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A macrofauna bentônica em bancos aluviais no estuário do rio Paraíba - PB
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Resumo:

O estuário do rio Paraíba, sofre um intenso processo de transporte de materiais e deposição nas áreas
de menor energia nas proximidades de sua foz. Assim, com o acumulo de sedimentos lodosos na região estuarina, se formaram bancos que ficam emersos durante o regime de maré baixa. Estes bancos são
ocupados por uma macrofauna bentônica da qual não se tem informações a respeito de sua diversidade, biomassa e abundância relativas. Assim o presente estudo objetiva listar as espécies de macrofauna
associada a estes ambientes, junto com sua biomassa e densidade relativas, assim como categorizar o
tipo de distribuição espacial dos organismos. Durante o período de março de 2013 a fevereiro de 2014,
foram coletadas amostras mensais de 1m2 cada em três bancos de sedimento. 216 amostras foram obtidas e processadas em laboratório realizando a identificação taxonômica dos organismos, a contagem
de indivíduos por espécie, e a pesagem dos mesmos na aproximação de unidades de gramas. Com estes dados foram estimadas a biomassa (g.m-2) e a densidade (Ind.m-2) para cada uma das espécies registradas. Ao todo foram registradas seis espécies de Mollusca: A nomalocardia flexuosa (Linnaeus,
1767), 572 ± 472 Ind.m-2 e 1.005,6±789,9 g.m-2; Mytella falcata (D’orbgny,1846) 24,26 ± 83,1 Ind.m-2
e 18,71 ± 11,37 g.m-2; Neritina virginea (Linnaeus, 1758) 32,05 ± 42,87 Ind.m-2 e 15,42 ± 16,51 g.m-2;
Nassarius vibex (Say, 1822) 3,67 ± 4,19 Ind.m-2 e 0,33 ± 1,51 g.m-2; Chione pectorina (Linnaeus) 0,29
± 0,56 Ind.m-2 e 0,26 ± 0,65 g.m-2; Macoma Constricta (Bruguière, 1792) 0,38 ± 1,53 Ind.m-2 e 15,42
± 13,23 g.m-2. Dentre as espécies observadas, A . flexuosa apresentou distribuição aleatória, enquanto
que, as espécies restantes mostraram uma distribuição de tipo agregada. Além disso, M. falcata tendeu
a se distribuir nos bancos de influência marinha (mesoalina), N. virginea ocorreu em ambientes com
maior variação de salinidade (eurialina). Portanto, é previsível que somente A . flexuosa apresenta densidades que lhe tornam um recurso com grande interesse comercial e de consumo, enquanto que o restante de espécies devido as baixas densidades e biomassas possuem baixo potencial para extrativismo;
entretanto M. falcata pode ter potencial para produção aquícola.
Palavras-chave: Diver sidade de Mollusca estuar ina, biomassa e densidade r elativa de moluscos. Bivalves,
nordeste do Brasil.
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A piscicultura familiar como alternativa à redução do extrativismo pesqueiro em
uma comunidade do rio Gramame, Conde-PB
Lázaro Fialho da Cruz Ribeiro*(1), Rayssa Cristine Gomes Praxedes(1), Danilo Nascimento Rolim Santos(1), Jane Enisa Ribeiro Souza Torelli(1), Pablo Cirineu Palmeira da Silva (1).
(1)Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus-I; lazarofialhopb@gmail.com;
r_krys@hotmail.com; danrolin@gmail.com; janetorelli@yahoo.com.br, pablocirineu22@gmail.com
Resumo:
A pesca é uma atividade de fundamental importância na economia e subsistência de populações ribeirinhas. Há uma tendência mundial por alimentos saudáveis, e como conseqüência um aumento à demanda por pescado, fazendo com que a atividade da pesca atingisse o seu maior crescimento nos últimos anos. O presente trabalho teve como objetivo a capacitação dos pescadores artesanais para a implantação da piscicultura familiar estimulando-os para o monitoramento do crescimento dos peixes e
da qualidade da água do viveiro, como forma de minimizar o extrativismo do pescado ao longo do Rio
Gramame, na bacia do rio Gramame, Paraíba. As atividades foram desenvolvidas na comunidade de
Mituaçu, município do Conde - PB, no período de janeiro a junho de 2013. Inicialmente, os atores foram mobilizados para o conhecimento prévio acerca da concepção ambiental e sobre noções básicas de
piscicultura em viveiros. No desenvolvimento do trabalho os pescadores e familiares ampliaram o conhecimento sobra a técnica de preparo de viveiros (limpeza da área, calagem e fertilização) para a instalação da piscicultura utilizando a Tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) em um viveiro escavado na
comunidade. Os atores foram orientados para o monitoramento e controle das condições da qualidade
da água no viveiro, por meio de kits colorimétricos/ALCOM e a sonda multiparâmetro, com intuito de
fornecer dados mais precisos sobre as condições físicas e químicas do ambiente aquático. Foi mobilizado um total de quinze pescadores artesanais representados por ambos os gêneros, numa faixa etária
entre 15 a 65 anos, tendo como ocupação principal a atividade da pesca. Para a implantação da piscicultura foram introduzidos no viveiro 600 alevinos, com uma biomassa inicial total de 3 Kg. Com a
despesca a biomassa final líquida aproximada foi de 19.268 Kg, com média de peso foi de 393,22 g.
As experiências com a execução das atividades demonstraram que os atores envolvidos melhoraram o
seu conhecimento técnico-científico no tocante a piscicultura familiar e a sustentabilidade ambiental,
demonstrando interesse pela otimização do uso dos recursos pesqueiros, como uma alternativa para o
aumento na fonte de renda e a nutrição de sua família.
Palavras-chave: Capacitação, Pescador es ar tesanais, Pr odução pesqueir a.
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Análise de um dispositivo térmico para abertura e cocção dos mariscos usando
energia solar captada por coletores planos
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Resumo:
A maior parte dos mariscos encontrados nas praias e estuários da costa brasileira é colhida, consumida ou comercializada na forma de catado pela população local, geralmente processada de forma artesanal e sem os devidos cuidados recomendados pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), seja pela falta de estrutura física adequada, carência de utensílios apropriados ou de conhecimento em segurança alimentar. Para a obtenção de um catado de boa qualidade, o processamento dos mariscos deve ser realizado em local limpo e arejado, com instrumentos previamente sanitizados e o produto final deve ser armazenado sob refrigeração. Esse processo de beneficiamento dos mariscos pode ser melhorado com a utilização de dispositivos térmicos para abertura e cocção
usando energia solar. O dispositivo térmico proposto funcionará utilizando a radiação solar incidente que é captada pelos coletores e transformada em energia térmica aquecendo a água a níveis de temperatura superior a 80
ºC e acumulando-a em um reservatório térmico, fornecendo as condições para abertura e cocção dos mariscos,
eliminando a queima de lenha, a destruição da madeira nativa e a poluição gerada. Nos períodos de pouca insolação será utilizado carvão vegetal ou lenha em menor quantidade em relação ao processo totalmente artesanal.
Os estudos iniciais da temperatura e tempo ideal para abertura e cocção dos mariscos utilizando um equipamento de Banho Maria com controle de temperatura da água aquecida foram realizados no laboratório em substituição ao coletor solar. O Banho Maria a partir de energia elétrica produz energia térmica equivalente ao fornecido no processo artesanal com a queima da lenha. A mesma energia térmica gerada no Banho Maria pode
ser produzida com a energia solar através de coletores solares. Foram testadas três configurações com mariscos
mantidos a temperatura de 90 °C: num recipiente sem água resultando na abertura de um quarto dos mariscos
após 1 hora, recipiente com água e tampa aberta com abertura de metade dos mariscos em 1 hora e recipiente
com água e tampa fechada com abertura total dos mariscos em 20 minutos. Em relação à retirada da carne do
marisco após cozimento, resultou em 8 % para caso sem adição de água, 9 % para caso com água e tampa aberta e 12 % com água e tampa fechada. O baixo rendimento da carne de marisco justifica os estudos para utilizar
a energia solar no seu beneficiamento, agregando valor ao produto e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira.
Palavras-chave: Mar isco. Cozimento. Ener gia solar . Estudo exper imental. Meio ambiente.

AquitemCultura | Vol. Nº 4

4

Avaliação da Qualidade Microbiológica da Sardinha (Sardinella brasiliensis) fresca
comercializada na cidade de Solânea – PB
Ferreira, Poliane da Silva ¹; Guimarães, Camila Mayara de Oliveira1; Gomes, Ismaelita da Silva, 1 ; Gomes ,Gyane Alves 1; Menezes, Ewerton Chagas1; Brasil, Edvânia da Silva Pereira1.
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Resumo:
O pescado é uma das principais fontes de proteínas do ser humano, porém, devido sua composição
química, seu teor de gorduras insaturadas, ao pH próximo a neutralidade, o pescado é um dos alimentos altamente suscetíveis à deterioração. A sardinha-verdadeira é uma espécie de peixe da família Clupeidae de interesse econômico no sudeste do Brasil. Na costa brasileira, Sardinella brasiliensis constitui a principal espécie pequeno-pelágica explorada pela pesca, contribuindo com percentuais entre
10% e 15% do total anual de recursos vivos marinhos capturados em águas nacionais (MPA, 2010;
DIAS-NETO et al., 2011). Sua captura é efetuada pela frota de traineiras de cerco que opera entre o
Cabo de São Tomé (22° S) e o Cabo de Santa Marta (28° S - 29° S) (SACCARDO et al., 1988), na
região denominada de Plataforma Continental Sudeste Brasileira (PCSB). A redução nas capturas da
sardinha verdadeira desencadeou severos contratempos e perdas econômicas à cadeia produtiva da
pesca, com uma significativa redução da frota pesqueira na década de 90 (CERGOLE et al., 5 2002).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da Sardinha fresca comercializada na feira livre de Solânea- PB. As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório
de Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no Centro de Ciências
Humanas Sociais e Agrárias (CCHSA) – Campus III, Bananeiras – PB. As análises microbiológicas
foram realizadas e comparadas aos padrões especificados na Resolução RDC nº 12/2001 (BRASIL,
2001), quanto à composição e requisitos microbiológicos que devem ser avaliados em produtos a base
de pescados frescos e congelados: Estafilococos coagulase positiva/g e Salmonella sp/25g, conforme
os métodos citados por Silva et al. (2007). Na pesquisa de Salmonella sp para as amostras do pescado
fresco, constatou ausência em 25 ml da amostra. Estando de acordo com o padrão estabelecido pela
RDC nº12/2001. Para contagem de Estafilococos coagulase positivo: < 3 UFC /g nas diluíções 101 e
10-2 do produto. O produto está em condições sanitárias satisfatórias segundo os padrões estabelecidos
pela Resolução vigente. Diante dos resultados, pode-se concluir que todas as amostras de pescado
analisadas estavam de acordo, com os padrões microbiológicos vigente quanto a qualidade microbiológica para Salmonella sp e Estafilococos Coagulase Positivo.
Palavras-chave: pescado, Sardinella brasiliensis, qualidade micr obiológica.
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Avaliação das condições de conservação e armazenamento do pescado em
supermercados de João Pessoa e de Cabedelo
Ellida Batista Pereira*1, Jesus Marlinaldo de Medeiros2
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Resumo:
O pescado é um excelente alimento do ponto de vista nutricional, porém muito perecível devido à composição química, a rápida oxidação de gorduras insaturadas, a elevada atividade de água e ao pH próximo da neutralidade, favorecendo o desenvolvimento microbiano. Da captura até o ponto-de-venda, o
pescado se deteriora e apresenta facilidade de contaminação. Em função disso, o pescado deve ser congelado ou submetido à redução da temperatura utilizando gelo em escamas. O tempo de congelamento
a –35 ºC por 5h caracteriza o congelamento rápido para manter a textura e a qualidade, pois se congelado lentamente a – 18 ºC, parte da água se manterá líquida diminuindo o tempo de vida útil. Uma vez
congelados, os produtos devem ser mantidos a uma temperatura de – 18 ºC, até sua utilização pelo consumidor. Pela legislação, podem ser comercializados a -15 ºC nos estabelecimentos de venda ao consumidor. Toda manipulação do pescado deve sempre ser feita observando-se os princípios das Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a
conformidade dos alimentos com a legislação sanitária, e incluem a higienização de instalações, equipamentos e utensílios, o manejo de resíduos, a saúde dos manipuladores e o controle integrado de pragas. Para analisar as condições de conservação do pescado em balcões de armazenamento em supermercados e avaliar se as temperaturas de armazenamento estão de acordo com as recomendações previstas na legislação, foram realizados procedimentos de percepção sensorial para a avaliação do frescor
do pescado, verificando se: os olhos estavam transparentes, brilhantes e salientes, não apresentando
cheiro estranho, as escamas estavam brilhantes e firmes e a Carne estava firme, consistente e elástica e
medição da temperatura na superfície do pescado sob expositores tipo gelo e tipo refrigeração mecânica com balcão aberto e fechado. A falta de controle de temperatura de conservação no pescado acarretará não só perdas econômicas e nutricionais, como comprometer a segurança sanitária e alterará as características sensoriais do pescado, como sabor, cor, textura e odor. Nos supermercados avaliados, os
expositores fechados mantiveram as temperaturas adequadas, já os expositores refrigerados tipo abertos
e tipo gelo encontravam-se fora dos padrões recomendados pela legislação no que diz respeito à temperatura coletada, comprometendo a segurança alimentar. O frescor do pescado sob gelo em escama não
estava adequado.
