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Esta edição especial do Jornal AQUItemCULTURA traz os resumos científicos apresentados no I Simpósio
de Recursos Pesqueiros da Paraíba - SIMPEQ 2013. É uma coletânea com diversos trabalhos envolvendo
os mais variados temas, dentre os quais: pesca, aquicultura, microbiologia, processamento e beneficiamento do pescado. Esperamos que todos possam aproveitar bastante esta leitura que também servirá
para estimular aos alunos a desenvolverem novos trabalhos para serem apresentados no SIMPEQ 2014,
que ocorrerá entre os dias 25 e 27 de novembro. Contamos com a participação de todos!

Ictiofauna capturada nos “currais” de pesca em Cabedelo-Pb
Glória Cristina Cornélio do Nascimento*1, Ricardo de Sousa Rosa2
*1

Universidade Federal da Paraíba - UFPB Campus João Pessoa - PRODEMA; gccornelio@hotmail.com;

2

Universidade Federal da Paraíba - UFPB Campus João Pessoa - Departamento de Sistemática e Ecologia; rsrosa@dse.ufpb.br
Resumo:
O homem e a pesca trazem uma relação estreita com a natureza, tornando a pesca artesanal usada
por muitas populações uma ferramenta essencial de subsistência e de cultura. Existe muita diversidade nos tipos de apetrechos utilizados na pesca da costa Paraibana: linha, rede, anzol, espinhel,
covos, arrasto e “curral”. Isso deixa claro que os recursos a serem capturados e os fatores abióticos
tem influencia direta no modo como esses pescadores lidam com os ecossistemas marinhos. A ictiofauna capturada por esses apetrechos de pesca são bastante utilizadas para subsidiar planos de manejo no Brasil e no mundo. Os “currais” de pesca são armadilhas fixas com mourões, varões e varas
estrategicamente implantados no solo junto aos recifes, aonde os peixes são aprisionados dentro
dos cercados e removidos na baixa mar. O objetivo central da pesquisa foi quantificar a produção e
qualificar as espécies mais capturadas nesses “currais” de pesca. A pesquisa foi realizada junto com
os pescadores que participam ativamente do trabalho de manejo dos 5 “currais” de pesca identificados no município, através de excursões semanais nos cinco meses de sua despesca
(Novembro/2012 a Março/2013). Durante os trabalhos de campo foram realizados observação direta intensiva, executada através de duas técnicas: observação participante artificial com entrevistas
informais e semiestruturadas utilizando questionários a fim de obter informações a respeito dos tipos de peixes e a utilização de uma ficha de produção preenchida a cada coleta para obtenção de
dados a respeito da produção de cada “curral”. Todos os peixes foram identificados no Laboratório
de Ictiologia no Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba, Campus I, com aplicação de técnica de fixação em formol a 10% e conservados no álcool a 70% para
identificação científica. Em Cabedelo foram ativados apenas 5 currais para “safra” 2012/2013. O
total de coletas (n=15) somou a produção máxima de 303 Kg. Na composição da ictiofauna foram
registradas 24 espécies de peixes distribuídas em 15 famílias. As espécies com maior constância
foram: Espada Trichiurus lepturus, Peixe galo Selene setapinnis, Selene vômer (67%). As de menor
constância foram: Palombeta Chloroscombrus chrysurus, Serrinha Scomberomorus brasiliensis,
Barbudo Polydactylus virginicus, Camurim Centropomus undecimalis, Pirambú A nisotremus surinamensis, Sardinha azul Sardinella brasiliensis (7%).
Palavras-chave: Pesca ar tesanal, “currais” de pesca, ictiofauna, produção.
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Determinação de mioglobina e ferro em diferentes cortes de carne de rã-touro
(Lithobates catesbeianus) de pigmentação normal e albina
Sinara Pereira Fragoso*1, Onofre Maurício de Moura2, Alex Poeta Casali2, Antônio Rosendo Costa2
*1

Departamento de Gestão e Tecnologia Agroalimentar – Universidade Federal da Paraíba - CCHSA
Campus Bananeira; sinarafragoso@hotmail.com;
2

