolhidos 

diariamente 6 Ton da casca de sururu na região do Vergel do Lago, esse resíduo representa 

5% do volume total de resíduos coletados em Maceió, dentre tudo que é destinado ao aterro 

sanitário do município.  

 

 2.7 Reaproveitamento dos resíduos da cadeia produtiva do sururu 

 Em pesquisa realizada por Tamano et al. (2020), ao entrevistarem pescadores, ficou 

demonstrado que 97,37% deles não reutilizavam as conchas oriundas do processamento, 

enquanto 33,33% afirmaram que já houve algum interesse externo para compra dos resíduos 

de conchas.  

Sabe-se que as conchas de bivalves apresentam grandes concentrações de cálcio, 

sendo encontrado na forma de carbonato de cálcio (CaCO3), variando de 33% (SILVA et al., 

2010) a 38% (LANA et al., 2020), dependendo das condições ambientais as quais os animais 
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estavam inseridos durante sua vida. Além do cálcio, vários outros elementos podem ser 

incorporados à estrutura das conchas, cujas porcentagens variam e podem estar relacionados à 

temperatura, pH, salinidade e concentração destes componentes na água do meio em que 

habitam (SILVA, et al., 2010). 

  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, na nutrição animal 

onde são utilizadas como suplementação e substituição de fontes convencionais de cálcio em 

rações de aves de corte (LANA et al., 2020); na agricultura, para correção de solos ácidos e 

fonte de minerais em culturas de rabanete (MARTINS, 2018); no controle de pH dos resíduos 

da manipueira em reator anaeróbio UASB (SILVA et al., 2013); na construção civil como 

insumo em argamassa de alvenaria ( SILVA, 2017; LUZ, 2018); em formulações de blocos de 

concreto (GONÇALVES et al., 2014; FONSECA et al., 2016); remoção de carbono e 

nitrificação no tratamento de esgoto sanitário (FERRO, OLIVEIRA NETTO & AMORIM, 

2021) como também podem ser aproveitadas para o zooartesanato (ALVES et al., 2006). 
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RESUMO 

A pesca e o beneficiamento do sururu na laguna Mundaú (Maceió-AL) são realizados em 

situação sanitária precária. Ademais, suas conchas são descartadas de maneira inadequada, 

agravando os problemas ambientais. O objetivo deste trabalho consiste em analisar o 

conhecimento de marisqueiras sobre questões ambientais antes e depois de uma ação 

educativa. Foi realizada uma caracterização social, bem como uma análise de seus 

conhecimentos prévios sobre questões ambientais e boas práticas no processamento de 

alimentos, por meio de entrevistas com base em questionários semiestruturados, realizados 

antes e após a ação educativa. Quase todos os marisqueiros (96,43%) eram mulheres, 

60,71% possuíam apenas o ensino fundamental incompleto e renda mensal máxima de R$ 

400,00 (82,15%). Todos os entrevistados entendem que a poluição afeta sua comunidade, 

71,43% deles considerando a laguna Mundaú poluída, 67,86% apontando que a poluição 

afeta a pesca do sururu e 71,43% reconhecendo que afeta negativamente a qualidade da 

carne do sururu. Sobre as boas práticas de manuseio de alimentos, constatou-se que embora 

haja um entendimento, nem todos as adotam. Os dados da ação pós-educativa mostram que a 

promoção de práticas educativas contribui para aprimorar o modelo de produção do sururu e 

o conhecimento ambiental, mitigando os impactos do descarte de conchas. 

Palavras-chave: Boas práticas de manipulação de alimentos. Farinha de conchas. 

Mytella falcata;. Treinamento. 
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ABSTRACT 

The fishing and processing of sururu in Mundaú lagoon (Maceió-AL) are carried out in a 

precarious sanitary situation. In addition, their shells are improperly discarded, aggravating 

environmental problems. This study was carried out with the aim of analyzing the knowledge 

of shellfish gatherers about environmental issues before and after an educational action. 

Therefore, a social characterization of them was carried out, as well as an analysis of their 

previous knowledge about environmental issues and good practices in food processing, by 

interviews based on semi-structured questionnaires, realized before and after the educational 

action. Almost all shellfish gatherers (96.43%) were women, with 60.71% having only 

incomplete primary education and a maximum monthly income of RS400.00 for 82.15%. All 

respondents understand that pollution affects their community, 71.43% of them considering 

the Mundaú lagoon polluted, 67.86% pointing out that pollution affects sururu fishing, and 

71.43% recognizing that it affect negativelly quality of the sururu meat. About good food 

handling practices, it was found that although there is an understanding of them, not everyone 

adopts them. The data of the post-educational action show that the promotion of educational 

practices contributes to improving the sururu production model and environmental 

knowledge, mitigating the impacts of shell disposal. 

Keywords: Good food handling practices, Mytella falcata, Shell flour, Training. 

 

INTRODUÇÃO 

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. 

Entretanto, sabe-se que o processo de beneficiamento para a obtenção da parte edível ocorre 
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de maneira precária, o que coloca em riscos extrativistas e os consumidores. Além deste fato 

há o descarte inadequado das conchas, que ocasiona problemas de diversas ordens pelo 

volume produzido.   

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.  

É sabido que essas conchas são ricas em carbonatos de cálcio (CaCo3), fazendo com 

que esta matéria prima possa ser utilizada na construção civil – confecção de novos materiais 

(Santos- Filho et al. 2017), agricultura – para correção de solos ácidos ( Lo-Monaco et al. 

2015)  e pecuária – produção de suplementação mineral em rações para animais, usado em 

codornas de corte ( Lana et al. 2020), entre outros. 

Além das ações práticas que comprovem a possibilidade do uso das conchas de sururu 

em outras cadeias produtivas, como a da construção civil e da agropecuária, outras ações 

podem ser realizadas como alternativa para contribuir com a minimização dos impactos 

socioambientais: a promoção da educação ambiental e a capacitação da população. Neste 

sentido, (Lima e Lopes 2016) destacam a importância de certo grau de organização dos entes 

que atuam na pesca para o reaproveitamento de resíduos da pesca de moluscos, com a 

possibilidade de uma fonte alternativa de renda extra para as marisqueiras através da venda 

direta do resíduo, gerando, uma cadeia produtiva circular a partir das conchas.  

Adicionalmente, considerando todos estes fatores, além de estudos que promovam o 

reaproveitamento das conchas, é evidente a necessidade de capacitação de marisqueiras e 

pescadores em diferentes aspectos do seu trabalho. Assim, conhecer as boas práticas de 

manipulação do sururu enquanto alimentos, compreender que as conchas de sururu podem ser 

reaproveitadas para a geração de renda (fomentando a economia circular), bem como entender 

de que maneira a poluição ambiental interfere na pesca e na qualidade do sururu produzido 

são questões que podem auxiliar a comunidade na manutenção de seu modo de vida.  

Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar o grau de conhecimento das 

marisqueiras da região do Vergel do Lago, Maceió-Alagoas, sobre questões ambientais gerais, 
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referentes ao adequado beneficiamento do sururu e aos possíveis usos das conchas, enquanto 

coprodutos da pesca, para a geração de renda antes e após uma ação de capacitação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Todas as atividades de campo ocorreram no bairro do Vergel do Lago, Maceió –AL 

(Figura 1), as entrevistas com aplicação de questionários foram realizadas em residências de 

marisqueiras próximas à laguna Mundaú e na Escola Estadual Professora Anaias de Lima 

Andrade, o minicurso ocorreu na sede da ONG Mandaver. Todas as etapas desta pesquisa 

atenderam as recomendações do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Alagoas, com parecer de aprovação nº 3.986.255. 