Palavras-chave: Pescado. Refr iger ação, Conser vação. Temper atur a. Segur ança alimentar .
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Avaliação microbiológica de camarão-de-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri)
comercializados na feira livre da cidade de Solânea- PB
Menezes, Ewerton Chagas1; Guimarães, Camila Mayara de Oliveira¹; Ferreira, Poliane da Silva 1;Gomes,
Gyane Alves; Gomes, Ismaelita da Silva1; Moreira, Diego Augusto da Silva 2
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Resumo:
O pescado são importantes constituintes da dieta humana em vários países, uma vez que apresentam
uma fonte de proteína de alta qualidade, as quais são comparáveis ao ovo, à carne e ao leite. Dentro
desse enfoque, pode-se considerar que a aquicultura deverá ser a principal responsável pelo desenvolvimento de tal setor, visto que, atualmente, a atividade da pesca extrativa tem se mostrado em fraco
declínio ou com tendência à estabilização, em algumas regiões do mundo, enquanto a aquicultura está
em expressiva ascensão. De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação), é altamente nutritivo, rico em micronutrientes, minerais, ácidos graxos essenciais. A
carcinicultura brasileira vem se consolidando como uma das atividades econômicas mais promissoras
na Região Nordeste, Atualmente, a produção nacional de camarões marinhos é comercializada principalmente no mercado interno, que prefere o produto descabeçado e descascado, gerando quantidade
relevante de resíduos. O camarão-sete-barbas apresenta grande relevância social e econômica em razão do volume desembarcado, da quantidade de embarcações envolvidas e por ser uma espécie de
águas rasas, acessível à pesca de pequena escala (com embarcações de pequeno porte). O objetivo
deste trabalho foi avaliar a qualidade do camarão comercializado na feira livre da cidade de SolâneaPB. As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, da Universidade Federal da Paraíba, situado no município de Bananeiras – PB. Foram realizadas as análises microbiológicas de Coliformes 45ºC/g, Estaphylococcus coagulase positiva/g. e Salmonella sp/25g para pescado. Para a análise de coliformes a
45ºC apresentou fora dos padrões nas diluições 10-1 e 10-2 para a amostra. Na análise de Estaphylococcus coagulase positiva/g na amostra estava fora dos padrões para diluição 1, estando as demais dentro dos padrões. Para a análise de Salmonella sp/25g deu ausência na amostra. Assim concluímos que
a presença de Estaphylococcus coagulase positiva/g e Salmonella sp/25g conﬁrmam que os procedimentos higiênicos e sanitários desde a captura até a exposição na feira livre foram seguidos incorretamente, Portanto a amostra estavam imprópria para o consumo colocando em risco a saúde do consumidor.
Palavras-chave: Avaliar , Comer cializada, Qualidade, Pescado.

7

AquitemCultura | Vol. Nº 4

Caracterização da pesca artesanal da tainha e saúna
no Canal de Santa Cruz, Itapissuma-PE
Victor Teruo Goto1, Renata Maria Medeiros-Silva2, Humber Agrelli Andrade3
Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE Campus Recife; teruogoto@hotmail.com
2
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Resumo:
O município de Itapissuma apresenta intensa atividade de pesca no Canal de Santa Cruz (CSC). Dentre os vários recursos pesqueiros capturados nesse estuário destaca-se a tainha (ou saúna), pertencente
ao gênero Mugil. A única diferença entre as duas denominações é o tamanho. A tainha refere-se a
exemplares maiores e saúna a exemplares menores ou juvenis.O objetivo do trabalho foi caracterizar
as pescarias da tainha e da saúna realizadas no Canal de Santa Cruz. Os dados são procedentes de
questionários aplicados aos pescadores entre o meses de fevereiro e dezembro de 2013, totalizando
140 entrevistas. Nas pescarias são utilizados dois tipos de rede de emalhe (tresmalho e sauneira), e a
camboa (modalidade de cerco aplicada à canais e franjas de mangues, entre outras artes de pesca. Foram contabilizados 19 pescadores engajados na pesca da tainha e 13 na pesca da saúna. Nas operações
de pesca direcionadas à tainha verificou-se que apenas 5,6% (67 kg) da captura foi obtida com sauneira, enquanto o tresmalho foi responsável por 92,7% (1102 kg) do total, e outras artes de pesca foram
responsáveis por somente 1,7% (20 kg) das capturas. Nos desembarques de saúna os maiores rendimentos foram obtidos com redes sauneiras (59,8% - 990 kg), seguidas da camboa com 27,2% (450
kg), do tresmalho com 10,5% (175 kg) e de outras artes com 2,5% (39 kg). Como as artes de pesca
que se destacam são o tresmalho e a sauneira, somente estas modalidades foram analisadas com maior
detalhe. As atividades pesqueiras com esses artefatos ocorrem com maior intensidade entre 7 e 10 horas da manhã. As malhas utilizadas com tresmalho e sauneira são normalmente de 30 e 25 mm entre
nós opostos, respectivamente, e o comprimento varia entre 120 e 500 braças para ambas as redes. A
produção por viagem da tainha com tresmalho foi em média de 17,77 kg, chegando ao máximo no
mês de julho (80kg) e o mínimo em maio (2 Kg). Já a média da produção por viagem da saúna com a
sauneira foi de 17,07 kg, chegando ao máximo no mês de fevereiro (70kg) e o mínimo em março (1
Kg). Quanto à produção mensal, observou-se que as capturas de saúna são maiores entre os meses de
fevereiro e abril, com um total de 616 kg para pescarias com sauneira e 40 kg para a pesca com tresmalho, com um pico em fevereiro com 414 kg (40kg com tresmalho e 374kg com sauneira). Já as capturas da tainha tem uma concentração entre os meses de maio e agosto, com captura de 496 kg com o
tresmalho e 49 kg com a sauneira. No entanto, houve um pico de sauna em fevereiro com 251 kg, derivado unicamente de operações com tresmalho.
Palavras-chave: pescar ia,ar te de pesca, sauneir a, tr esmalho
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Características populacionais de Callinectes sapidus (Decapoda, Portunidae)
coletados em arrastos no litoral de Cabedelo e Lucena
Ferreira D. S. *, Araújo, R. C. M. *, Batista, J. B. *
*Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Cabedelo; dionarteferreira@gmail.com.br

Resumo:
Este trabalho teve como objetivo levantar características populacionais e aspectos ecológicos de Callinectes sapidus Rathbun, 1896, coletados em arrastos no litoral Norte da Paraíba, Brasil. O siri C.
sapidus ocorre no litoral do Atlântico do Sul dos EUA ao Sul Argentina, tendo sua ocorrência no litoral Norte da Paraíba apontada por Ferreira et al., 2011. Segundo Branco & Fracasso, 2004 e Barreto et
al. 2006, esta espécie representa uma importante fonte alimentícia nos EUA, onde é extensivamente
coletado para fins comercial, enquanto no Brasil sua pesca ocorre de forma artesanal e o seu consumo
apenas em pequena escala. Os espécimes coletados foram provenientes de arrastos realizados no infralitoral das praias de Formosa (Cabedelo) e Costinha (Lucena) entre os meses de Maio e Julho de 2014.
Foram realizados um total de 11 arrastos e os siris foram coletados manualmente junto às algas presas
à rede. Em laboratório, todos os espécimes foram anestesiados, fixados, identificados, medidos, analisados, preservados e tombados em coleção científica do IFPB-Cabedelo. Dados de salinidade, temperatura, pH e turbidez da água foram levantados nos locais de coleta. Foram coletados um total de 238
espécimes, destes 138 provenientes da praia de Costinha e 100 provenientes da praia de Formosa. Nas
duas áreas de estudo as populações foram compostas por machos e fêmeas adultos e juvenis, com predominância de machos maduros e imaturos. O tamanho máximo dos exemplares, a frequência de distribuição de tamanho, a razão sexual e a influência da salinidade, temperatura, pH e turbidez da água
foram correlacionados ao número de espécimes e ao local de coleta. A influencia das diferenças das
características físicas dos dois locais de coleta e os diferentes tipos de uso das duas praias foram também analisadas.
Palavras-chave: Sir i, Ar r asto, Callinectes sapidus, Estr utur a populacional, Razão Sexual.
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Comparação entre metodologias de determinação de dióxido de enxofre em camarão
Luciana Trigueiro de Andrade*1, Maristela Alves Silva Estela1, Lenietti Galliza Gama1, Maria de Fátima
Alves Figueiredo de Lacerda1, Andréa de Lucena Lira2, Ana Paula Moraes Ventura3
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Resumo:
O dióxido de enxofre (SO2) é amplamente empregado após a despesca do camarão para a prevenção
do escurecimento que ocorre naturalmente durante seu armazenamento, a melanose. Ele age diretamente no processo de oxidação, inibindo a atividade do complexo enzimático que cataliza a reação de
escurecimento. Porém a análise padrão recomendada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, requer muitas etapas e, ainda, um período de destilação de 100 minutos, que torna essa
análise muito demorada e onerosa. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, instituição de referência
em análises de alimentos, desenvolveram uma metodologia com menos etapas e com um tempo de
destilação de apenas 30 minutos, já sendo adotada pelo controle de qualidade de muitas empresas beneficiadoras de camarão. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo comparar as duas metodologias citadas anteriormente, de forma a verificar se os resultados obtidos pela metodologia não oficial
diferem-se ou não significativamente (p<0,05) da metodologia oficial. Para isso, foram coletadas
amostras de camarão Litopenaeus vannamei provenientes de um cultivo do município de Pilar – PB,
sendo os mesmos imersos em água clorada (5ppm) a 0ºC/10 minutos, e transportados ao Laboratório
de Beneficiamento de Pescado do Instituto Federal da Paraíba em caixas térmicas com uma proporção
de gelo:camarão de 2:1. No laboratório, amostras de 100g eram acondicionadas em sacos plásticos de
PEBD e congeladas em freezer (-18ºC ± 2ºC), ficando armazenadas até o momento das análises. Visando evitar perdas por volatilização de sulfato, momentos antes das análises os camarões eram imersos em solução de metabissulfito de sódio a 3%, em temperatura de 9ºC, por um tempo de 5 minutos,
sendo drenados por 3 minutos. Foram realizadas 9 repetições de análises de SO2 residual tanto para
metodologia oficial quanto para não oficial. A análise estatística dos resultados demonstrou que não
houve diferença significativa a nível de 5% para as metodologias estudadas, indicando a viabilidade
do emprego da metodologia não oficial, uma vez que a mesma, apresenta as vantagens da necessidade
de menos reagentes e menor tempo de análise, principalmente, se levarmos em consideração que as
análises devem ser realizadas em triplicata.
Palavras-chave: L itopenaeus vannamei. Metabissulfito de sódio. Sulfito.