Laboratório de Ranicultura e Produtos da Aqüicultura – Universidade Federal da Paraíba - CCHSA
Campus Bananeira; omauricio.moura@pq.cnpq.br; laboratorioderanicultura@hotmail.com; antoniorosendo@bol.com.br
Resumo:
A carne de rã destaca-se por suas proteínas de alto valor biológico e é rica em minerais. A mioglobina é a principal substância na determinação da cor da carne. Ramos et al. (2005) afirmam que
existe um correlação positiva entre o valor de a* ( croma que varia de verde (-a) a vermelho (+a)) e
o conteúdo de mioglobina presente na carne. Objetivou-se neste trabalho determinar a quantidade
de mioglobina e ferro presente em três cortes da carcaça de rã-touro (Lithobates catesbeianus) de
pigmentação normal e de rãs albinas. Foram utilizadas 150 rãs-touro, sendo 75 pigmentadas e 75
albinas. Analisou-se a cor da carne usando um colorímetro MINOLTA CR – 10 operando no sistema CIELAB (L*, a*, b*), o conteúdo de mioglobina foi determinado através do método de Topel
(1949) e o teor de ferro segundo a metodologia de Ranganna (1991). O experimento foi conduzido
em um DIC montado em esquema fatorial 2x3 (duas variedades: albino e pigmentado x três cortes:
coxa, fraldinha e dorso mecanicamente separado (DMS)). A relação positiva entre o valor de a* e
teor de mioglobina foi confirmada. Não houve diferença significativa entre animais albinos e pigmentados, em relação ao valor de a* (5,95 e 4,16) e ao teor de mioglobina (0,52 mg/g e 0,49 mg/g)
respectivamente. Entre os cortes o DMS apresentou o maior teor de mioglobina (0,61 mg/g) e de a*
(6,63), seguido da fraldinha (0,53 mg/g) (5,15), e diferiram significativamente da coxa (0,26 mg/g)
(3,39). Como esperado, os cortes que apresentaram maior valor de a*, e de mioglobina, também
apresentaram maior quantidade de ferro: DMS 6,72 mg/100g, fraldinha 6,56 mg/100g e coxa 5,46
mg/100g. As variedades albina e pigmentada não apresentaram diferença entre si em relação ao teor
de ferro, e apresentaram valores médios de 6,34 mg/100g e 6,19 mg/100g respectivamente. Logo a
carne de rã-touro em qualquer de seus cortes apresenta quantidade considerada de ferro, e pode servir como fonte de complemento desse mineral tão importante.
Palavras-chave: Car ne de r ã. Pr oteína. Mioglobina. Fer r o.
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Caracterização físico-química de filé de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)
Nkarthe Guerra Araújo1, Miriane Moreira Fernandes*2, Luciana Trigueiro de Andrade1, Gabriel Dias
Oliveira de Almeida2, José Marcelino Oliveira Cavalheiro3
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Resumo:
Dentre as espécies de peixes, as tilápias representam o segundo maior grupo de importância para a
piscicultura mundial. A tilápia do Nilo, em especial destaca-se tanto por suas características sensoriais, quanto genéticas e mercadológicas. Deste modo, é importante conhecer sua composição, tendo em vista que esta varia de acordo com fatores diversos, dentre os quais, os relacionados à espécie, meio de cultivo e peso de abate. Sendo assim, esta pesquisa objetivou caracterizar físicoquimicamente o filé de tilápia do Nilo proveniente do município de Coremas-PB. Para execução
das análises, inicialmente, tilápias de 500g sofreram abate por choque térmico e em seguida foram
submetidas às etapas de sanitização, evisceração, descabeçamento, remoção da pele e filetagem.
Posteriormente, o filé obtido foi então homogeneizado em multiprocessador e em seguida, submetido a análises físico-químicas em triplicata. Os resultados obtidos foram avaliados através da média das amostras, onde verificou-se valor de pH (6,7) dentro do padrão estabelecido pelo RIISPOA. O valor de atividade de água foi de 0,989, e umidade 79,92%, resultados estes que somados
ao de pH caracterizam a tilápia do Nilo como um alimento altamente perecível, característico do
pescado em geral. O filé analisado apresentou, ainda, teor de cinzas de 1,02%, teor de proteínas de
21,44% e 1,01% de lipídeos, caracterizando a amostra na categoria de peixes magros. Conclui-se
que, a tilápia do Nilo destaca-se como excelente fonte proteica e com baixo teor lipídico e, portanto, pode ser recomendada na alimentação de consumidores preocupados com o alto consumo calórico e que necessitam e/ou requerem uma dieta especial na alimentação.
Palavras-chave: composição química, filetagem, pescado.
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Eclosão de cistos de artêmia salina em condições laboratoriais utilizando material de
baixo custo
Francisco Nunes de França*1 e Liliane de Lima Gurgel2
*1
2