 

Figura 1 - Locais de realização das atividades com marisqueiras: Residências de marisqueiras, Colégio Estadual 

Professora Anaias de Lima Andrade e Organização Não Governamental (ONG) MandaVer, Maceió - Alagoas, 

Brasil. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Para a revisão de literatura foram selecionados artigos no Scholar Google que foram 

selecionados através das palavras “percepção ambiental” and “marisqueiras” and 
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“pescadores”, “boas práticas de manipulação de alimentos” and “capacitação marisqueiras”, 

“uso de conchas de sururu”, “Mytella falcata”, “caracterização socioeconômica” and 

“marisqueiras” and “Laguna Mundaú” que também serviram para a criação do questionário. 

Os questionários antes (N=28) e após (N=6) a ação educativa foram confeccionados através 

de perguntas relacionadas à caracterização social, percepção ambiental relacionada à pesca, 

boas práticas de manipulação de alimentos e possibilidades de uso das conchas de sururu. 

A pesquisa de campo iniciou com as incursões para o conhecimento inicial da 

comunidade pesqueira, que se deu mediante visitas guiadas realizadas com auxílio de 

colaboradores e voluntários da ONG Mandaver. Esta mediação foi importante para a criação 

dos primeiros elos de confiança com a comunidade. Foi através da referida ONG que o 

público alvo foi acessado e mobilizado para que houvesse a aplicação do questionário inicial 

– pré-capacitação (Figuras 2A e 2B). O questionário era semiestruturado e dividido em quatro 

segmentos principais, a saber: 1. Caracterização inicial dos entrevistados; 2. Percepções gerais 

relacionadas à pesca; 3. Boas práticas de processamento de sururus; e 4. Reaproveitamento de 

resíduos do processamento de sururus. É importante destacar que todas as atividades de 

campo foram realizadas antes da pandemia Covid-19. 

 

Figura 2: Aplicação dos questionários pré-capacitação nos locais de processamento dos sururus (A) e na Escola 

Estadual Anaias de Lima Andrade (B), Vergel do Lago, Maceió – AL. 

  

Fonte: Autores, 2020. 

 

O tempo médio de duração da entrevista com cada marisqueira variou entre cinco e 

quinze minutos. Durante a aplicação deste primeiro questionário, a comunidade envolvida 

com a cadeia produtiva do sururu era convidada a participar do minicurso “Boas Práticas de 

2-A 2-B 
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Manipulação de Alimentos (BPMA) e Produção de Farinha de Conchas de Sururu”, sendo 

cadastrados os interessados, que totalizaram vinte e oito pessoas.  

Após as entrevistas, o minicurso foi planejado e a apresentação foi montada visando 

adequação do conteúdo a ser abordado, da linguagem e do método ao público alvo. Os temas 

centrais abordados no minicurso foram: microbiologia de alimentos, contaminação biológica, 

física e química de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, adequação de boas práticas 

de processamento do sururu, além de produção de farinha de conchas e seus usos, 

principalmente para a correção do pH do solo e como ingrediente para alimentação animal 

(peixes). 

O minicurso ofertado teve a duração de 4 horas. Esta atividade educativa foi realizada 

de forma expositiva, com auxílio de projetor multimídia. Durante a mesma, buscou-se realizar 

rodas de conversa, inserindo as participantes nas temáticas abordadas com perguntas iniciais 

sobre higiene de alimentos, poluição da laguna e contaminação alimentar, descarte dos 

resíduos da cadeia produtiva do sururu, entre outras, antes da apresentação dos tópicos dos 

slides. Com estas, a intenção era diminuir a distância entre a palestrante e o público durante a 

exposição. Intercalando-se à parte expositiva e às rodas de conversa, também foram inseridas 

algumas dinâmicas de BPMA (Figuras 3A e 3B), como higienização das mãos, bem como do 

uso de farinha de conchas para a correção de solos.  

 

Figura 3: (A) Dinâmica de higienização das mãos à esquerda e representação do uso de farinha de conchas para 

correção do pH dos solos à direita (B). 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

3-A 3-B 
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Após a aula expositiva da capacitação, foi realizada a entrevista com a utilização do 

questionário semiestruturado específico para o momento pós-capacitação. Nele, também 

foram abordadas questões sobre a percepção ambiental relacionado à pesca, às boas práticas 

de manipulação no processamento de sururu, bem como sobre o reaproveitamento das 

conchas, a viabilidade de uso e suas aplicações. Com este questionário pós-curso, buscou-se 

analisar se as discussões realizadas durante o curso auxiliaram a melhorar o entendimento das 

marisqueiras sobre os temas propostos.  

Os dados obtidos com os questionários utilizados para a realização das entrevistas 

antes e após a capacitação foram tabulados em planilha eletrônica no software Excel® para 

procedimento de obtenção dos totais de respostas para cada questão, bem como para sua 

transformação em percentuais, que possibilitaram a interpretação dos resultados utilizando-se 

estatística descritiva.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização social 

Na Tabela 1 estão caracterizados os aspectos sociais dos entrevistados, tais quais sexo, 

tempo de atividade na mariscagem, faixa etária, moradia, nível de escolaridade e de familiares 

que dependem da pesca do sururu e atuam nesta cadeia produtiva. 

 

Tabela 1: Aspectos sociais dos trabalhadores da mariscagem do Vergel do Lago, Maceió-AL, Brasil. 

Questões 

População 

N % 

28 100,00 

Sexo 

Feminino 27 96,43 

Masculino 01 03,57 

Distribuição da faixa etária 

Menor de18 01 03,57 

18 – 20 01 03,57 

21-30 05 17,86 

31-40 09 32,14 

41-50 06 21,43 

51 anos ou mais 06 21,43 

Escolaridade 

Nunca estudou 02 07,14 

Fundamental incompleto 15 53,57 

Fundamental completo 02 07,14 
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Ensino Médio incompleto 04 14,29 

Ensino Médio completo 04 14,29 

Não declarou 01 03,57 

Sempre morou perto da laguna? 

Sim 21 75,00 

Não 07 25,00 

Pessoas que moram na mesma residência 

Moro só 03 10,71 

01 04 14,29 

02 05 17,86 

03 05 17,86 

04 05 17,86 

05 02 07,14 

Acima de 05 04 14,29 

Filhos 

Nenhum 03 10,71 

01 06 21,43 

02 10 35,71 

03 05 17,86 

Acima de 03 04 14,29 

Tempo de atuação na mariscagem 

Menos de 1 ano 01 03,57 

2- 3 05 17,86 

4-6 05 17,86 

7-10 03 10,71 

11-20 07 25,00 

21-30 04 14,29 

31-40 02 07,14 

Não declarou 01 03,75 

Algum familiar atua na cadeia produtiva do sururu? 

Sim 19 67,86 

Não 09 32,14 

Quantos quilos de sururu vende/extrai diariamente? 

Até 2 latas 02 07,14 

3 a 4 latas 14 50,00 

5 a 6 latas 07 25,00 

Acima de 6 latas 05 17,86 

Atua somente com a mariscagem? 