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Avaliação microbiológica da tilápia (Oreochromis niloticus) comercializada em
feiras livre de dois municípios paraibanos
Ernane dos Santos Souza*1, Daniel Batista Meira Junior1, José Luan da Paixão Teixeira1, Diego Augusto da Silva Moreira1, Poliane da Silva Ferreira1, Flávio Bruno Soares de Lima1
1
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Resumo:
O pescado se destaca pela sua importância nutricional. É um alimento fonte de proteína de alto
valor biológico, vitaminas A e D e ácidos graxos de excelente qualidade. Ainda assim seu consumo pode trazer problemas relativos a saúde. Por ser considerado um alimento altamente perecível,
o pescado exige muitos cuidados em relação a seu manuseio, tanto durante o processo de captura
quanto durante a estocagem nas urnas isotérmicas ou câmeras frigoríficas dos barcos pesqueiros.
O peixe, como qualquer outro alimento, tem sua microbiologia própria e sofrerá alterações, dependendo de alguns fatores externos, tais como a contaminação de seu habitat, seja ele estuarino lacustre ou marinho, através de esgotos e cursos de água poluída. A tilápia é a espécie de peixe de
maior evidência no país e com uma distribuição melhor definida ao longo dos anos, sendo uma das
espécies de peixe com maior aceitação no mercado regional. O objetivo do trabalho foi fazer uma
avaliação microbiológica da tilápia fresca, comercializada nas feiras livre dos municípios Solânea
e Bananeiras-PB. As amostras foram coletadas nas primeiras horas da manhã, sendo encaminhadas
ao Laboratório de Análises Microbiológicas de Alimentos da UFPB, Campus III/CCHSA de Bananeiras-PB. As amostras foram codificadas com as letras A (Bananeiras) e B (Solânea), trabalhando
-se sempre em triplicata . Os números de coliformes a 45°C identificados nas análises foram para a
amostra (A) 1,1x10¹ NMP/g e a amostra (B) 4x103 NMP/g, a legislação permite no máximo 10²
NMP/g de coliformes em pescado. Observa-se que somente a amostra (A) está dentro dos padrões
estabelecidos pela legislação. A ausência das bactérias mesófilas indicam à adequada manipulação
e as condições de conservação foram atendidas. De acordo com a legislação, o máximo permitido
para E. A ureus em pescado é 10³ NMP/g, ambas as amostras (A) e (B) apresentaram valores de
<1x10² UFC/g, atendendo os padrões estabelecidos. Verificou-se que as duas amostras estudadas
apresentaram ausência de Salmonella spp. em 25g da amostra, indicando um manuseio adequado
durante a evisceração dos peixes analisados na pesquisa. Conclui-se que a tilápia comercializada
nas feiras de ambos os municípios apresentam índices baixos de contaminação, mas que, mesmo
assim, apontam riscos para os consumidores.
Palavras-chave: Qualidade, Saúde, Manipulação , Bactérias, Higiene
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Comportamento dos consumidores de pescado do restaurante universitário da
UFPB Campus III/CCHSA, Bananeiras-PB
TEIXEIRA, José Luan da Paixão*¹; SOUZA, Ernane dos Santos¹; MEIRA JÚNIOR, Daniel Batista¹;
MOREIRA, Diego Augusto da Silva¹; FERREIRA, Poliane da Silva¹, LIMA; Flávio Bruno Soares de 1
¹Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA,
Bacharelando em Agroindústria. Email: ps.luan@hotmail.com, ernanesouza@hotmail.com.br, deniell_tjc@hotmail.com, flaviobruno17@hotmail.com, diegoaugosto@globomail.com, pollyanyplz@hotmail.com
Resumo:
Os peixes são excelentes fontes de proteína animal e de outros nutrientes essenciais, contribuindo para a
segurança alimentar em numerosas regiões do mundo. O consumo de pescado destaca-se nutricionalmente devido as grandes quantidades de vitaminas lipossolúveis A e D presentes no mesmo, minerais,
cálcio, fósforo, ferro, cobre, selênio e no caso dos peixes de água salgada, o iodo. Este estudo teve como
objetivo levantar o perfil do consumo de pescado dos frequentadores do Restaurante Universitário (RU)
da UFPB, Campus III/CCHSA, de Bananeiras-PB. O método utilizado para realização da pesquisa foi o
exploratório e o instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário composto por quatorze
(14) questões objetivas do tipo estruturado, com uma amostra de 160 frequentadores do RU da UFPB,
Campus III/CCHSA, de Bananeiras–PB. Agrupou-se as variáveis em dois grupos, no primeiro, foram
incluídas características sociodemográficas (gênero, idade e grau de instrução) e no segundo foram incluídas aquelas que descrevem o consumo (hábito, preferência, frequência, preparo e razão). A frequência do consumo de pescado foi descrita por meio de distribuição percentual para população total e segundo gênero. Na análise univariada avaliou-se a correlação entre o escore do consumo de pescado e as
variáveis idade, gênero e a preferência de consumo de pescado fornecido pelo RU, por meio do Coeficiente de Correlação de Pearson (r). Foram entrevistados 50% homens e 50% mulheres, representando
com enorme significância os frequentadores do RU da UFPB, Campus III/CCHSA, de Bananeiras-PB,
com idade média de 21 anos. Os resultados quanto à preferência no consumo de pescado fornecido pelo
RU mostraram que o mesmo ficou em posição inferior quando comparado à carne bovina e de aves, os
valores compreenderam, respectivamente, 52,50% para carne bovina, 32,50% para carne de aves, 8,12%
para pescado e 6,88% para outros tipos cárneos. Estudos realizados com a preferência de vários tipos
cárneos mostram que o pescado sempre fica em posição inferior, como mostrado nesta pesquisa. Os
usuários do RU atrelaram o pouco consumo de pescado à baixa disponibilidade fornecida e ao preparo
ineficiente. Em relação aos gêneros, verificou-se que as mulheres consomem menos peixe que o homens, dá-se em 14% e 19%, respectivamente. Conclui-se que os frequentadores do RU poderiam ter um
perfil diferente do apresentado, caso o pescado oferecido pela instituição atendesse de forma mais adequada às solicitações dos estudantes.
Palavras-chave: Alimentação coletiva, Per fil, Consumidor , Opção de consumo.
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Composição microbiológica da tilápia (Oreochromis niloticus) comercializada na
cidade de Santa Rita- PB
Menezes, Ewerton Chagas ¹; Guimarães, Camila Mayara de Oliveira ¹ ; Moreira, Diego Augusto da Silva 2 ; Silva, Rosangela Miranda da 1 ; Santos, Jeffrey Tyrone de Lima Araújo 2 ; Alves, Gyane Gomes 1.
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Resumo:
Tilápia, conhecida em Angola por Cacusso e no Brasil como Saint Peter, é o nome comum dado a várias espécies de peixes ciclídeos de água doce pertencentes à subfamília (Pseudocrenilabrinae) e em
particular ao gênero Tilápia. No Brasil, a expansão da tilápia tem sido impulsionada pela demanda de
mercado por sua boa aceitação, quanto ao sabor, valor nutritivo e preços baixos. O grande interesse
pela tilápia também está nos piscicultores que a estão produzindo em todo o país, principalmente pela
facilidade de cultivo, o que desperta o interesse das indústrias em processar este peixe. No Brasil, os
padrões microbiológicos são seguidos de acordo com o mercado importador, e para o comércio interno os padrões são estabelecidos pela ANVISA, de acordo com a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001.
Considerando a importância de se conhecer o potencial de carne e resíduos da tilápia, o objetivo do
trabalho foi realizar analises microbiológicas para determinar a qualidade do pescado comercializado
na cidade de Santa Rita – PB. As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, da Universidade Federal da
Paraíba, situado no município de Bananeiras – PB. Foram realizadas as análises microbiológicas de
Salmonella sp. e Estaphylococcus coagulase positiva para o pescado. Os resultados da análise microbiológica realizada na amostra observa-se que a amostra obteve resultado distinto quando comparado
ao permitido pela legislação. O gênero Staphyloccocus é o agente responsável por aproximadamente
45% das toxinfecções do mundo, a amostra apresentou o valor de 6,7 x 105 UFC.g –1. O habitat da Salmonella é o trato intestinal e sua presença indica provável contaminação fecal de fontes humanas ou
animais, sendo que a amostra analisada foi detectada com presença em 25g da amostra. Assim concluímos que a presença de Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella conﬁrmam que os procedimentos sanitários e higiênicos foram seguidos incorretamente desde a captura até a preparação da matéria-prima.
Palavras-chave: Pescado, Qualidade fisíca, Alimentação humana.
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Composição microbiológica do Tambaqui (Colossoma macropomum), comercializada na cidade de Solânea- PB
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Resumo:
Tambaqui (Colossoma macropomum), também chamado de Pacu Vermelho, é um peixe de escamas
com corpo romboidal, nadadeira adiposa curta com raios na extremidade; dentes molariformes e rastros branquiais longos e numerosos. Boca prognata pequena e forte com dentes molariformes. A coloração geralmente é parda na metade superior e preta na metade inferior do corpo, mas pode variar para mais clara ou mais escura dependendo da cor da água. Os alevinos são cinza claro com manchas
escuras espalhadas na metade superior do corpo. O tambaqui alcança cerca de 110 cm de comprimento total. Antigamente eram capturados exemplares com até 45 quilos. Hoje, por causa da sobre-pesca,
praticamente não existem indivíduos desse porte. Peixe comum encontrado na bacia amazônica e do
qual se aproveitam a saborosíssima carne e o óleo. No Brasil, os padrões microbiológicos são seguidos de acordo com o mercado importador, e para o comércio interno os padrões são estabelecidos pela ANVISA, de acordo com a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001. Considerando a importância de se
conhecer a qualidade do alimento consumido, o objetivo do trabalho foi realizar analises microbiológicas para determinar a qualidade do tambaqui comercializado na cidade de Solânea – PB. As análises
foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, da Universidade Federal da Paraíba, situado no município de Bananeiras – PB. Foram realizadas as análises microbiológicas de Salmonella sp. e Estaphylococcus coagulase positiva para o pescado. Os resultados da análise microbiológica realizada na amostra observase que a amostra obteve resultado distinto quando comparado ao permitido pela legislação. O gênero
Staphyloccocus é o agente responsável por aproximadamente 45% das toxinfecções do mundo, a
amostra apresentou o valor de 3,1 x 104 UFC.g –1. O habitat da Salmonella é o trato intestinal e sua
presença indica provável contaminação fecal de fontes humanas ou animais, sendo que a amostra analisada foi detectada com presença em 25g da amostra. Assim concluímos que a presença de Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella conﬁrmam que os procedimentos sanitários e higiênicos foram seguidos incorretamente desde a captura até a preparação da matéria-prima.
Palavras-chave: Padr ões higiênicos, Análise de qualidade, Pescado.

AquitemCultura | Vol. Nº 4 14

Condições de comercialização e agregação do valor do pescado na cidade de Santa
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Resumo:
As atividades da pesca e aquicultura têm sido consideradas como as futuras fontes de proteína de alta
qualidade, já que elas são capazes de gerar volumes consideráveis de renda, tanto em países desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento. Com o exposto acima o objetivo do trabalho foi realizar
um levantamento das condições em que os pescados estão sendo consumido em mercados e feira livre
da cidade de Santa Rita – PB. A pesquisa ocorreu durante os meses de Fevereiro a Junho de 2014, em
5 mercados, 2 açougues e 12 ambulantes que comercializam diferentes tipos de pescado entre os dias
de terça-feira á domingo em diferentes locais na cidade de Santa Rita - PB. Foi verificado o local de
tratamento, o local de comercialização, a higienização, os manipuladores e se existe algum modo de
agregar valor ao produto em questão. A pesquisa foi fotografada e foi autorizada pelos proprietários,
sendo exigido que não se revelasse a identificação dos locais e nem dos proprietários. Na comercialização dos mercados e açougues observamos todos os itens observados atendem as expecificações da
resolução Nº 657, de 16 de Dezembro de 2010. Também observamos que os proprietários desses comércios procuram agregar valor ao produto quase do mesmo modo, que seria produzir bandeijas com
os produtos. Os ambulantes já não conseguiram repetir o resultado de mercados e açougues, todos os
ambulantes comercializam de maneira irregular; sem higienização adequada, manipuladores sem
equipamento exigido e o produto exposto de maneira irregular. Podemos observar um manipulador
efetuando uma venda, e constatamos que o mesmo manipulador não usou luva ou lavou a mão ao pegar o dinheiro e voltar a manipular o pescado. Quanto agregar valor ao produto observou uma total
falta de interesse dos proprietários, quanto questionados todos eles têm o mesmo discurso, que se
agregar valor e aumentar o preço não vão conseguir vender de igual para igual com mercados e açougues. Concluimos que os mercados e açougues observados estão todos de acordo com a legislação
quando se trata de comercialização de pescado e vem se preparando cada vez mais para chamar a
atenção dos consumidores. Enquanto proprietarios de pequenos pontos precisam de treinamento para
atender as expecificações exigidas pela legislação e aconselhável um maior investimento para tentar
agregar valor ao produto, assim podendo competir com mercados e açougues.