Instituto Federal do Rio Grande do Norte– IFRN Campus Macau; cajaranas@bol.com.br;
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Resumo:
A A rtemia sp conhecida na região de Macau como artêmia salina ou também, em outras regiões do
Brasil, como camarão de salmoura, é um micro-crustáceo braquiópoda, pertencente ao filo Arthropoda e a ordem Anostraca. Esses micro-crustáceos apresentam-se como excelente dieta alimentar
para peixes e crustáceos no ambiente natural e são ricas em proteínas, vitaminas (caroteno) e sais
minerais, por isso são utilizadas em larga escala na aquicultura de camarões e peixes na fase larval,
acelerando o crescimento dos animais. Todavia, o potencial da produção de artêmia no Brasil é
evidente, mas requer investimento, pesquisas e a integração das indústrias para obter sucessos e ser
uma alternativa sustentável para a região Nordeste do Brasil. Desta forma, o presente estudo objetivou analisar em laboratório a biologia da A rtemia sp observando a taxa de eclosão dos cistos em
diferentes parâmetros da água e utilizando material de baixo custo. No presente estudo foram realizados cinco experimentos (I, II, III, IV e V), obtendo-se êxito de eclosão satisfatória em apenas
três deles. Os experimentos III, IV e V depois de receber precisas mudanças, tiveram uma elevação
das taxas de eclosões bastante satisfatórias, chegando a 75%, 80% e 85%, taxas que superam as
exigências do mercado. Este estudo também nos forneceu o procedimento correto para a eclosão
perfeita dos cistos de artêmia.
Palavras-chave: Ar têmia. Alimento vivo. Aquicultur a. Eclosão.
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Qualidade sensorial de filé de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) refrigerado
Nkarthe Guerra Araújo 1, Gabriel Dias Oliveira de Almeida*2, Luciana Trigueiro de Andrade1, Miriane
Moreira Fernandes 2 José Marcelino Oliveira Cavalheiro3
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3
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Resumo:
Dentre os métodos utilizados para avaliar a qualidade do pescado durante o armazenamento,
destaca-se a análise sensorial, por ser um método rápido, prático e de baixo custo. O teste afetivo,
em especial destaca-se dos demais por ser um teste de consumidor, podendo ser realizado por
julgadores não treinados. Neste contexto, objetivou-se avaliar a qualidade sensorial de filé de
tilápia do Nilo refrigerado através de teste afetivo laboratorial. Antes da realização das análises,
submeteu-se e foi aprovado um projeto referente ao mesmo pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS. Posteriormente,
foram aplicados questionários, visando definir o perfil sensorial dos julgadores. O grau de
aceitação foi avaliado com uso de escala hedônica de nove pontos para os atributos: cor, aparência,
odor, textura e aceitação global. A intenção de compra foi avaliada por meio de escala hedônica, de
cinco pontos. Para execução das análises, após abate e processamento das tilápias provenientes do
município de Coremas-PB, 28 filés de 250g foram acondicionados em embalagens convencionais
sob temperatura de refrigeração (1 ± °C), sendo 7 amostras de filés retirados, dispostos em
bandejas de poliestireno codificadas com números aleatórios de 3 dígitos e analisadas por 50
julgadores não treinados no 1°, 4°, 6° e 9° dias de armazenamento. Os resultados foram avaliados
de acordo com a análise de variância (ANOVA) e a comparação das médias pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de significância. Verificou-se que, para todos os atributos das amostras analisadas no
1° e 4° dias, obteve-se boa aceitação com médias variando entre 8,7 a 7,6 (não diferindo
significativamente). Entretanto, no 6° dia, observou-se fortes indícios de rejeição, sendo esta
bastante evidente aos 9º dias. Para esses dois tempos, as médias variaram entre 4,6 a 2,8. O mesmo
comportamento foi observado para a intenção de compra, com médias variando entre 4,9 a 4,5 nos
dois primeiros tempos e entre 2,4 a 1,8 no 6° e 9° dias, respectivamente. Observou-se que, o odor
foi o atributo sensorial mais afetado ao longo do tempo. Estima-se, deste modo, que o filé de tilápia
do Nilo acondicionado sob temperatura de refrigeração manteve suas características sensoriais
inalteradas, apresentando boa aceitação apenas até o 4º dia de armazenamento.
Palavras-chave: aceitação global, escala hedônica, julgador es
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Avaliação das Condições Higiênico-Sanitárias do Pescado Comercializado na
Feira Livre da Cidade de Bananeiras-PB
Flávio Bruno Soares de Lima1*, Poliane da Silva Ferreira1, Diego Augusto da Silva Moreira1, Artur Carvalho de Lima1, José Luan da Paixão Teixeira1
*1Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus Bananeiras; flaviobruno17@hotmail.com;
pollyanyplz@hotmail.com; diegoaugusto@globomail.com; artur.ufpb@hotmai.com;
ps.luan@hotmail.com
Resumo:
De acordo com Art. 438 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal, o termo “pescado” compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada usados na alimentação humana. A contaminação se dá por falta de
cuidados básicos de armazenamento, exposição e manipulação do pescado, os feirantes devem estar uniformizados, com aventais limpos, de cor clara, gorro e rede para prender o cabelo, sapatos
fechados, bancadas de aço inoxidável, limpas e bem conservadas a uma temperatura de até 4°C; o
peixe tem que ficar sob refrigeração entre 0°C e 3°C, envolto por gelo na proporção de 1:1 (um
quilo de gelo para um quilo de peixe); as facas e tábuas devem estar limpas e bem conservadas; o
lixo deve ser mantido em local adequado; a limpeza do material de trabalho deve ser feita com
água. Com o exposto acima, o seguinte trabalho teve por objetivo avaliar as condições higiênicosanitárias do comércio de pescado na feira livre da cidade de Bananeiras-PB. Foi feito análise visual do ambiente, equipamentos, móveis e utensílios, presença de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo dos resíduos e manipuladores adaptado à realidade do estudo e baseado nas
recomendações da Resolução-RDC nº216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) e também a qualidade dos peixes comercializados com base no Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade de Peixe Fresco - Inteiro e Eviscerado. A feira avaliada apresentou várias não conformidades nos itens avaliados. Apesar das condições higiênico-sanitárias não se encontrarem conforme o ideal e apresentarem grandes falhas que propiciam a contaminação dos peixes, não foram encontradas alterações características de deterioração dos produtos. Este fato não
diminui a necessidade de mudanças, no que diz respeito às Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em caráter de urgência. São necessários estudos complementares como avaliação microbiológica e Físico-Química para determinar a qualidade do pescado.