Sim 22 78,57 

Não 06 21,43 

Lucro mensal com a mariscagem 

R$ 100,00 a 200,00 11 39,29 

R$ 200,00 a 400,00 12 42,86 

R$ 400,00 a 600,00 02 07,14 

R$ 600,00 a 800,00 02 07,14 

Acima de R$ 800,00 00 00,00 

Não declarou 01 03,57 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Dos vinte e oito entrevistados representados na Tabela 1, 96,43% são do sexo 

feminino, possuem faixa etária com maior representatividade entre os 31 aos 40 anos e baixa 

escolaridade. Segundo os relatos dos entrevistados, 53,57% possuem o ensino fundamental 

incompleto, sendo que o baixo grau de escolaridade é uma situação muito comum entre 
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comunidades de pescadores, sendo também reportada em diversos estudos (Nishida et al. 

2008; Santos e Sampaio 2013; Tamano et al. 2015) sobre profissionais que praticam a pesca 

artesanal como fonte de renda e sobrevivência. Mesmo com o baixo nível de escolaridade, 

82,14% afirmaram saberem ler e escrever, 10,71% se enquadram como analfabetos funcionais 

e 7,14% são analfabetos. O baixo nível de escolaridade, está associado ao início da atividade 

na mariscagem, ainda na infância. Pesquisas realizadas por (Nishida et al. 2008) indicam que 

a necessidade de auxiliar na renda familiar, a falta de estímulo para estudar, e a 

incompatibilidade entre os horários da pesca e da escola contribuem para a evasão escolar. 

Diante destas circunstâncias, pode-se compreender o baixo nível de escolaridade entre este 

grupo de profissionais. A pesca artesanal é caracterizada por ser uma atividade que é passada 

de geração em geração. Neste sentido, podemos afirmar que esta transmissão do 

conhecimento familiar também ocorre com a população estudada (Figura 4), tendo em vista 

que 67,86% dos entrevistados informaram que possuíam parentes atuantes na cadeia 

produtiva do sururu.  

 

Figura 4: Existe algum familiar que trabalha na cadeia produtiva do sururu? (N=28). 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Por ser uma atividade que possui subdivisões de uma jornada de trabalho árdua desde 

o momento de extração, limpeza e comercialização, a atuação dos integrantes da família 
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resulta em uma contribuição significativa para a geração de renda. Com a escassez de ofertas 

de trabalhos formais e/ou que possibilitem melhor remuneração, a renda obtida com uma ou 

duas pessoas do mesmo núcleo familiar trabalhando na pesca deste organismo não é 

compensatória, é condição sine qua non para a subsistência. Assim, a participação de outros 

membros da família, sejam adultos ou crianças, é fundamental, ainda mais se for considerado 

que esta atividade exige uma grande jornada de trabalho que, comumente ultrapassa oito 

horas por dia, ou seja, dificilmente eles poderiam aumentar a quantidade de horas trabalhadas 

para auferirem maior remuneração. 

Com relação às quantidades de sururus processadas pelas marisqueiras, 7,14% delas 

processam até duas latas, 50,00% delas despinicam² diariamente entre três e quatro latas de 

sururu, 25,00% entre cinco e seis latas e 17,86% mais que seis latas (Figura 5).  

 

Figura 5: Quantos quilos de sururu você vende / extrai? (N = 28). 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Conforme as marisqueiras, em média, cada lata de 18L cheia de sururus inteiros (na 

concha), após processamento, resulta em média 4 kg do molusco inteiro limpo que se 

converterá em 2Kg de filé. Geralmente, as marisqueiras trabalham em duplas ou grupos e 

dividem a quantidade de latas (igualmente), correspondendo a duas latas por pessoa ao dia. 

Considerando que elas trabalham, em média, entre 5 a 6 vezes por semana, sua produção 

semanal seria de 8 a 10 latas por pessoa. Sazonalmente, a produção diminui, por causa das 
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condições climáticas que interferem no ciclo reprodutivo do molusco que acontece geralmente 

durante o inverno ou período chuvoso prolongado. No verão, a produção e comercialização do 

molusco aumenta, em especial na Semana Santa, período em que o sururu, assim como os 

outros pescados, é bastante procurado pela população. É nesse período de festividade, em que 

as famílias de marisqueiras e pescadores tentam incrementar ao máximo a renda com a 

comercialização do molusco para compensar períodos de menor procura pelo produto, de 

menor produção ou de sumiço do molusco da laguna que, não raro, ocorre. Nestas situações 

de redução da produção pesqueira, a miséria social impõe ritmo intenso de trabalho para gerar 

mais produtos à venda (PENA; FREITAS; CARDIM, 2011). 

Dentre as pessoas entrevistadas, 42,86% das marisqueiras lucram mensalmente com a 

comercialização do sururu entre R$ 200,00 e 400,00 reais; 39,29% de R$ 100,00 a 200,00; 

7,14% entre R$ 400,00 e 600,00; enquanto 7,14% auferem entre R$ 600,00 e 800,00. Assim, 

como o salário mínimo vigente em setembro de 2020 é de R$ 1.045,00, todos os envolvidos 

nesta atividade pesqueira não chegam a ganhar um salário mínimo com a atividade (Figura 6).  

 

Figura 6: Lucro mensal (R$) com a mariscagem (N = 28). 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Costa et al. (2017) delimitam a remuneração das marisqueiras como a mais baixa de 

todo o processo produtivo da pesca artesanal, aliado à pobreza e exclusão social das 

produtoras, levando-as a uma situação de vulnerabilidade que se complica visto que em 

muitas situações, todos os integrantes da família operam na cadeia produtiva do sururu para 

ao menos conseguirem o mínimo de renda necessária para a subsistência da família.  
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A ocupação urbana da laguna Mundaú é constituída por populações carentes e, 

conforme (Araújo e Marisco 2018), desde a década de 1970, ocorre uma segregação 

socioespacial na região de pessoas de baixa renda que migram do interior do Estado de 

Alagoas e de outras regiões do Nordeste e do Brasil em busca de melhores condições de vida. 

Ainda conforme os autores supracitados, os moradores naturais da capital alagoana são os que 

mais ocuparam o entorno da laguna Mundaú. No presente estudo, 75,00% dos entrevistados 

afirmaram que sempre moraram nas proximidades da laguna, entretanto, 25,00% deles 

migraram de áreas distantes das áreas lagunares, bem como de municípios do interior de 

Alagoas para as proximidades, as marisqueiras relataram serem naturais de municípios como 

São José da Tapera, Palmeira dos Índios e Rio Largo. Os 25,00% da população que não 

residiam próximo da laguna Mundaú estão relacionados aqueles 21,43% que possuem pouca 

experiência na mariscagem, entre dois meses a três anos de experiência na atividade (já 

representados na Tabela 1). Ao que parece, foram movidos pela falta de oportunidade no 

mercado de trabalho para migrarem para a pesca destes organismos, tendo em vista que a 

mesma é considerada de baixo custo de investimento inicial e com pouca exigência em termos 

de capacitação nas artes de pesca para executá-la. 

 A atividade de mariscagem é a única fonte de renda para 78,57% dos entrevistados 

(Figura 7), sendo que 21,43% afirmaram que faziam faxina para complementarem a renda. 