Palavras-chave: Higienização. Manipulador es. Qualidade. Agr egar valor .
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Controle de qualidade da sardinha (Sardinella brasiliensis) comercializado na
cidade de Santa Rita – PB.
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Silva, Rosangela Miranda da 1; Santos, Jeffrey Tyrone de Lima Araújo 2; Menezes, Ewerton Chagas
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Resumo:
O pescado é de extrema importância na dieta alimentar por sua riqueza de nutrientes, alto teor protéico, lipídios de excelente qualidade e baixo teor de colesterol. O Brasil possui uma diversidade
muito grande de espécies de peixes, mas o aproveitamento pesqueiro é pequeno. Novas técnicas de
cultivo estão sendo introduzidas e, de uma maneira geral ainda há uma carência de dados de composição de algumas espécies. O Nordeste brasileiro é uma região em que as técnicas de cultivo estão
sendo aprimoradas, com introdução de espécies exóticas em açudes e que estejam adaptadas em
águas salobras. As sardinhas ou manjuas são peixes da família Clupeidae, aparentados com os arenques. Geralmente de pequenas dimensões (10–15 cm de comprimento), caracterizam-se por possuírem apenas uma barbatana dorsal sem espinhos, ausência de espinhos na barbatana anal, caudal bifurcada e boca sem dentes e de maxila curta, com as escamas ventrais em forma de escudo. Considerando a importância de se conhecer a qualidade do produto consumido, o objetivo do trabalho foi
realizar análises microbiológicas para determinar a qualidade da sardinha comercializada na cidade
de Santa Rita – PB. As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do
Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III, da Universidade Federal da Paraíba,
situado no município de Bananeiras – PB. Foram realizadas as análises microbiológicas de Salmonella sp. e Estaphylococcus coagulase positiva para o pescado. O resultado das análises microbiológicas realizadas na amostra observa-se que a amostra obteve resultado distinto quando comparado
ao permitido pela legislação. A amostra apresentou o valor de 1,8 x 108 UFC.g –1, para Estaphylococcus coagulase positiva, sendo assim o pescado está fora dos padrões de qualidade de consumo. O
habitat da Salmonella é o trato intestinal e sua presença indica provável contaminação fecal de fontes humanas ou animais, sendo que a amostra analisada foi detectada com presença em 25g da
amostra. Assim concluímos que a presença de Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella
conﬁrmam que os procedimentos sanitários e higiênicos foram seguidos incorretamente desde a
captura até a preparação da matéria-prima.
Palavras-chave: Micr obiologia, Alimentação Humana, Pescado.
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Da Pesca Artesanal ao Ecoturismo: em busca da sustentabilidade dos recursos
pesqueiros em Areia Vermelha (Cabedelo-PB)
Rhayany Juvêncio Costa*1, Ianna Lucena Rocha de Oliveira2
*1 Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus João Pessoa; rhay-any@hotmail.com;
2 Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus João Pessoa; yannalucena@hotmail.com
Resumo:
A pesca artesanal apresenta-se como base de sobrevivência para inúmeras comunidades costeiras,
no entanto, com a diminuição dos estoques pesqueiros essa prática tem sido coibida, principalmente
por leis ambientais, objetivando a conservação da biodiversidade marinha. O Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha constitui uma formação recifal bastante contínua localizada acerca de 100m
da costa litorânea do município de Cabelo, Paraíba. Por exibir durante as marés baixas um banco de
areia e possuir em seu entorno um vasto ecossistema recifal com a formação de várias piscina naturais, esse ambiente apresenta-se como uma área de ampla visitação turística além de servir de abrigo para uma diversidade de importantes recursos pesqueiros. Apesar de se tratar de uma área legalmente protegida e a prática da pesca ser proibida em toda a extensão do Parque, pescadores locais
são comumente encontrados pescando na UC. Mesmo reconhecendo que esse tipo de pesca tem seu
impacto, é preciso considerar que esta constitui fonte de renda e subsistência para os pescadores
locais. Paralelamente aos impactos ocasionados pela pesca artesanal, tem-se no Parque a realização
de uma intensa atividade turística sem o adequado planejamento (gerando danos referentes ao pisoteio, a movimentação e ancoragem de embarcações, a alimentação da fauna pelos banhistas, ao lançamento de lixo, a retirada de organismos para aquariofilia, a coleta souvenirs, etc) contribuindo
para degradação dos ambientes recifais e somando impactos sobre os recursos pesqueiros ali existentes. Como alternativa de redução dessas pressões antropogênicas sobre o ambiente em questão, o
presente estudo propõe o uso de medidas de co-manejo envolvendo um manejo comunitário apoiado no uso do ecoturismo como instrumento de conservação dos recursos pesqueiros, direcionando
os pescadores a se apropriarem da atividade em substituição à prática da pesca artesanal e como
ferramenta que propicie a realização de uma nova forma de turismo que seja sustentável na Unidade
de Conservação. A metodologia adotada envolveu levantamentos bibliográficos e observação in
loco através de visita à campo. Como resultado tem-se que, o ecoturismo se integrado pode desencadear efeitos positivos, tendo em vista o elevado potencial turístico de Areia Vermelha, viabilizando e oferecendo meios para o emprego da atividade de forma sustentável e atuando como geradora
de renda para os pescadores locais.
Palavras-chave: Recur sos pesqueir os. Ecotur ismo. Ar eia Ver melha.
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Estudo experimental do processo de aquecimento para abertura e cocção dos
mariscos utilizando três equipamentos térmicos diversos
Cinthia Avelar dos Anjos1, Deborah Cavalcante de Albuquerque Lins2, Jesus Marlinaldo de Medeiros3,
Mauricio Camargo Zorro4, Marcio Gomes da Silva5
*1Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Cabedelo; cinthiaavelar2011@hotmail.com;
2Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus Cabedelo; dedy_lins@hotmail.com;
3Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus Cabedelo; jesus_medeiros@yahoo.com.br;
4Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus Cabedelo; Camargo.zorro@gmail.com;
5Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus João Pessoa; mgcefet@gmail.com
Resumo:
Os estuários desempenham um papel importante no ecossistema, pois funciona como habitat, berçário de desova e acasalamento para diversas espécies de grande significado econômico e alimentar,
tais como os mariscos. Também representam uma fonte de renda e subsistência familiar para as comunidades ribeirinhas. A maior parte dos mariscos é colhida e comercializada na forma de catado,
processada de forma artesanal e sem os devidos cuidados recomendados pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), seja pela falta de estrutura física adequada, carência de utensílios apropriados ou de
conhecimento em segurança alimentar. Um estudo experimental do processo de aquecimento para
abertura da concha e cocção do marisco foi realizado com um meio líquido (água) e dois meios gasosos (ar, vapor de água) utilizando um Banho Maria, uma estufa e um autoclave respectivamente. Propondo uma alternativa para substituir o processo convencional utilizado pelas marisqueiras no litoral
paraibano para abertura do marisco que usam lenha do próprio mangue para gerar calor para aquecimento e cozimento, que tem conseqüências sobre o meio ambiente. Os estudos iniciais para abertura
e cocção dos mariscos utilizando tais equipamentos foram realizados no laboratório com as amostras
contendo cerca de 250 gramas. Para o Banho Maria, foram testadas três configurações com mariscos
mantidos a temperatura de 90 °C: num recipiente sem água resultando na abertura de um quarto dos
mariscos após 1 hora, recipiente com água e tampa aberta com abertura de metade dos mariscos em 1
hora e recipiente com água e tampa fechada com abertura total dos mariscos em 20 minutos. Em relação à retirada da carne do marisco após cozimento, resultou em 8 % para caso sem adição de água, 9
% para caso com água e tampa aberta e 12 % com água e tampa fechada. Posteriormente, com a Estufa foram testadas duas configurações com marisco a temperatura de 90 °C num recipiente com e
sem água resultando após uma hora nenhuma abertura dos mariscos. Finalmente, com o autoclave
foram realizado três testes programados para a pressão de 0.21 MPa (Temperatura de saturação 122 °
C) e ciclo de 16 minutos resultando na abertura total dos mariscos. Em relação à retirada da carne do
marisco após cozimento, resultou em 9,2 %, 8,7 % e 9,5 % para os três experimentos realizados. A
utilização do autoclave diminuiu o tempo de aquecimento, esterilizou os mariscos e facilitou a retirada da carne da sua concha. O Banho Maria também apresentou bons resultados, mas sem esterilização.
Palavras-chave: Mar isco. Aber tur a. Cozimento. Estudo exper imental. Equipamentos tér micos.
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Influência de espécies de peixes exóticos sobre a diversidade nativa do
Rio Gramame, Bacia do Rio Gramame, Paraíba
Torelli, J.E.R.S*1, Crispim, M.C.B.2, Ribeiro, L.F.C.3, Souza-Torelli, R.R.4
*1,2,3Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus I; janetorelli@yahoo.com.br; ccrispim@hotmail.com
4Universidade Federal de Pernambuco – UFPE - Centro de Ciências Biológicas; rebeccatorelli@hotmail.com
Resumo:
A água doce é um recurso natural ameaçado em todo mundo, devido ao crescimento da população
humana e à melhoria na qualidade da vida, que induzem à competição e conflitos por esse recurso na
natureza. As ações antropogênicas têm afetado amplamente os ecossistemas hídricos, em decorrência
da crescente demanda por fontes de energia, controle de enchentes e abastecimento de água para usos
diversos, contribuindo para implantação de diversas represas. O presente trabalho teve como objetivo, conhecer a influência de espécies exóticas sobre a diversidade da ictiofauna nativa do Rio Gramame, Bacia do Rio Gramame, Paraíba. Para isso foram realizadas coletas dos espécimes em 10
pontos ao longo do Rio Gramame, sendo 5 a montante e 5 a jusante do reservatório, utilizando diversas artes de pesca, durante as estações de chuva e estiagem de 2010 a 2011. Os espécimes coletados
foram transportados para o Laboratório de Ecologia Aquática (DSE/CCEN/UFPB), onde foram identificados taxonomicamente as espécies de peixes ao longo do Rio Gramame. Posteriormente, foi conhecida a diversidade ecológica com aplicação de índices de diversidade (Shannon-Wiener), Equitabilidade (Simpson), similaridade (Jaccard), como também, a riqueza de espécies nos pontos de coletas ao longo do Rio Gramame. Os resultados mostraram que a montante do reservatório a composição da ictiofauna apresentou um número menor de taxa do que a jusante do Rio Gramame (16 e 26
gêneros e 17 e 27 espécies, respectivamente), sendo duas espécies exóticas mais abundantes, como o
tucunaré (Cichla ocellaris) - 55,39%(±28,96) e o pacu (Metynnis lippincottiannus) - 20,34%(±13,4),
seguido da espécie nativa, o curimatã (Prochilodus brevis) que registrou (16,63%(±11,36) em ambas
as estações do ano. Os índices de diversidade apresentaram diferenças entre as estações do ano e as
áreas estudadas. Concluí-se que, em decorrência de uma maior dominância por espécies exóticas, a
ictiofauna nativa apresentou uma menor abundância e diversidade ao longo do Rio Gramame.
Palavras-chave: Ecologia, Peixes, Bar r agem.