Palavras-chave: Higiene, manipulação, peixe, segur ança alimentar .
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Avaliação de comercialização e exposição de pescado em supermercados da zona sul
do município de João Pessoa - Paraíba
Aline Karla Barbosa da Silva1, *Diva Priscilla Menezes Nery de Oliveira1, Carla Valdemira Cavalcanti2,
Raíssa Marques Porto2.
1,2
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Resumo:
O pescado é um alimento amplamente consumido por seus importantes constituintes benéficos para a saúde humana. Os peixes são ricos em proteínas que são facilmente absorvidos pelo organismo, em sais minerais e em vitaminas fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Além de
apresentar ácidos graxos insaturados, que não é prejudicial à saúde, como por exemplo, o ômega-3,
ácido graxo de grande importância para o bom desempenho do cérebro e coração. Estudos indicam que o consumo de peixes é ainda bastante inferior ao recomendado pela Organização Mundial
de Saúde, que indica um consumo de 13 Kg/ano. Dessa forma, é fundamental a fiscalização nos
estabelecimentos comerciais quanto à forma de estocagem e exposição do pescado ao consumidor.
Este estudo tem como objetivo fiscalizar os estabelecimentos comerciais no Município de João
Pessoa- PB, que comercializam pescado e para melhor atender as exigências estabelecidas pela
fiscalização. A verificação dos parâmetros de armazenamento e exposição dos produtos de pesca
foram avaliados quanto à temperatura, embalagem e manipulação de higienização, seguindo as
normas estabelecidas pelo Ministério de Pesca e Aquicultura – MPA. Foram avaliados cinco supermercados da zona sul do município de João Pessoa – PB, denominados de (A1, A2, B, C, D e
E). Nos estabelecimentos avaliados, no parâmetro de temperatura todos estão dentro da conformidade, já para as embalagens, três supermercados apresentaram embalagens violadas e sem registro
de procedência e nos outros dois estabelecimentos, as embalagens encontravam-se em boas condições. No que se refere à manipulação de higienização, nenhum seguiam os padrões de utilização de
água corrente, necessária para uma boa limpeza do pescado nos balcões de atendimento.