Muitos buscam o sustento na mariscagem quando estão desempregados e, conforme (Nishida 

et al. 2008), isso ocorre devido ao fato de haver pouca exigência de investimento de capital e 

compromisso de trabalho, o que funciona como um importante ponto de flexibilidade até o 

surgimento de alguma atividade fora do mangue.  
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Figura 7: Trabalha apenas com a mariscagem?  (N = 28) 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Quando indagados se já haviam participado de algum tipo de capacitação envolvendo 

o melhoramento da cadeia produtiva do sururu, 67,86% dos participantes da pesquisa 

relataram nunca terem participado de nenhuma palestra, curso ou capacitação relacionados à 

cadeia produtiva do sururu, as 32,14% dos entrevistados comentaram que já haviam 

participado de cursos, alguns sobre artesanato e decoração com peças fabricadas a partir das 

conchas dos sururus, outras participaram de atividades sobre boas práticas de manipulação de 

alimentos.  

Percepção ambiental relacionada à pesca 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados referentes ao conhecimento dos 

entrevistados sobre questões relativas ao meio ambiente e à pesca.  

 

Tabela 2: Percepção dos trabalhadores da mariscagem de sururus do Vergel do Lago, Maceió-AL, Brasil sobre 

aspectos ambientais relacionados à pesca. 

Questões 

 

População 

N % 

28 100,00 

A poluição do meio ambiente é prejudicial para a sua comunidade? 

Sim 28 100,00 

Não 00 0,00 

A laguna está poluída? 

Sim  20 71,43 

Não 06  21,43 

Não soube responder 02 07,14 

A poluição afeta ou atrapalha a pesca do sururu? 

Sim 19 67,86 

Não 07 25,00 

Não soube responder 02 07,14 

A pesca pode prejudicar o meio ambiente? 
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Sim 06 21,43 

Não 22 78,57 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Todos os participantes da pesquisa têm a concepção de que a poluição é prejudicial 

para a comunidade pesqueira. Entretanto, muitos deles não tinham clareza sobre de qual 

maneira a poluição prejudicava sua comunidade. Contudo, em suas respostas, comumente 

eram citados problemas relacionados à poluição, como: “acúmulo de lixo nas ruas”, “lixo 

jogado na lagoa, que afeta a pesca e contribui para a morte dos pescados”, “lixo aderido nas 

conchas dos sururus”, “mau cheiro devido ao lixo, que atrai doenças”, dentre outras. Foi 

possível perceber, através das falas das marisqueiras, que elas identificavam que a 

precariedade de saneamento básico na região seria um dos fatores mais impactantes ao 

relatarem em sua concepção sobre ambiente poluído, bem como algumas delas reconheciam a 

responsabilidade compartilhada entre poder público e comunidade pela limpeza e manutenção 

da localidade. 

Tamano et al. (2015) ressalvaram que a região onde habitam os pescadores do Vergel 

do Lago é considerada uma das piores condições de urbanização e esgotamento sanitário da 

cidade de Maceió. Como é perceptível ao transitar pelo Vergel do Lago, há efluentes 

domésticos urbanos que atravessam a região, bem próximo às moradias, e desaguam na 

laguna Mundaú. Em conjunto a esta problemática, o descarte inadequado dos resíduos da 

pesca artesanal, principalmente do sururu, amplifica a poluição do solo e da água. A falta de 

educação sanitária dos moradores e transeuntes também contribui para a produção de 

impactos ambientais e paisagísticos na comunidade.  

Sobre como consideravam a laguna, 71,43% dos entrevistados afirmaram que a 

mesma estava poluída, entretanto, a porcentagem de pessoas que consideravam que a poluição 

poderia atrapalhar a pesca do sururu é menor, correspondendo a 67,86% dos entrevistados 

(Tabela 2). Em seu trabalho, Tamano et al. (2015) relataram haver o descarte de resíduos de 

abatedouros, de pesticidas das lavouras de cana de açúcar (monocultura predominante no 

Estado de Alagoas), de produtos químicos de indústrias adjacentes, o descarte de animais 

domésticos mortos e até mesmo o despejo de corpos humanos de pessoas assassinadas ou 

afogadas na laguna Mundaú. O que foi descrito por estes autores também se confirma pelos 

relatos obtidos durante esta pesquisa de campo. De acordo com as marisqueiras, a poluição é 
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agravada em períodos chuvosos, que acarretam em uma maior concentração de lixo na laguna, 

às suas margens e em seu entorno. 

 Além da poluição, outra atividade antrópica que contribui para a redução dos estoques 

do molusco e de outros animais aquáticos é a sobrepesca. Grande parte (78,57%) dos 

entrevistados não atribui à pesca a capacidade de promover algo nocivo ao meio ambiente, 

assim, apenas 21,43% compreendem que, a depender de como a pesca é realizada, se de 

forma desordenada, predatória, isso pode afetar seu próprio meio de vida. Esta percepção 

ambiental das marisqueiras ligada a subsistência foi relatada por Monteles et al. (2009), que, 

em seu estudo, demonstraram que a  consciência de preservação ambiental das marisqueiras 

não é baseada em um fundamento ambiental e sim na sobrevivência das famílias que 

dependem do molusco para comercialização e subsistência. 

 

Boas práticas de processamento de sururus 

As etapas da cadeia produtiva do sururu dividem-se em: pesca (extração), em seguida 

uma pré-lavagem começa na laguna, com os sururus ainda no barco, para remoção do excesso 

de lama, geralmente sendo estas etapas realizadas pelos homens. Posteriormente, o sururu é 

distribuído para as marisqueiras que realizam uma limpeza pormenorizada e separam um a um 

os animais com a remoção do bisso (despinicagem), em seguida é realizada a fase de limpeza 

integral do molusco, subdividida em: pré-cozimento e peneiramento (com a separação dos 

resíduos restantes) e em seguida ensacado para a comercialização. Diante disto, os 

entrevistados foram indagados sobre boas práticas de processamento de sururu e a 

interferência da poluição sobre os aspectos comerciais do molusco, sendo os dados do 

conhecimento dos entrevistados apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Conhecimentos gerais sobre boas práticas do processamento de sururus pelos trabalhadores da 

mariscagem de sururu do Vergel do Lago, Maceió-AL, Brasil. 

Questões 

 

População 

N % 

28 100,00 

A poluição afeta (atrapalha) a qualidade da carne do sururu? 

Sim 20 71,43 

Não 07 25,00  
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Não respondeu 01 03,57 

É importante lavar as mãos antes de processar o sururu? 

Sim  20 71,43 

Não 07 25,00 

 Não soube responder 01 03,57 

Você lava as mãos antes de processar (despinicar) o sururu? 

Sim 19 67,86 

Não 08 28,57 

Não respondeu 01 03,57 

Cozinha o sururu utilizando água da torneira ou da laguna? 

Água da torneira 22 78,57 

Água da laguna 03 10,71 

Não respondeu 03 10,71 

Processa (despinica) o sururu com as unhas grandes ou pintadas? 

Sim 08 28,57 

Não 18 64,29 

Não respondeu 02 07,14 

É importante estar com as unhas cortadas e sem esmalte para processar (despinicar) o sururu? 

Sim 25 89,29 

Não 02 07,14 

Não respondeu 03 10,71 

Mexer com dinheiro durante o processamento (despinicagem) do sururu pode prejudicar a qualidade da 

carne? 

Sim 21 75,00 

Não 06 21,43 

Não respondeu 01 03,57 

Comer ou fumar durante o processamento (despinicagem) do sururu pode prejudicar a qualidade da 

carne? 