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Influência do metabissulfito de sódio sobre a microbiota do camarão marinho
Litopenaues vanammei cozido
Lenietti Galiza Gama*1, Luciana Trigueiro de Andrade1, José Marcelino de O. Cavalheiro2, Polyana
Barbosa da Silva2, Maria de Fátima Lacerda1
*1Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Cabedelo; letta.galiza@gmail.com;
1Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Cabedelo; lucianaeafs@hotmail.com; fatinhalacerda2011@hotmail.com;
2Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus V; jmarcelin@uol.com.br; polyanabs@hotmail.com
Resumo:
O uso de agentes sulfitantes é muito comum pelos produtores de camarão, sendo o mais usado o Metabissulfito de Sódio (MBS),Na2S2O5. H2O, devido à sua maior estabilidade pois, quando diluído em
água é obtido um maior teor de dióxido de enxofre (SO2). O uso do MBS, logo após a despesca, evita
manchas escuras que são resultantes de ações enzimáticas que se iniciam após a morte do camarão. O
MBS seqüestra o oxigênio do camarão e da água tornando o ambiente favorável ao surgimento de bactérias anaeróbias ou anaeróbias facultativas. Diante do exposto, objetivou-se verificar a influência do
uso do MBS em diferentes concentrações (0,5%, 1,0 %, e 1,5%) sobre os valores encontrados nas análises microbiológicas recomendadas pela legislação vigente. Os camarões da espécie Litopenaeus vannamei foram adquiridos em uma fazenda de camarão do Estado da Paraíba sem nenhum tratamento
prévio, apenas estocados em caixas isotérmicas contendo gelo, na proporção de 2:1 (gelo : camarão) e
transportados para o Laboratório de Análises de Pescados (LAP) do IFPB Câmpus Cabedelo. Ao chegar ao LAP, as amostras foram lavadas, drenadas, removidas as sujidades e submetidas à imersão em
solução clorada a cinco ppm sendo novamente lavadas e drenadas. Ainda no LAP, foram preparadas
as soluções de MBS nas concentrações de 0,5%, 1,0% e 1,5% a 10 0C por 5 minutos, condições estabelecidas para a realização do experimento. As amostras foram levadas à cocção, cuja metodologia
foi descrita por BROOKMARIE et. al., 2013. Após o resfriamento, as amostras foram acondicionadas
em embalagens de poliestireno expandido, protegidas com papel filme de PVC, identificadas e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia dos Alimentos (LMA) da UFPB Câmpus V – CTDR em
Mangabeira aonde foram realizadas análises para pesquisa de Salmonella sp /25g, Coliformes a 45
0C /g e Estafilococos coagulase positiva/g, conforme a Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de
2001, GRUPO 7, item G. Verificou-se que não ocorreu presença de Salmonella sp em nenhuma das
amostras, não houve Estafilococos coagulase positiva e, para coliformes a 45 0C /g, obteve-se o valor
de 1,8 NMP/100 g na amostra de concentração de MBS 0,5% e valores < 1,8 NMP/100 g para concentrações de 1,0% e 1,5%, evidenciando que o tratamento com MBS foi eficaz quanto ao surgimento de
bactérias anaeróbias facultativas, como os Estafilococos, a Salmonella e os Coliformes, sendo este último, também, um indicador de contaminação que pode ter sido contraído por erro, durante as análises.
Palavras-chave: Camarão. Metabissulfito. Microbiologia. Cocção.
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Montagem de coleção didática de organismos marinhos para o Curso Técnico de
Recursos Pesqueiros do IFPB – Cabedelo
Costa E. I. M. *, Araújo, R. C. M. *, Batista, J. B. *
*Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Cabedelo; biojef13@yahoo.com.br
Resumo:
As coleções didáticas representam um instrumento didático alternativo que facilita o acesso do estudante ao conhecimento e ao aprendizado, já que se configura como uma ferramenta que trabalha a
biodiversidade local e a experimentação. Segundo Hennig (1998), o ensino prático de biologia desenvolvido em laboratório propicia ao estudante a oportunidade de praticar a teoria de forma mais
eficiente do que nas aulas teóricas tradicionais. Os alunos envolvidos neste trabalho tiveram a oportunidade de ter o contato direto com organismos marinhos e com novas oportunidades de aprendizado, como também o acesso à técnicas de identificação, fixação e preservação. Entre Novembro de
2011 e Julho de 2014, foram realizadas 18 coletas no infralitoral e mesolitoral de praias de João Pessoa (Cabo Branco), Cabedelo (Camboinha e Formosa) e Lucena (Costinha). Os espécimes foram coletados manualmente junto às algas de arribada e/ou provenientes de material descartado de arrasto.
Um pequeno volume de material foi proveniente de doações da comunidade de pescadores de Cabedelo e dos estudantes. Até o presente momento, um total de 708 espécimes foram preservados. Estes
foram triados para compor 3 seções da coleção: (i) animais vertebrados (compostos principalmente
por peixes ósseos e cartilaginosos); (ii) animais invertebrados, atualmente distribuídos em 12 filos
(compostos principalmente por crustáceos e moluscos) e (iii) algas (verdes, vermelhas e pardas). Para cada organismo coletado, foi seguido um protocolo específico de identificação, fixação e preservação para aumentar a vida útil desse organismo na coleção didática. Os Cnidários foram os únicos
animais preservados por via seca. Os Crustáceos foram os animais mais numerosos e frequentes,
apenas o siri Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Decapoda, Portunidae), representou 34% do total
espécimes, com 238 indivíduos.
Palavras-chave: Coleção didática, biodiver sidade mar inha, r ejeito de ar r asto, algas, inver tebr ados.
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Perfil dos consumidores de pescado no município de Areia - PB
Maria Jamille de Miranda Brito¹*, Angelo Sousa Oliveira1, Adriano Prazeres dos Santos¹, Meiry Luana de Sousa Freitas1, Luciano Flávio Barbosa da Silva¹.
*1Universidade Federal da Paraíba – Campus II, mile_ufpb@hotmail.com
Resumo:
O pescado constitui um dos principais alimentos mais saudáveis para a dieta humana. A carne de
pescado é rica em proteínas de alto valor biológico, possui reduzido teor de gordura e vários nutrientes que proporcionam efeitos benéficos à saúde. A captura, criação e comercialização representarem
uma fonte de subsistência e comércio. Na região Nordeste, muitas vezes à comercialização do pescado acontece em feiras livres, essa cultura é bastante difundida em algumas regiões brasileiras,
onde diversos produtos de origem animal são comercializados ao ar livre. O presente trabalho teve
como objetivo verificar o perfil dos consumidores de pescado, no Município de Areia – PB. O estudo foi realizado na feira livre do município de Areia-PB, realizou-se 50 entrevistas direcionadas aos
consumidores, através de inquérito investigativo com 13 questões fechadas sobre o perfil, preferências, prováveis fatores que afetam a decisão de compra e as características ou atributos desejáveis no
produto. Com base nas respostas obtidas no questionário, verificou-se que 50% dos consumidores
são do sexo feminino, com nível médio de escolaridade. O local preferido pelos consumidores para
adquirir o pescado, é na feira livre, onde, foi citada por 92% dos entrevistados, e os 8 % foi em supermercados. A frequência do consumo de pescado foi observado que 64,5% dos consumidores consomem o pescado duas vezes na semana e 35,5% raramente. O preço alto foi a principal razão apontada pelos consumidores para o não consumo do pescado rotineiramente, onde foi relatado que o
preço do pescado é elevado em relação as demais carnes. Com relação à forma de conservação do
pescado apresentado nas feiras, 81,7% dos consumidores relataram preferi o peixe fresco, inteiro e
tratado, e 18,3% preferem congelados. Com esse estudo podemos obsevar que o consumo do pescado fresco, inteiro e tratado comercializado nas feiras livres na cidade de Areia-PB é mais frequente,
sendo a preferida pela maioria dos consumidores que por motivos culturais e tradicionais adquirem
o pescado nestas formas de comercio e a aparência do pescado é um atributo que influencia fortemente a decisão de compra, e é utilizada pelos compradores para avaliar sua qualidade.
Palavras-chave: consumidor , feir a-livre, peixe.
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Pescadores e “currais”: Um enfoque Etnoecológico
Glória Cristina Cornélio do Nascimento*1, José da Silva Mourão 2
*1Universidade Federal da Paraíba- UFPB Campus João Pessoa – PRODEMA; gccornelio@hotmail.com;

2Universidade Estadual da Paraíba- UEPB - Departamento de Biologia; tramataia@gmail.com
Resumo:
Os “currais” de pesca são armadilhas fixas com mourões, varões e varas estrategicamente implantados no solo junto aos recifes em Cabedelo-Pb. Nestas armadilhas os peixes são aprisionados dentro
de um cercado e removidos na baixa mar. A etnoecologia estuda as relações entre as pessoas e a natureza, considerando as inter-relações que elas estabelecem com os diferentes recursos no espaço e
no tempo. As comunidades litorâneas obtêm da costa e do litoral os recursos que asseguram sua sobrevivência, utilizando-se de conhecimentos construídos através de séculos de convivência. Devido
ao fato desses povos possuírem uma grande dependência da natureza para sua subsistência, eles,
possuem uma íntima relação com esta e logo, um grande conhecimento e maneira diferente de usá-la
e manejá-la. Por isso, a incidência da abordagem etnoecológica nos trabalhos científicos tem trazido,
ao longo dos anos, grande relevância. Estes estudos não somente promovem o diálogo dos saberes,
como a investigação participativa e suas contribuições coadjuvam com a revalorização das culturas
geralmente ignoradas, exploradas e marginalizadas. A pesquisa teve como objetivo analisar os aspectos etnoecológicos dos pescadores de “currais” em Cabedelo-Paraíba, a partir do conhecimento
local sobre os fatores bióticos e abióticos. As metodologias utilizadas foram a técnica “Bola de neve” (“snow ball”), observação Direta, com entrevistas informais e formulários semiestruturados
além da classificação folk. A pesquisa foi desenvolvida junto aos pescadores de “currais” (n=7) através de excursões mensais de acordo com a variação das marés nos cinco meses de sua despesca
(Novembro, 2012 à Março de 2013). A distribuição espacial dos peixes pode ser demonstrada conforme os estratos verticais na coluna d’água e ecozonas. A melhor maré para a despesca foi a morta
ou de lançamento. Os pescadores consideram os ventos Leste, Norte e Nordeste como os melhores
para a pesca. Feita a correspondência taxonômica folk e científica de acordo com as espécies capturadas e identificadas nos “currais” de pesca, pode-se observar que dos 25 genéricos folk, 14 apresentaram correspondência 1:1, 4 correspondência de subdiferenciação tipo 1 e 2 tem correspondência
sobrediferenciação tipo 2. Esses conhecimentos ecológicos locais sobre os fatores bióticos e abióticos revelaram detalhes desta arte de pesca e corroboraram com a literatura científica.
Palavras-chave: Pesca ar tesanal. Fator es Bióticos e Abióticos. Conhecimento Ecológico Local.
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Protótipo de dispositivo mecânico para separação da carne do marisco de sua
concha usando peneira vibratória via sistema biela manivela
Melquisedeque Shaloon Bento da Silva Gomes*1, Jesus Marlinaldo de Medeiros2, Mauricio Camargo
Zorro3, Marcio Gomes da Silva4
*1Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus João Pessoa; melquisedeque_shaloon@yahoo.com.br;
2Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus Cabedelo; jesus_medeiros@yahoo.com.br;
3Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus Cabedelo; Camargo.zorro@gmail.com;
4Instituto Federal da Paraiba –IFPB Campus João Pessoa; mgcefet@gmail.com
Resumo:
A pesca artesanal é uma atividade econômica secular, de pequena produção mercantil de base familiar
e comunitária e que se caracteriza pela utilização de baixa tecnologia. A produção dos mariscos na
região metropolitana de João Pessoa – PB é comercializada nas feiras livres e na orla marítima para
atender bares, restaurantes e demais consumidores. A maior parte dos mariscos é colhida e comercializada na forma de catado, processada de forma artesanal e sem os devidos cuidados recomendados
pelas Boas Práticas de Fabricação (BPF), seja pela falta de estrutura física adequada, carência de utensílios apropriados ou de conhecimento em segurança alimentar. O processamento dos mariscos deve
ser realizado em local limpo e arejado, com instrumentos previamente sanitizados e o produto final
deve ser armazenado sob resfriamento. Na comunidade de Renascer III em Cabedelo – PB, o beneficiamento do marisco ocorre nas margens do rio Paraíba a céu aberto processando cerca de três toneladas de marisco in natura por dia. O rendimento de carne de marisco corresponde entre 9-10% do peso
total in natura e o restante cerca de 90% do peso corresponde às conchas que são descartadas. Esse
processo artesanal de colheita e separação da carne dos mariscos de suas conchas e carapaças segue
um fluxograma sem controle higiênico-sanitário rigoroso, é provável que a carga microbiana inicial
neste alimento seja relativamente alta. Também é possível, que durante seu processamento, haja contaminação através das mãos e utensílios das marisqueiras. Esse processo de beneficiamento dos mariscos pode ser melhorado com a utilização de dispositivos mecânicos para separação da carne de marisco de sua concha. A proposta de mecanização da separação da carne do marisco de sua concha através de uma peneira vibratória usando um sistema biela manivela acionado pelo esforço humano diminuirá o esforço físico, trará rapidez a operação, evitará a manipulação das marisqueiras e minimizará
os riscos de contaminação garantindo a segurança alimentar. Estudos teóricos foram realizados propondo vários modelos e versões que foram estudadas e aprimoradas gerando desenhos e dimensionamento, para futura construção e execução. O dimensionamento e seleção dos componentes mecânicos
e materiais do protótipo já foram realizados, faltando apenas o recebimento das peças para montagem,
operação e testes do dispositivo proposto. O baixo rendimento da retirada da carne de marisco de forma tradicional justifica sua mecanização, agregando segurança alimentar e valor ao produto.