Sim 17 60,71 

Não 10 35,71 

Não respondeu 01 03,57 

A carne do sururu pode transmitir alguma doença? 

Sim 10 35,71 

Não 16 57,14 

Não respondeu 02 07,14 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Ao serem questionados sobre se acreditavam que a poluição afetava a qualidade do 

filé do molusco, 71,43% dos entrevistados afirmaram que sim e, segundo relatos dos 

participantes, isso têm se tornado cada vez mais frequente. Elas relataram episódios em que os 

moluscos explorados, após passarem pela despinicagem, não servirem para a comercialização 

e correlacionaram a poluição ao retardo ou ao reduzido crescimento do molusco, bem como a 
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problemas na formação das conchas, tornando-as pouco resistentes e quebradiças. Algumas 

pessoas demonstraram ter a percepção de que “sem a proteção da concha, o sururu morre”. A 

rigidez das conchas decorre da sua composição de cristais de carbonato de cálcio e, segundo 

(Silva et al. 2008), sua formação depende, em grande parte, das condições ambientais 

(temperatura, disponibilidade de alimento, de sais dissolvidos, etc.), assim como das 

condições internas do animal (estado de saúde, stress, etc). Além dos problemas com as 

conchas, o aumento da mortalidade e alterações da cor (perda da tonalidade amarela e 

subsequente escurecimento), da consistência (esfarelamento) e do cheiro (cheiro de podre) do 

filé durante o processamento também são apontados como decorrentes da poluição. 

Quanto à higienização das mãos, 71,43% informam que é importante, contudo, 

destacaram que em sua concepção, seria importante lavar as mãos apenas durante a fase do 

“pré-cozimento” (para, em seguida, ensacarem a parte edível). Para elas, não é importante 

higienizar as mãos durante a etapa da despinicagem, pois, é nesta fase em que as mãos, ficam 

cobertas de lama e descrevem seu trabalho de mariscagem dizendo que retiram “a lama da 

tripinha do sururu”. Esta “tripinha” a qual se referem é o bisso, órgão de filamento proteico 

que serve para o molusco se fixar ao substrato. Todavia, a despeito de não acharem 

importante, 67,86% delas disseram lavarem as mãos durante a etapa da despinicagem. 

(Camilo et al. 2016) ao trabalharem com ações educativas com marisqueiras da Reserva 

Extrativista (RESEX) Baía do Iguape – Bahia, identificaram que a presença de bactérias 

patogênicas como Escherichia coli e Staphylococcus aureus em alimentos processados, como 

o sururu, indica a contaminação alimentar pós-processamento. Ainda conforme os autores, 

uma higienização precária das mãos durante a manipulação dos bivalves pode ser responsável 

por este tipo de contaminação com organismos patogênicos.  

Outro parâmetro de boas práticas de manipulação de alimentos se refere à aparência 

das unhas, como o comprimento e o uso de tinturas. Dentre as pessoas entrevistadas, 64,29%, 

relataram que não utilizam unhas grandes ou pintadas para despinicar o molusco, 89,29% 

consideram importante estar com as unhas pequenas e sem esmaltes, mas esse raciocínio, 

conforme relatos, está mais ligado ao fato das unhas se quebrarem durante a atividade de 

mariscagem e provocar dores do que, necessariamente, pela possibilidade de contaminação 

dos alimentos.  
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Ainda que a maioria dos entrevistados tenha demonstrado conhecer a importância de 

se realizar a adequada higienização do ambiente onde ocorre o processamento do sururu, é 

possível notar que muitos praticam ações inadequadas para manipuladores de alimentos. 

Segundo (Brasil 2004) mediante a resolução n° 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não se deve fumar e manipular o celular durante 

o processamento de alimentos, sendo que as pessoas marisqueiras o fazem. O manuseio de 

objetos, como o dinheiro, que servem de acúmulo e transferência de microrganismos 

patogênicos durante o processamento do sururu e de outros alimentos ocorre durante a venda 

do molusco, sendo considerada uma prática inapropriada, conforme o decreto da ANVISA 

supracitado.  

Relacionando o que está disposto na legislação sobre BPMA e analisando a percepção 

sanitária do manuseio de dinheiro durante o processamento do sururu, 75,00% dos 

entrevistados consideraram que a junção dessas ações, simultaneamente, pode afetar a 

qualidade do molusco e 60,71% que comer ou fumar durante a atividade de despinicagem 

também são práticas prejudiciais. O trabalho informal realizado na porta das residências e às 

margens da laguna pelas marisqueiras, associada à baixa instrução e escolaridade, são fatores 

que contribuem para a inobservância da adoção de boas práticas de manipulação de alimentos 

segundo preconizam os padrões ANVISA. 

Quando questionados sobre a origem da água utilizada durante o pré-cozimento do 

molusco, se da torneira ou da laguna, 78,57% indicaram utilizar água encanada, isto quando 

necessário, pois geralmente não utilizam água para este tratamento. Segundo eles, a própria 

umidade presente no molusco é o suficiente para cozinhá-los até a abertura da concha para a 

remoção do filé. Outros 10,71% dos entrevistados afirmaram que utilizam água da laguna 

para tal procedimento. Como muitas casas não possuem água encanada e o saneamento básico 

é extremamente precário na região do Vergel do Lago, as marisqueiras relataram utilizar água 

limpa e encanada de uma casa comunitária da região. Entretanto, a despeito de a maioria das 

marisqueiras afirmarem que a água da própria laguna não é utilizada para o cozimento 

anterior à desconcha, (Tamano et al. 2015) relataram terem observado tal prática, inclusive, 

nas margens próximas do deságue de esgoto doméstico. 

Em seu estudo, (Coutinho et al. 2014) revelaram que 69,70% da comunidade 

pesqueira afirmaram não haver contaminação do sururu pescado na laguna Mundaú, e 
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apresentaram medo de que a imagem da contaminação da laguna esteja associada ao sururu, 

afinal, dependem economicamente da comercialização do molusco. Diante disto, 57,14% das 

pessoas entrevistadas acreditam que a carne do sururu não transmite nenhuma doença, 

enquanto 35,71% citaram infecções intestinais bacterianas ao consumir o sururu, sendo isto 

considerado como uma prova de contaminação. Segundo as entrevistadas, quando o filé 

“estiver muito esfarelado”, segundo as marisqueiras, isto indica a sua decomposição, quando 

também pode haver mau cheiro.  

Apesar de toda a contaminação, devido à poluição, e das más condições sanitárias 

durante o processamento do sururu, estudos realizados por (Nascimento  et al., 2011) e 

(Palmeira et al., 2017),  após a fase de pré-cozimento, descrita pelos autores como como 

tratamento térmico do sururu pescado na laguna Mundaú em condições de higiene adequada, 

as contaminações microbiológicas diminuem e se adequam ao que é permitido para consumo 

humano. 

 

Questionário pós-ação educativa 

Tendo sido agendado com as pessoas interessadas previamente, no dia anterior ao 

mesmo foi realizado contato telefônico com as vinte e oito marisqueiras para confirmar a 

oferta e ratificar quais delas estariam presentes. Dos vinte e oito entrevistados na primeira 

etapa da pesquisa, somente seis estiveram presentes e participaram do minicurso (Figuras 8A 

e 8B). 

Algumas eram integrantes da Cooperativa de Marisqueiras Mulheres Guerreiras 

(COOPMARIS), sendo esta cooperativa ainda em processo de formação na região do Vergel 

do Lago. Elas expuseram o seu entendimento sobre a adoção de BPMA, como a higienização 

e o controle da qualidade do produto, conforme realizam na cooperativa, demonstrando 

consciência que a adoção de práticas adequadas de processamento resulta na valorização do 

produto final. 
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Figura 8: (A) à esquerda Oferta do minicurso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e Produção de 

Farinha de Conchas e à direita (B) aplicação de questionário pós-curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Foi exposto pelas marisqueiras que, sem terem sido processados de acordo com as 

condições sanitárias adequadas, os sururus, no ano vigente de 2020, é vendido em barracas 

próximas às residências das mesmas e no mercado público de Maceió a R$ 10,00. Enquanto 

isso, os sururus processados por elas, obedecendo a padrões higiênicos mais elevados, 

conforme o fazem na cooperativa, o produto é vendido a R$ 16,00, sendo direcionado a uma 

clientela selecionada, mais preocupada com a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos que 

consome.  

A Tabela 4 refere-se a um quadro de diagnóstico comparativo dos questionários 

aplicados antes e após a capacitação sobre percepção ambiental e sanitária das marisqueiras 

participantes de todas as fases desta pesquisa, estas participantes são identificadas com letras 

alfabéticas (A, B, C, D, E e F).  

 

Tabela 4: Comparativo de respostas antes (N = 28) e após (N = 6) capacitação das trabalhadoras de mariscagem 

de sururus do Vergel do Lago, Maceió-AL, Brasil. 

Participante 
A poluição do meio ambiente é prejudicial para a sua comunidade? 

Antes Depois 

A Sim. Não soube explicar 

Sim. Até a casca do sururu polui, atrai insetos, 

afasta compradores, favorece ao aparecimento 

de doenças e prejudica o povo. 

B Sim. Mau cheiro, sujeira Sim. Trás doença, ratos, escorpião e baratas 

C 
Sim. O ar, a saúde e problema nos pulmões 

por conta da sujeira na cidade 
Sim. No ar, saúde e sobrevivência 

D Sim. Não soube explicar Sim. Atrapalha a comercialização do molusco 

E Sim. Não soube responder Sim. Devido à sujeira 

F 
Sim. A pesca do sururu com lavagem da 

água suja e poluída do esgoto na laguna 

Sim. Falta de limpeza atrapalha o meio 

ambiente e a lagoa. 

  
 

Fonte: Autores, 2020. 

8-A 8-B 
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Como você identifica se um ambiente está poluído? 

 Antes Depois 

A 
Lixo nos canteiros, cascas de sururu sendo 

depositados em locais indevidos 

Fezes de animais, lixo orgânico, produtos 

tóxicos, químicos, lixo humano, tudo que é 

descartado de maneira errada na lagoa 

B Lixo, mau cheiro Quando há dejetos e lixo 

C 
Em um ambiente sujo falta de higienização, 

a cidade poluída, as águas, as florestas 
Mau cheiro, sujeira e doenças 

D Não soube explicar Lixo, urubu em torno 

E Por conta do lixo e da sujeira Sujeira 

F Canal de esgoto que despeja na laguna 
Por causa dos esgotos e do lixo, sacos de lixo 

na lagoa 

A poluição afeta (atrapalha) a pesca do sururu? 

 Antes Depois 

A 
Afeta pouco. Não sabe como é possível 

pescar o sururu em uma lagoa tão poluída 

Sim. Chuvas e a água barrenta atrapalham e 

matam o sururu 

B Sim. Cor e gosto do molusco 
Sim. Trazendo doença para os alimentos e para 

as pessoas 

C 
Sim. Lixos, resíduos, cadáveres e a água 

poluída 

Sim. Sobrevivência e renda da população, 

bem-estar da comunidade 

D Não soube explicar 
Sim. Sujeira na lagoa que são aderidas ao 

molusco (seringa, plástico, etc) 

E Sim. Não soube explicar Sim. A comercialização do molusco 

F Não Sim. Por causa do esgoto e lixo 

A carne do sururu pode transmitir alguma doença? 

                Antes Depois 

A Não Sim. Diarreia, infecção intestinal 

B Sim. Infecção intestinal 
Sim. Quando não está bem preparada, infecção 

intestinal 

C 
Sim. Dor de barriga quando não bem 

cuidados 
Sim. Se não for bem cuidada. 

D Não Sim. Infecção intestinal 

E Não Não 

F Sim. Doenças bacterianas 

Sim, mas a higiene resolve, mata bactérias. Só 

se não tiver cuidado durante o cozimento com 

as moscas e bactérias 

As conchas de sururu podem ser utilizadas para melhorar a renda? 

                   Antes Depois 

A 
Sim. Artesanato (confecção de peças com 

conchas de sururu, como porta copos) 

Sim. Artesanato, ração, caqueira, cobogó, 

adubo 

B Não soube responder 
Sim, fazendo a farinha de conchas de sururu e 

usando para a jardinagem, artesanato 

C Não soube responder 
Sim. Adornos, cortinas, farinha de concha para 

adubo e ração 

D Não soube responder 
Sim. Revenda da farinha de conchas para 

indústrias através da cooperativa 

E Não soube responder Sim. Farinha de conchas para adubo 

F Sim, mas não soube explicar 
Sim, vendendo as conchas limpas para adubo e 

ração 

Fonte: Autores, 2020. 
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Analisando os resultados obtidos mediante as entrevistas após a capacitação, 

percebeu-se nas respostas das cursistas a inserção de sentenças como: “a poluição afeta o 

meio ambiente e afasta os compradores”. Nas entrevistas pré-capacitação (salientando-se que 

foi realizada com um número maior de marisqueiras: n = 28), esta percepção foi raramente 

diagnosticada, pois elas não associavam possíveis problemas oriundos da poluição a algo que 

pudesse prejudicar a comercialização do molusco.  

Diante dos resultados demonstrados na Tabela 4, após a capacitação, considera-se que 

os objetivos com o curso foram atingidos, tendo em vista que as marisqueiras foram capazes 

de compreender, dentre outros temas abordados, como a poluição pode impactar a pesca e a 

comercialização dos sururus e prejudicar a sua fonte de renda. Neste sentido, os efeitos da 

poluição sobre a comercialização de moluscos é conhecida e já foi relatada por (Pontinha 

2012), que demonstrou que as doenças transmitidas pelos moluscos devido à poluição são um 

dos fatores de redução do valor do produto, assim como da sua aceitação pelo consumidor.  

Como visto na (Figura 9-A), houve um acréscimo do percentual de pessoas que 

consideraram a laguna poluída após o minicurso, entretanto 16,67% ainda não tinham essa 

concepção da laguna poluída, argumentando que ainda existe pescado, pois “se estivesse 

poluída não existiria vida lá”. A existência de vida aquática na laguna está relacionada à 

resistência de algumas espécies para sobreviverem em ambientes diversos, inclusive poluídos. 