Palavras-chave: Mar isco. Beneficiamento. Separ ação. Mecanização. Segur ança alimentar .
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Qualidade higienico-sanitaria do pescado consumido por jovens em uma escola
estadual da cidade de Santa Rita – PB
Guimarães, Camila Mayara de Oliveira ¹ ; Moreira, Diego Augusto da Silva 2 ; Silva, Rosangela Miranda da 1 ; Santos, Jeffrey Tyrone de Lima Araújo 2 ; Menezes, Ewerton Chagas ; Gomes, Ismaelita da Silva ¹.
1Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus Bananeiras; camilam-guimaraes@hotmail.com; rosangelamiranda8@globomail.com; ewerton.menezes@hotmail.com ; ismaelitagirl@hotmail.com;
2Bacharel em Agroindústria – UFPB; diegoaugusto@globomail.com; tyrone_agro@hotmail.com
Resumo:
O pescado (peixes, moluscos e crustáceos) é, desde a antiguidade, uma importante fonte de alimentos
e a pesca uma atividade econômica promotora de benefícios sociais para as populações humanas em
todo o mundo. Além de ser rico em proteínas, o pescado possui também todos os aminoácidos essenciais ao crescimento e à manutenção do organismo humano, aliado à presença de elementos minerais
necessários às inúmeras funções orgânicas. É importante conservar o pescado em baixas temperaturas,
para que mantenha boa qualidade sensorial, físico-química, microbiológica e sua estabilidade como
alimento. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é reconhecido pela United Nations
Children’s Found (UNICEF) como o maior projeto de alimentação do mundo. É o mais antigo programa social do Governo Federal Brasileiro, na área da Educação, atendendo durante os 200 dias letivos
a 37 milhões de crianças e adolescentes por dia, correspondendo a 21% da população brasileira. Tendo
em vista os pontos já abordados o objetivo do trabalho foi realizar uma avaliação da qualidade do pescado utilizado para merenda escolar de jovens de uma escola estadual da cidade de Santa Rita – PB. A
pesquisa ocorreu com altorização da diretora da escola mediante não divulgar o nome da mesma. Foram colhidas amostras de pescados congelados e enlatados durante o mês de julho de 2014. As amostras foram transportadas para o laboratorio ainda lacradas em temperatura de 12ºC em caixas de isopor. As analises microbiológicas realizadas foram a contagem de Coliformes a 35 ºC e a 45º, Pesquisa
de Salmonella spp, Contagem de Staphylococcus aureus e Número mais Provável (NMP) de Vibrio
parahaemolyticus. Foram empregadas técnicas oficiais, meios de cultura e reagentes recomendados
para cada uma das análises. Os resultados obtidos foram comparados com os padrões oficiais. Observamos que as amostras estão atendendo, ao padrão estabelecido pela legislação Federal. Sendo assim
concluimos que o pescado é de qualidade e não houve nenhuma falha ocorrida durante a manipulação,
captura, armazenamento, transporte e beneficiamento do produto.
Palavras-chave: Analises micr obiologicas. Consumo de pescado. Qualidade.
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Qualidade microbiologica do camarão-d'água-doce comercializado na cidade de
João Pessoa – PB
Ferreira, Poliane da Silva ¹; Guimaraes, Camila Mayara de Oliveira ¹; Moreira, Diego Augusto da Silva
2; Silva, Rosangela Miranda da 1; Santos, Jeffrey Tyrone de Lima Araújo 2; Alves, Gyane Gomes ¹;.
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Resumo:
O termo Camarão-d'água-doce, é a designação a princípio comum dos camarões das famílias dos palemonídeos, atiídeos e sergestídeos, que habitam águas doces continentais ou litorâneas de baixa salinidade, também chamados no Brasil de pitu e poti, onde são conhecidas cerca de 30 espécies deste grupo. O Brasil apresenta um dos mais baixos índices de consumo de pescado, este índice, dentre outros
fatores, provavelmente deve-se à falta de conhecimento da importância do pescado na alimentação.
No Brasil, os padrões microbiológicos são seguidos de acordo com o mercado importador, e para o
comércio interno os padrões são estabelecidos pela ANVISA, de acordo com a RDC nº12 de 02 de
janeiro de 2001. Considerando a importância de se conhecer a qualidade do alimento consumido, o
objetivo do trabalho foi realizar analises microbiológicas para determinar a qualidade do camarãod'água-doce comercializado na cidade de João Pessoa – PB. As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - Campus III,
da Universidade Federal da Paraíba, situado no município de Bananeiras – PB. Foram realizadas as
análises microbiológicas de Salmonella sp. e Estaphylococcus coagulase positiva para o pescado. Os
resultados da análise microbiológica realizada na amostra observa-se que a amostra obteve resultado
distinto quando comparado ao permitido pela legislação. O gênero Staphyloccocus é o agente responsável por aproximadamente 45% das toxinfecções do mundo, a amostra apresentou o valor de 7,4 x
105 UFC.g –1. O habitat da Salmonella é o trato intestinal e sua presença indica provável contaminação fecal de fontes humanas ou animais, sendo que a amostra analisada foi detectada com presença em
25g da amostra. Assim concluímos que a presença de Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella
conﬁrmam que os procedimentos sanitários e higiênicos foram seguidos incorretamente desde a captura até a preparação da matéria-prima.
Palavras-chave: Qualidade alimentar , Segur ança nutr icional, Pescado.
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Relação peso - comprimento e rendimento da massa muscular de três moluscos dos
bancos Aluviais no estuário do rio Paraíba - PB
Ana Paula Sena Santos*1 Andreza da Silva Nascimento2, Jonas de Assis Almeida Ramos3, Ruth Amanda Estupiñan3, Mauricio Camargo3
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Resumo:
No estuário do rio Paraíba, habita uma macrofauna bentônica associada aos bancos aluviais compostos
por limo, areia e argila. Esta fauna esta constituída fundamentalmente por várias espécies de moluscos,
algumas das quais, dada sua baixa importância para a pesca extrativista, não tem sido estudada em detalhe. O presente estudo objetiva calcular as relações peso-comprimento / altura da concha e o rendimento em massa muscular de Nassarius vibex (Say, 1822), Mytella falcata (D’orbgny,1846) e Neritina
virginea (Linnaeus, 1758). Os exemplares foram coletados em seis bancos aluviais no período entre
março de 2013 e fevereiro de 2014. Em laboratório os indivíduos de cada espécie foram medidos em
seu comprimento ou altura da concha (Ac) com auxílio de paquímetro digital e o peso corporal com
balança analítica. Os ajustes foram realizados por análise de estatística descritiva. Para N. vibex a relação peso corporal (Wc) - abertura da concha (Ac) foi um modelo do tipo potência Wc= 0,0007Ac2,44
com um crescimento do tipo alométrico negativo e uma correlação r2= 0,64; por sua vez a relação peso
corporal (Wc) - peso de músculo (Wm) foi do tipo linear Wc = 0,297Wm - 0,022 com um rendimento
de massa muscular de 22,46 ± 5,97%. M. falcata também apresentou uma relação peso corporal (Wc) abertura da concha (Ac) de tipo potência Wc=0,0002Ac2,55, apresentando um crescimento do tipo
alométrico negativo com uma correlação de r2= 0,72; já a relação peso corporal (Wc)- peso de músculo (Wm) foi do tipo linear Wc = 0,3587 Wm+0,0024 com um rendimento de massa muscular de 37,78
± 5,87%. N. virginea apresentou uma relação peso corporal (Wc) - abertura da concha (Ac) do tipo potência Wc=0,004Ac1,96 e um crescimento do tipo alométrico negativo com uma correlação r2= 0,64; e
com uma relação peso corporal (Wc) - peso de músculo (Wm) do tipo linear Wc=0,1969Wm-0,006,
além de um rendimento de massa muscular de 18,24 ± 4,83. Os resultados mostraram que o maior rendimento em massa muscular foi registrado para M. falcata, o que faculta a esta espécie com um alto
potencial de cultivo para consumo humano.
Palavras-chave: Moluscos costeir os, par âmetr os biológicos, litor al do Nor deste do Br asil.
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Resumo:
O estuário do rio Paraíba, sofre um intenso processo de transporte de materiais e deposição nas áreas
de menor energia nas proximidades de sua foz. Assim, com o acumulo de sedimentos lodosos na região estuarina, se formaram bancos que ficam emersos durante o regime de maré baixa. Estes bancos
são ocupados por uma macrofauna bentônica da qual não se tem informações a respeito de sua diversidade, biomassa e abundância relativas. Assim o presente estudo objetiva listar as espécies de macrofauna associada a estes ambientes, junto com sua biomassa e densidade relativas, assim como categorizar o tipo de distribuição espacial dos organismos. Durante o período de março de 2013 a fevereiro
de 2014, foram coletadas amostras mensais de 1m2 cada em três bancos de sedimento. 216 amostras
foram obtidas e processadas em laboratório realizando a identificação taxonômica dos organismos, a
contagem de indivíduos por espécie, e a pesagem dos mesmos na aproximação de unidades de gramas. Com estes dados foram estimadas a biomassa (g.m-2) e a densidade (Ind.m-2) para cada uma das
espécies registradas. Ao todo foram registradas seis espécies de Mollusca: Anomalocardia flexuosa
(Linnaeus, 1767), 572 ± 472 Ind.m-2 e 1.005,6±789,9 g.m-2; Mytella falcata (D’orbgny,1846) 24,26
± 83,1 Ind.m-2 e 18,71 ± 11,37 g.m-2; Neritina virginea (Linnaeus, 1758) 32,05 ± 42,87 Ind.m-2 e
15,42 ± 16,51 g.m-2; Nassarius vibex (Say, 1822) 3,67 ± 4,19 Ind.m-2 e 0,33 ± 1,51 g.m-2; Chione
pectorina (Linnaeus) 0,29 ± 0,56 Ind.m-2 e 0,26 ± 0,65 g.m-2; Macoma Constricta (Bruguière, 1792)
0,38 ± 1,53 Ind.m-2 e 15,42 ± 13,23 g.m-2. Dentre as espécies observadas, A. flexuosa apresentou
distribuição aleatória, enquanto que, as espécies restantes mostraram uma distribuição de tipo agregada. Além disso, M. falcata tendeu a se distribuir nos bancos de influência marinha (mesoalina), N. virginea ocorreu em ambientes com maior variação de salinidade (eurialina). Portanto, é previsível que
somente A. flexuosa apresenta densidades que lhe tornam um recurso com grande interesse comercial
e de consumo, enquanto que o restante de espécies devido as baixas densidades e biomassas possuem
baixo potencial para extrativismo; entretanto M. falcata pode ter potencial para produção aquícola.
Palavras-chave: Diver sidade de Mollusca estuar ina, biomassa e densidade r elativa de moluscos.
Bivalves, nordeste do Brasil.
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Resumo:
Anomalocardia flexuosa é um molusco bivalve amplamente distribuído na costa brasileira, ocorrendo
em ambientes como enseadas, baias e estuários. É facilmente encontrado em águas calmas entre marés, enterrados em solo arenoso ou areno-lodoso. No litoral da Paraíba a exploração de recursos marinhos tem sido uma atividade rotineira das comunidades locais que é praticada em nível de subsistência. A exploração desordenada pode comprometer os estoques naturais, alterando o ambiente costeiro
através de grande esforço de pesca exercida por centenas de pescadores e marisqueiras nesta região.