Assim, a existência de vida na laguna, como já foi mencionado, está relacionada à capacidade 

de adaptação das diferentes espécies para sobreviverem em ambientes antropizados, sendo 

que a existência de pescado não significa que a laguna não esteja sofrendo com as ações 

humanas. Sabe-se que a laguna Mundaú sofre o processo de eutrofização (Souza et al. 2004), 

que acarreta a baixa oxigenação no ambiente aquático, entretanto, no patamar atual, isso não é 

suficiente para provocar o “desaparecimento da vida”, o que justificaria o relato acima feito 

por uma das marisqueiras. Ademais, conforme (Silva-Castiglioni et al. 2012), os moluscos 

interdiais (assim como crustáceos e outros animais aquáticos) conseguem sobreviver em 

baixas concentrações de oxigênio, visto que, o oxigênio no ambiente aquático é 25 vezes 

menor que no ar atmosférico, portanto, esses animais dispõe de adaptações fisiológicas e 

bioquímicas que possibilitam a sobrevivência em ambientes aquáticos com hipóxia. 
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Na (Figura 9-B), após o curso, foi percebido que 66,67% das marisqueiras 

compreenderam que pode ocorrer contaminação microbiológica do sururu através do contato 

com a água poluída, seja água da laguna ou durante o processamento. Entretanto, 33,33% 

delas informaram acreditar não haver relação entre a poluição da água da laguna e a qualidade 

do sururu. Na comparação dos resultados de antes e após o curso, houve um aumento de 

16,66% no número de pessoas que afirmaram que a poluição não afeta a qualidade do 

molusco.  

Esse aumento possui relação com o relato de uma das marisqueiras, que afirmou que 

mesmo que a laguna estivesse poluída, o sururu não estaria, pois, segundo ela, a “concha 

protege o filé”. Conforme (Silva et al. 2010), as conchas dos moluscos são exoesqueletos 

rígidos e possuem a função de oferecer proteção mecânica contra  predadores e suportar a 

pressão hídrica do meio aquático em que habitam. Contudo, a concha não ”protege o sururu 

da poluição”, como descrito pela marisqueira, visto que os sururus são moluscos bivalves 

filtradores e, durante seu processo de alimentação, ingerem partículas suspensas na água do 

fundo da laguna. Ainda mais, por serem animais sésseis quando adultos, como ocupam 

posição no fundo lamacento da laguna, que é onde os sedimentos, como os contaminantes 

químicos e orgânicos, se acumulam, eles estão mais sujeitos à poluição.  

Todas as participantes compreendem qual o lugar adequado para depositar as conchas, 

entretanto, uma das marisqueiras, que representa 16,67% das entrevistadas, admitiu descartar 

em canteiros às margens da laguna, apesar de entender que é errado. (Silva et al. 2010) 

Figura 9: (A) à esquerda e Figura (B) à direita demonstrando percentuais do comparativo de respostas 

das marisqueiras antes (n = 28) e após (n = 6) capacitação. 

  

Fonte: Autores, 2020. 
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afirmaram que as conchas de alguns moluscos podem constituir cerca de 70,00% do seu peso 

e, como não são utilizadas para consumo humano, a disposição de grandes quantidades 

ocasiona impactos ambientais, embora suas conchas não sejam consideradas resíduos 

potencialmente perigosos.  

No caso das conchas de sururu, (Tamano et al. 2020) realizaram uma biometria e 

determinaram que o peso das conchas pode representar 43,90% do peso do molusco e que, 

com base em estatísticas de órgãos oficiais de produção pesqueira, somente em Alagoas 

foram gerados 889.532,00kg de conchas entre 2001 e 2009. Ainda que os dados oficiais sejam 

muito inexatos, deveras subestimados, isto demonstra o potencial de geração de volumes de 

conchas. Estas conchas, quando descartadas de maneira inadequada, se misturam aos resíduos 

domésticos, aumentando seu volume, acumula água, os resíduos das partes moles apodrecem 

e, com isso, atraem vetores e se tornam foco de contaminação e de transmissão de 

enfermidades para as pessoas. Segundo a (Prefeitura de Maceió 2019), são recolhidos 

diariamente 6 Ton da casca de sururu na região do Vergel do Lago, esse resíduo representa 

5% do volume total de resíduos coletados em Maceió, dentre tudo que é destinado ao aterro 

sanitário do município, o que demonstra o quão importantes são os estudos que mobilizem as 

pessoas para ações de reaproveitamento das conchas.  

Após o curso, pôde-se perceber que as marisqueiras compreenderam a importância de 

destinar corretamente este resíduo da cadeia produtiva do sururu, o que vai além da 

preservação do meio ambiente pela destinação ao aterro sanitário. Elas puderam entender que 

outros usos para as conchas são possíveis, tanto alguns mais comuns e que algumas pessoas 

na comunidade já o fazem, como produção de artesanato e caqueiras para plantas, como 

outros que para elas eram novidade, como o uso na indústria farmacêutica, na correção do pH 

do solo, nas rações para animais, entre outros, sendo uma possível fonte de geração de renda.  

Com relação às ofertas de atividades educativas, (Costa et al. 2012) evidenciam a 

importância de realizar oficinas de boas práticas de manipulação de alimentos, chamado pelos 

autores de Boas Práticas de Fabricação (BPF), por serem de baixo custo e de simples 

aplicação, pois o método que é designado pelos manipuladores com as condições sanitárias da 

cadeia produtiva do alimento refletem no valor comercial do produto final. No caso da 

capacitação descrita no presente estudo, é possível descrevê-la como uma ação válida, pois 
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promoveu a aproximação da academia com o setor produtivo, proporcionando aprendizados 

mútuos. Se, por um lado, pôde-se instruir as marisqueiras a entenderem melhor a importância 

dos cuidados com a higiene na manipulação do sururu, os efeitos da poluição na cadeia 

produtiva e sendo demonstrada a viabilidade de uso das conchas para a composição de sua 

renda familiar, elas puderam demonstrar o saber local sobre a pesca, processamento e 

comercialização do molusco. 

 

CONCLUSÕES 

A mariscagem é a etapa mais fragilizada da cadeia produtiva do sururu, sendo 

composta predominantemente por mulheres de baixa escolaridade e renda, que buscam na 

comercialização do sururu sua fonte de subsistência. Em geral, essas mulheres podem 

reconhecer problemas ambientais e seus efeitos em sua comunidade e atividade laboral, 

baseando-se em conhecimento empírico que adquirem em suas relações familiares e de 

trabalho. Demonstrou-se que a capacitação promove a consolidação e ampliação de 

conhecimentos e foi possível reconhecer que as mulheres que estão organizadas em 

cooperativas e associações melhor compreendem a necessidade de se capacitarem. Ademais, 

elas são mais críticas, participativas e capazes de relacionar os efeitos da poluição ambiental 

da laguna sobre a pesca e a qualidade higiênico-sanitária dos sururus, bem como entendem 

que o descarte inadequado das conchas é prejudicial e que o seu reaproveitamento contribui 

para a proteção do ambiente e é possível gerar renda a partir deste coproduto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alagoas apresenta um litoral vasto, e o CELMM, principal habitat do sururu (Mytella 

falcata), molusco bivalve considerado patrimônio imaterial do Estado possui uma significante 

representatividade para a economia e cultura alagoana, portanto, entende-se que o Estado 

deveria ter mais empenho em apresentar políticas públicas com alternativas viáveis para o 

desenvolvimento socioeconômico dos manipuladores do molusco, a fim de atender as 

exigências do público pela iguaria e melhores condições de rendimento da cadeia produtiva 

do sururu. 

A comunidade pesqueira apresenta um modelo produtivo desorganizado, onde não são 

ofertadas condições de trabalho adequadas para os envolvidos na cadeia produtiva, isso se 

agrava ainda mais na execução de despinicagem, que é realizada em sua maioria por 

mulheres, que obtém a menor renda da atividade da cadeia produtiva, o que configura ainda 

mais na desigualdade social e de gênero. 

Os resíduos gerados na atividade pesqueira do sururu contribuem com a pobreza na 

região, causando impactos ambientais, sanitários e paisagísticos que afastam muitos 

compradores. Esses resíduos, possuem um mineral com alto valor de matéria prima, 

encontrada na forma de carbonato de cálcio, sendo assim, considerado uma grande fonte 

alternativa de cálcio que pode ser introduzida na produção de diversos setores produtivos da 

indústria, da construção civil, na agropecuária, alternativa no controle sanitário de pH dos 

resíduos de manipueira e esgoto doméstico, assim como na utilização de suas conchas em 

trabalhos manuais na forma de zooartesanato. 

A região do Vergel do Lago possui um grande potencial para ser realizado um modelo 

de centro de comercialização do molusco e de outros pescados, através do fortalecimento do 

cooperativismo na região e estruturação de uma sede para seu ambiente físico, promoção da 

gastronomia regional do molusco ao público e uma ponte de comercialização da  farinha de 

conchas ou das conchas higienizadas para compradores interessados, com um local higiênico 

sanitário adequado para realizar a limpeza e armazenamento do molusco, fornecendo 

melhores condições de trabalho para as marisqueiras, de comercialização do sururu e a 

destinação adequada do resíduo. 

O uso de medidas educativas na instrução de boas práticas de manipulação de 

alimentos e produção de farinhas de conchas mostrou ser um indicador para o fortalecimento 

da cadeia produtiva do sururu e um instrumento de aplicação de baixo custo e de fácil 
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replicação entre os manipuladores. 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, visto que a atividade não possibilita aos 

manipuladores uma renda mínima compatível com o salário mínimo vigente. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO PRÉ-CAPACITAÇÃO 

 

 

 

  

 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL 
 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SÓCIOAMBIENTAL 

 

 

A. CARACTERIZAÇÃO INICIAL DO ENTREVISTADO 

 

1. Nome: ___________________________________________________________________ 

2. Sexo: Masculino (   )   Feminino (   )    

3. Idade: _____________ 

4. Atuação na cadeia produtiva: Pescador (   )   Marisqueira (   )   Ambos (   ) 

5. Quantos anos nesta atividade da pesca / mariscagem? ______________________________ 

6. Estudou até qual série? ______________________________________________________ 

7. Sabe ler (   ) e Sabe escrever (   ) 

8. Sempre morou perto da lagoa? Sim (   )   Não (   ).  

Caso Não, identificar onde morava e quando foi morar às margens da lagoa: 

___________________________________________________________________________ 

9. Trabalha apenas pescando / despinicando sururu? Sim (   )   Não (   ). 

Caso Não, perguntar com o que mais trabalha: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Já participou de alguma palestra, curso, capacitação? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, quando? __________________. Quantos? __________________________________ 

Sobre o que foi(foram)? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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B. PERCEPÇÕES AMBIENTAIS GERAIS E RELACIONADAS À PESCA 

 

11. A poluição do meio ambiente é prejudicial para a sua comunidade? Explique. 

Sim (   )   Não (   ) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Como você identifica se um ambiente está poluído? ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

13. A lagoa está poluída? Sim (   )   Não (   ) 

14. A poluição afeta (atrapalha) a pesca do sururu? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. A pesca pode prejudicar o meio ambiente? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

C. BOAS PRÁTICAS DE PROCESSAMENTO DE SURURUS 

 

16. A poluição afeta (atrapalha) a qualidade da carne do sururu? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. É importante lavar as mãos antes de processar (despinicar) o sururu? 

Sim (   )   Não (   ) 

18. Você lava as mãos antes de processar (despinicar) o sururu? Sim (   )   Não (   ) 

19. Cozinha o sururu usando água da lagoa (   ) ou água da torneira (   )?  

20. É importante usar água limpa para cozinhar o sururu? Sim (   )   Não (   ) 

21. Processa (despinicou) sururu com as unhas grandes e ou pintadas?  

Sim (   )   Não (   ) 

22. É importante estar com as unhas cortadas e sem esmalte para processar (despinicar) o 

sururu?  

Sim (   )   Não (   ) 
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23. Mexer com dinheiro durante o processamento (despinicagem) do sururu pode prejudicar a 

qualidade da carne?  

Sim (   )   Não (   ) 

24. Comer ou fumar durante o processamento (despinicagem) do sururu pode prejudicar a 

qualidade da carne? 

Sim (   )   Não (   ) 

25. A carne do sururu pode transmitir alguma doença? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, qual/ais? _____________________________________________________________ 

 

D. REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DE SURURUS 

 

26. Onde descarta (joga) as conchas após o processamento (despinicar) o sururu? 

___________________________________________________________________________ 

27. Acha que as conchas de sururu servem para alguma coisa? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, para quê? ____________________________________________________________ 

28. Descartar (jogar) as conchas na lagoa, na rua ou no lixo comum é prejudicial (ruim) para o 

meio ambiente? 

Sim (   )   Não (   ) 

29. Acha que alguém poderia melhorar a renda (ganhar algum dinheiro) com a venda das 

conchas de sururu? 

Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO PÓS-CAPACITAÇÃO 

 

 

 

  

 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL 

 

QUESTIONÁRIO PÓS-CURSO DE PERCEPÇÃO SÓCIOAMBIENTAL 

 

A. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

1. Nome:_______________________________________________________________ 

 

B. PERCEPÇÕES AMBIENTAIS GERAIS E RELACIONADAS À PESCA 

2. A poluição do meio ambiente é prejudicial para sua comunidade? Explique 

Sim (   )   Não (   )  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Como você identifica se um ambiente está poluído?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. A laguna está poluída? Sim (   )   Não (   ) 

5.  A poluição afeta (atrapalha) a pesca do sururu? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como?  

  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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C. BOAS PRÁTICAS DE PROCESSAMENTO DE SURURUS 

 

6. A poluição afeta (atrapalha) a qualidade da carne do sururu? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como? ___________________________________________________________ 

7. É importante lavar as mãos antes de processar (despinicar) o sururu? 

Sim (   )   Não (   ) 

8. A carne do sururu pode transmitir alguma doença? Sim (   )   Não (   ) 

      Se Sim, qual/ais? __________________________________________________________ 

 

D. REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DE 

SURURUS 

9. Qual o lugar correto para descartar (colocar) as conchas após o processamento 

(despinicar) o sururu? 

     _________________________________________________________________________ 

10.  Acha que as conchas de sururu servem para alguma coisa? Sim (   )   Não (   ) 

Se sim, para quê? _________________________________________________________ 

11. Descartar (jogar) as conchas na laguna, na rua ou no lixo comum é prejudicial (ruim) 

para o meio ambiente? Sim (   )   Não (   ) 

12. Acha que alguém poderia melhorar a renda (ganhar algum dinheiro) com a venda das 

conchas de sururu? Sim (   )   Não (   ) 

Se Sim, como? ___________________________________________________________ 
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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. 

 



 

6 

 

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. 

 

 Objetivo 2- Fome Zero e agricultura sustentável  

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html
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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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      Padronização higiênico-sanitária na
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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