Nesse sentido, o estudo do crescimento que é um processo tridimensional em que as dimensões dos
indivíduos mudam ao longo do tempo, o estabelecimento das relações alométricas entre duas variares
mensuráveis e o estudo do tamanho e suas consequências são essenciais para gerar informações que
podem ser utilizadas na elaboração de planos de manejo para os recursos pesqueiros e compreensão
das mudanças das condições ambientais e populacionais. As amostras utilizadas foram coletadas durante o mês de Março e Agosto de 2013, durante a realização de projeto de pesquisa para estimar os
parâmetros populacionais do marisco no estuário do Rio Paraíba, Nordeste do Brasil. Em laboratório
foram obtidas medidas morfométricas de comprimento, largura e altura da concha. Quando correlacionadas, a variável comprimento com altura da concha e comprimento com a largura da concha, ambas
apresentaram uma correlação do tipo linear. A partir desse momento foi estimado modelos de predição do tipo regressão linear, onde os valores do coeficiente R² obtidos foram de 0.95 e 0.94, respectivamente. Além disso, para ambos os modelos de regressão, o crescimento foi do tipo alométrico negativo (β1 < 0), onde tanto a largura como a altura da concha, demonstraram crescer de maneira mais
lenta em relação ao comprimento.
Palavras-chave: Mar isco, Nor deste do Br asil, Cr escimento alométr ico, Relações mor fométr icas.
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Resumo:
A pesca tem sido uma atividade secular, que a cada ano torna-se menos atrativa, em virtude das maiores dificuldades encontradas, principalmente, a diminuição dos estoques pesqueiros e a falta de investimento nesta atividade. O pescado pode ser utilizado de diversas maneiras, “in natura” ou por processamento e beneficiamento, de forma a agregar valores ao pescado de menor importância econômica.
O presente trabalho teve como objetivo de aprimorar a percepção ambiental e capacitação dos pescadores artesanais e familiares para o conhecimento técnico do processamento e beneficiamento do pescado. As ações ocorreram no período de agosto a outubro de 2013, na Escola Municipal Ovídio T. de
Morais, situada na comunidade Mituaçu, no município do Conde, Paraíba. Os atores ampliaram a sua
percepção ambiental através de atividades coletivas, participação nas palestras, dinâmicas, assim como, orientações por meio de vídeos e demonstrações de diferentes técnicas de processamento e beneficiamento do pescado, onde puderam expressar e interagir com a equipe o seu entendimento da temática proposta. Foi sensibilizado um total de 15 atores representados por ambos os gêneros, numa faixa
etária de 15 a 65 anos, sendo a maioria mulheres entre 15 e 25 anos, tendo como ocupação principal a
pesca artesanal. A partir das estratégias metodológicas desenvolvidas, os atores demonstraram melhor
sensibilização quanto à sustentabilidade ambiental. O público alvo foi capacitado para o aperfeiçoamento de habilidades técnicas de processamento, formulação de fishburguers, lingüiça e almôndegas
alem da filetagem das espécies de Tilápia Nilótica (Oreochromis niloticus) e tainha (Mugil sp.), como
forma de reforçar o seu rendimento familiar e da comunidade de pescadores local.
Palavras-chave: Capacitação, Pescador es ar tesanais, Beneficiamento de pescado.
.
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Análise espacial dos bancos de sedimento explorados pela frota de marisco
Anomalocardia flexuosa do estuário do rio Paraíba-PB
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Góes, V. C.1
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Resumo:
Este estudo teve como objetivo a análise espacial do estuário do rio Paraíba, especificamente
identificar e georreferenciar os bancos de sedimento onde existe exploração do molusco A nomalocardia flexuosa ou marisco que habita áreas de maré adjacentes e manguezais.Foram realizadas saídas de campo para obtenção de dados, como capturas de coordenadas geográficas por meio
de um GPS. Foram obtidas as informações digitais disponíveis na série histórica do Google Earth,
2013, obtidas para o outubro de 2005, janeiro de 2007 e maio de 2009 no horário da maré baixa.
Posteriormente com uso do programa de Livre acesso Quantum GIS versão 1.8.0-Lisboa os bancos de sedimento foram georreferenciados, vetorizados e calculadas as áreas dos mesmos. Por sua
vez para ter estimativas de densidade e biomassa de marisco nos bancos, foram selecionados seis
que atualmente são explorados pela frota de marisqueiras. Nestes bancos foram coletadas amostras de marisco de um metro quadrado de área, na variação sazonal. Os indivíduos coletados foram contados e pesados para posteriormente através de estatística descritiva calcular a média e
desvio padrão para as variáveis densidades (ind.m-2e g.m-2). Com esses dados e com a área do
banco foi possível estimar o potencial do marisco que é diariamente explorado no estuário. E através do georreferenciamento foi gerado um mapa dos bancos emersos e de sua área total. Os resultados obtidos mostraram que se tem um potencial de marisco com tamanho para exploração de
cerca de 45% do qual diariamente está sendo explorado cerca de 2,00%. Discute-se que existe
uma diminuição do tamanho médio do marisco, na concepção das marisqueiras(os), devido ao
aumento de esforço utilizado para a captura, e também pelos processos de poluição das águas do
estuário. É factível que processos de erosão e sedimentação do rio estejam dizimando o banco natural de marisco.
Palavras-chave: A nomalocardia flexuosa. Análise espacial. Geor r efer enciamento. Bancos de sedimento.
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Resumo:
O pescado é um dos alimentos mais susceptíveis a deterioração devido à atividade da água elevada, composição química, teor de gorduras insaturadas facilmente oxidáveis e, principalmente,
ao pH próximo da neutralidade. A deterioração pode ocorrer através da autólise, oxidação, atividade bacteriana ou pela combinação destes três processos. Novas receitas à base de peixe agregam valor ao produto, em função da aceitabilidade do consumidor. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação microbiológica de almôndega elaborado a base de tilápia
armazenada em duas temperaturas. O produto foi elaborado no Laboratório de Ranicultura e
Produtos da Aquicultura da UFPB/CCHSA- campus-III, Bananeiras. As amostras foram armazenadas em temperaturas diferentes, onde foram congeladas a uma temperaturas de -18°C outras
amostras refrigeradas a 5°C. As análises microbiológicas seguiram o recomendado para pescados e produtos da pesca conforme a RDC n° 12 de 02 de janeiro de 2001, a qual estabelece os
seguintes parâmetros: microbiológico para Estafilococos coagulase positiva 10³ UFC/g; Salmonela sp ausência em 25g; Coliformes a 45C e 35°C, cujo limite é de 10³ MNP/g. Os resultados
microbiológico foram satisfatórios para todos os itens analisados. Para coliformes a 35 e 45°C
NMP/g foi de <3 para as amostras refrigeradas como também para congeladas, ou seja, as temperaturas aplicadas não interferiram no método de armazenamento, quanto aos Estafilococos. A
Coagulase positiva esteve dentro dos padrões estabelecidos, onde o valor encontrado foi <1 para
as duas temperaturas aplicadas. Para pesquisa de salmonela os resultados deu ausência em 25g
tanto para as amostras refrigeradas quanto para congeladas. Todas os resultados encontrados
estavam dentro dos padrões estabelecidas pela legislação vigente. Os métodos de temperaturas
de armazenamentos não influenciaram no crescimentos de microrganismo, mostrado eficiências
na conservação de derivados ou subprodutos do pescado.
Palavras-chave: Micr obiologia, tilápia, pr odutos r estr utur ado.
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Resumo:
O presente trabalho, com o intuito de incentivar a prática da aquicultura aos pequenos agricultores familiares na zona da mata do estado de Pernambuco, mostra a criação do camarão gigante da malásia
(Macrobrachium rosenbergii), e da tilápia (Oreochromis niloticus) em sistema policultivo, como alternativa para diversificar os produtos da agricultura familiar; que consequentemente, gera empregos e aumenta a renda, evitando o êxodo rural e promovendo a igualdade social. O projeto presta assistência técnica aos agricultores que passam a adotar a prática do cultivo. Hoje, este trabalho conta, com a participação de produtores rurais das cidades de Feira Nova, Primavera, Chã de Alegria e Vitória de Santo
Antão. No município da Vitória, destaca-se um produtor que, com auxílio de programas governamentais
como o PRONAF (Programa Nacional da Agricultura Familiar), vem investindo na produção de forma
consciente. A propriedade que baseava-se apenas na agricultura, abre espaço para a piscicultura; a produção começa com 04 (quatro) viveiros, que por sua vez, foram construídos a partir de acompanhamento técnico, no qual, possuem sistema de abastecimento e drenagem individual e, é abastecido com água
obtida por gravidade de um olho d’água localizado na própria propriedade. Durante a produção, houve
acompanhamentos quizenais para obtenção de dados biométricos (peso e comprimento) dos indivíduos
cultivados, além de observar os principais aspectos da qualidade da água dos viveiros (pH, O2, amônia,
temperatura, transparência, dureza, alcalinidade...), analisados com o multiparâmetro. A parceria estabelecida com secretarias de agricultura, sindicatos dos trabalhadores rurais, IPA, ProRural e outros, foram
fundamentais para o engajamento das atividades nas propriedades. Simultaneamente aos acompanhamentos, as realizações de cursos para capacitação nas técnicas de manejo em piscicultura e carcinicultura, exploraram de forma significativa a relação teoria e prática do cultivo. Com isto, a iniciativa que toma o IFPE Campus Vitória de Santo Antão, visando o desenvolvimento sustentável, a diversificação
dos produtos da agricultura familiar, que no qual, disponibiliza profissionais técnicos e que ao mesmo
tempo capacita e treina os alunos de nível médio, faz com que essa prática seja incorporada nas atividades dos agricultores; chegando a sua mesa, uma proteína de alto valor com baixo custo, onde o excedente da produtividade poderá ser comercializado e favorecer na geração de renda e emprego para as famílias.
Palavras-chave: Pescado. Policultivo. Extensão Rur al.
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Resumo:
O agulhão Strongylura marina é parte da fauna acompanhante da pesca da manjuba capturada com
rede de emalhar no Canal de Santa Cruz (CSC), no entanto por não ter valor comercial seu estudo
acaba sendo inexistente. Assim, o objetivo deste trabalho é entender um pouco sobre o processo reprodutivo do Strongylura marina capturado pela rede de emalhar no CSC. As coletas foram realizadas semanalmente entre os meses de outubro de 2013 a setembro de 2014. Os 154 exemplares foram obtidos através da pesca com rede de emalhar (tamanho de 15 mm entre nós opostos, por isso
chamada na região de redinha), além de informações referentes a pescaria como maré e local da
pesca. Foram registrados o comprimento padrão (CP) com precisão de 0,1 cm, sexo e estágio da
gônada. Os dados foram modelados através dos Modelos Lineares Generalizados (MLG), assumindo uma distribuição binominal e função de ligação logit. Neste caso, a variável resposta é a proporção de agulhões que apresentam as gônadas maduras, ou seja, a variável entra no modelo como
“agulhão maduro” e “agulhão não maduro” (ou agulhão imaturo). As variáveis independentes candidatas a explicar a variável reposta são trimestre, sexo, local da pesca, maré (vazante ou enchente)
e comprimento padrão (44cm±4,38), apenas esta última é uma covariável, as outras entram no modelo como fatores. Somente as interações de primeira ordem foram consideradas. A significância do
modelo foi baseada na estatística deviance. Mas para selecionar as variáveis explicativas e interações que devem ser mantidas no modelo utilizou-se o Critério de Informação Akaike. Também utilizou-se MLG para calcular o tamanho de primeira maturação sexual (L50). A distribuição foi uma
binominal com função de ligação logit, a variável resposta é a proporção de maduros e a variável
explicativa o CP. Assim estimou-se o L50 através dos coeficientes do modelo. O tamanho de primeira maturação para agulhões machos foi estimado em 40,95 cm e para as fêmeas em 50,91 cm.
No modelo final para a proporção de agulhões maduros foram mantidas todas as variáveis exceto o
local, e quanto as interações a única que permaneceu foi entre CP e maré. As estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas mostraram que indivíduos machos ficam maduros mais cedo do
que as fêmeas do mesmo tamanho, que no segundo trimestre encontramos maior proporção de agulhões maduros, e que na maré vazante os agulhões com menor comprimento tem maior probabilidade de estarem maduros.
Palavras-chave: Rede de emalhar . Pesca. Modelo Linear Gener alizado. L50.
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Espécie potencial para a piscicultura marinha ornamental e de larga escala no
Brasil: Parú, Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
Willy Vila Nova Pessoa*1, Jonas Assis de Almeida Ramos1
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Resumo:
O parú é o único membro da família Ephippidae de ocorrência na porção ocidental do oceano atlântico, sendo, também, conhecido vulgarmente como enxada (Brasil), atlantic spadefish (EUA) e paguara
(Venezuela). O parú é uma espécie que pode formar grandes cardumes na natureza e se distribui desde Massachusetts nos Estados Unidos até o Rio Grande do Sul no Brasil. Essa espécie nativa possui
um grande potencial para a exploração ornamental devido a sua coloração vibrante e peculiar, formato corporal que agrada aquariofilistas em todo o mundo e rusticidade quando mantida em cultivo intensivo. Em alguns países, como na Venezuela e nos Estados Unidos, o seu cultivo tem sido estudado
há décadas com bons resultados, desde a reprodução em cativeiro até a sua engorda final em tanques
rede. O parú pode ser encontrado tanto em mar aberto como em ambientes costeiros, sendo que os
indivíduos adultos são comumente encontrados em ambiente oceânico pelágico e, frequentemente
associados a recifes de coral, enquanto que os juvenis podem ser encontrados também em ambientes
mais costeiros como estuários e manguezais. É uma espécie considerada eurialina, pois tolera grande
variação de salinidade. Tal característica demonstra ser uma vantagem do ponto de vista do cultivo
em cativeiro, uma vez que essa espécie pode adaptar-se a diferentes condições de salinidade sem prejuízos metabólicos significantes. Além disso, há relatos de sua ocorrência em ambientes de baixa salinidade ou até mesmo em água doce. Sua carne é de boa qualidade para o consumo humano e é apreciada em diversos países, apesar do seu baixo valor comercial no Brasil que possivelmente está relacionado ao desconhecimento sobre a espécie, que por ser conhecida na região como espécie recifal, é
indevidamente relacionada ao paladar ruim. O parú pode atingir cerca de 9 kg e 91 cm de comprimento total, entretanto o comprimento mais comum para a espécie na natureza é em média de 50 cm.
A alimentação do parú é naturalmente composta por invertebrados bentônicos como crustáceos, moluscos, anelídeos, cnidários e plâncton. Pesquisas recentes têm demonstrado que o parú juvenil possui
um excelente crescimento em sistemas de recirculação com resultados de ganho de peso corporal de
60% a cada semana de cultivo. Além disso, bons resultados de crescimento e sobrevivência foram
obtidos em cultivos em tanques rede próximos à costa na Venezuela. Contudo, há pouca informação
disponível sobre a sua tecnologia de cultivo quando comparado a outras espécies marinhas, incluindo
as nativas do Brasil com destaque na piscicultura marinha como o beijupirá (Rachycentron canadum).
O potencial de cultivo para a parú no Brasil parece estar associado a uma alternativa de produção utilizando os cultivos já consolidados como, por exemplo, o cultivo camarão marinho no nordeste. Futuras pesquisas devem ser realizadas com o cultivo do parú em consórcio com o camarão marinho, Litopenaeus vannamei, visando o cultivo comercial de larga escala para fins ornamental e de consumo.
Palavras-chave: Cultivo intensivo. Espécie nativa. Piscicultur a or namental.
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Estimativa preliminar da abundância do lixo plástico capturados na pesca de
arrasto na zona de arrebentação na praia do Forte, Cabedelo, Paraíba
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Resumo:
Os lixos marinho são resíduos que estão se tornando cada vez mais comum nos oceanos e, também,
vem acumulando-se e poluindo os ambientes costeiros como estuários, manguezais, praias e mares.
Em sua totalidade é composto principalmente por material plástico gerado pela atividade humana.
Além disso, o plástico é um dos maiores vilões do lixo marinho, pois é o componente de maior proporção e libera poluentes químicos na água como por exemplo: Poluente Orgânico Persistente
(POPs). Apesar de necessitar de muitos anos para se degradar, o plástico fragmenta-se com muita
facilidade o que facilita sua distribuição e poluição no mar. Uma fez fragmentado, tanto o plástico
como outros lixos marinhos, podem ser confundidos com o alimento natural e serem ingeridos pela
fauna marinha como tartarugas marinhas, aves marinhas e peixes. O acúmulo de lixo marinho nas
praias pode ser oriundo de praias vizinhas também poluídas que sob a ação dos ventos, ondas e marés, transportam o lixo marinho de praia em praia ou simplesmente é originado no próprio local pelo
turismo. Além disso, pode variar com o espaço e tempo, devido a dinâmica do ambiente. Portanto,
esse estudo teve como objetivo estimar a densidade e biomassa de lixo plástico na zona de arrebentação da praia do forte, em Cabedelo-PB. As amostras foram obtidas uma vez por semana, durante
as quatro semanas do mês de Maio de 2014. Para tal, foi utilizada uma rede de arrasto de praia com
15 m de comprimento, 1,8 a 2,2 m de altura e malha de 0,5 cm entre nós, utilizada com o intuito de
estudar a ictiofauna na região. A praia foi dividida em duas áreas, A1 (mais próxima ao estuário e
ausência de barracas e comércios) e A2 (mais distante do estuário, com maior visitação turística e
presença de bares e barracas). Todo lixo plástico capturado pela rede, foi lavado em laboratório com
água destilada e seco em estufa a 60° C. Em seguida, os plásticos foram contados e pesados em balança de precisão de 0,001 g. A área arrastada pela rede foi utilizada para cálculos de densidade e
biomassa. Um total de 323 itens plásticos, somando um peso total de 438.98 g com uma densidade e
peso total de 0,507 itens.m-² e 0,721 g.m-², respectivamente foram coletados ao longo da Praia do
Forte. Dentre as duas áreas estudadas, a A2 apresentou maior densidade (0.015 itens. m-²) e biomassa média (0.016 g.m-²) em relação a A1 (0.027 itens.m-² e 0.044 g.m-²), indicando que a presença
de a presença de bares e barracas na área provavelmente está relacionada com a concentração de
lixo plástico que é transportado para o mar e se acumulam nas zonas de arrebentação. Além disso,
este estudo reforça a importância da conservação das praias, uma vez que o lixo marinho capturados
durante a pesca de arrasto neste estudo, reflete o impacto que este ambiente, sua biota e a pesca vem
sofrendo pela ação antrópica.
Palavras-chave: Lixo mar inho, plástico, pr aias, zona de ar r ebentação.
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Resumo:
A permanência dos peixes nas zonas de arrebentação é relativa, pois as espécies marinhas podem utilizar essas áreas de diferentes formas em função da fase do seu ciclo de vida. Sabe-se que as zonas de arrebentação
podem atuar como locais de berçário, refúgio e alimentação para larvas e juvenis de peixes e outros invertebrados. Outros fatores podem regular a permanência dos indivíduos nesses ambientes, inclusive o tipo de
sedimento, exposição a ondas decorrente das características da praia e às variações ambientais diárias ou sazonais numa escala de tempo maior. Portanto, as pesquisas nesses ambientes costeiros podem retratar a composição da ictiofauna e responder como o ambiente marinho está atuando na renovação dos estoques pesqueiros. O presente trabalho teve como objetivo capturar, identificar e quantificar a ictiofauna na zona de arrebentação da praia do Forte. Para a realização das amostragens, foi utilizada uma rede de arrasto (rede sem
saco) com 15 m de comprimento e malha de 0,5 cm. Ao todo foram realizados 13 arrastos durante o mês de
Maio de 2014. Os peixes capturados foram devidamente etiquetados e preservados em gelo. Em laboratório,
os peixes foram pesados com balança de precisão de 0,001 g, mensurados em seus comprimentos total e padrão, e identificados ao menor nível taxonômico possível. Ao todo foram capturados 7,43 kg em biomassa
viva e 1030 indivíduos, pertencentes a 27 espécies. Dentre as espécies observada, nove foram as mais abundantes: 33,12% - Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758); 12,92% - Stelifer brasiliensis (Schultz, 1945);
10,3% - Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829); 8,16% - A nchovia clupeoides (Swainson, 1839); 7,09% Caranx latus (Agassiz, 1831); 6,9% - Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868); 5,34% - Lycengraulis
grossidens (Spix & Agassiz, 1829); 4,86% - Larimus breviceps (Cuvier, 1830); e 3,69% - Conodon nobilis
(Linnaeus, 1758). Tais espécies representaram 92,42% das capturas totais, sendo a espécie Polydactylus virginicus (família Polynemidae) notadamente a mais abundante em termos percentuais (33,12%) e em peso
relativo capturado (32,68%). S. brasiliensis representou uma abundância 12,92% e peso relativo às capturas
de 15%. Somente as duas espécies (P. virginicus e S. brasiliensis) representaram juntas quase 50% do peso
total capturado. As outras 18 espécies identificadas foram: Hyporhamphus unifasciatus, Trachinotus falcatus,
Menticirrhus americanus, Trachinotus goodei, Haemulon aurolineatum; Trachinotus carolinus; Cathorops
spixii; Selene vomer; Cyclichthys spinosus, Citharichthys spilopterus, Pseudupenaeus maculatus, Chirocentrodon bleekerianus, Labrisomus nuchipinnis, Orthopristis rube, Syngnathus spp., Cathorops agassizii,
Chaetodipterus faber, Menticirrhus littoralis, Menticirrhus sp. e Alphestes afer, as quais juntas tiveram uma
representatividade relativa na ordem de 7,8% do total de captura.
Palavras-chave: Assembleia de peixes. Ar r asto de pr aia. Peixes juvenis. Estoque pesqueir o.

35 AquitemCultura | Vol. Nº 4
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Resumo:
Os lixos marinhos, são resíduos provenientes da atividade antrópica no ambiente natural e que estão se tornando cada vez mais comum nos mares e oceanos. Podem ser compostos por diversos tipos de materiais como plásticos, vidro, metal, madeira, tecido, papel ou outro material gerado pela ação antrópica. São transportados com grande facilidade pela ação dos ventos, ondas e correntes. Uma vez no ambiente marinho, degradam-se pela ação mecânica das águas e pela exposição ao sol e da salinidade. Quando disponível na água,
pode contamina-la com componentes químicos causando danos à saúde humana, ao turismo e a animais marinhos, podendo ser ingerido pelos animais causando entalamento ou até mesmo a morte. Portanto, este estudo teve como objetivo caracterizar a composição de lixo marinho em uma praia de Cabedelo, além de servir
como alerta a população e as autoridades locais sobre sua ocorrência. As amostras foram obtidas durante o
mês de maio de 2014, utilizando para isso uma rede de arrasto de praia (rede sem saco ou funil) com 15 m de
comprimento, 1,8 a 2,2 m de altura e malha de 0,5 cm entre nós. A rede de arrasto foi utilizada para a captura
da ictiofauna da região. Em situ, todo material inorgânico foi separado do material biológico, etiquetado e
armazenado. Em laboratório, o lixo foi lavado com água destilada, secado em estufa e em seguida, foram
identificados quanto ao tipo, mensurados em seu maior comprimento (mm) e pesados em balança de precisão
(0.0001g). De um total de 24 arrastos realizados, 16 apresentaram a ocorrência de lixo marinho. Dentre os
materiais amostrados, foram coletados, principalmente, plásticos, metais e tecidos. Plástico foi o tipo de material mais frequente nas amostragens (66%), totalizando 90.6% e 50,3% da densidade e biomassa de item
coletados, respectivamente. Enquanto que, materiais fabricados em tecido, teve menor frequência (20.8%),
representando 2.6% e 16,7 % da densidade e biomassa total amostrada. O componente do lixo marinho de
maior predominância na praia estudada foi o plástico, sendo composto principalmente por sacolas, embalagens e fragmentos de utensílios descartáveis como copos, pratos e talheres.
Palavras-chave: Poluição mar inha; Impacto na biota e pesca, Atividade antr ópica; Nor deste do Br asil.
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