Palavras-chave: Pescado. Comer cialização. Exposição. Higienização.
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Avaliação dos parâmetros microbiológicos da tilápia (Oreochromis niloticus) comercializado na feira livre de Bananeiras-PB
LIMA, Flávio Bruno Soares de1*, FERREIRA, Poliane da Silva1, MOREIRA, Diego Augusto da Silva1,
SILVA, Rosangela Miranda da1, LUCENA, Sergio Soares de1

*1Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus Bananeiras; flaviobruno17@hotmail.com;
pollyanyplz@hotmail.com; diegoaugusto@globomail.com; rosangelamirada8@globomail.com; sergio.soares@msn.com
Resumo:
A Tilápia (Oreochromis niloticus) há muito tempo faz parte da dieta alimentar do homem e em
vários países constitui a principal fonte de proteína de origem alimentar . Apresenta uma excelente
composição em aminoácidos, abundância em vitaminas e sais minerais. Embora apresente tais
pontos positivos, a Tilápia (Oreochromis niloticus ) é um dos alimentos mais suscetíveis à deterioração devido à atividade de água elevada . No Brasil, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária
(ANVISA), órgão que regulamenta os padrões microbiológicos em alimentos, através da Resolução RDC n. 12, de 2 de janeiro de 2001, preconiza que o pescado “in natura”, resfriado ou congelado e que não será consumido cru, deve apresentar-se livre de Salmonella sp. em 25 g e limita em
103 o número de Staphylococcus coagulase positivo em pescado. Este estudo teve como objetivo
avaliar a presença ou ausência de Staphylococcus, Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas,
Salmonella sp., Clostrídios sulfitos-redutores e microrganismos indicadores de contaminação microbiológica por coliformes a 35°C e a 45ºC em pescado. As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de microbiologia de Alimentos no Centro de Ciências Humanas, Sociais e
Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus III - Bananeiras – PB.
Os resultados obtidos por coliformes a 35ºC nas diluições foram as seguintes: 3, 3, 3 e 1. Já os resultados obtidos por coliformes a 45ºC nas diluições, apresentaram tais valores: 3, 2, 0 e 0. O resultado da amostra analisada para Salmonella sp., teve ausência de colônias típicas, em 25g da
amostra fornecida. Obtemos como respectivo resultado para Staphylococcus a contagem de: 95,
24, 0 e 0, para colônias típicas nas placas analisadas. O teste de coagulase mostrou a não presença
de coagulo positivo no teste, obtendo o seguinte resultado: 1,9 x 104 UFC/g. Na contagem para
bactérias mesófilas apresentou 40 colônias isoladas, obtendo o seguinte resultado: 4 x 105 UFC/g.
Para clostrídios sulfitos-redutores não apresentaram quantidades significativas, obtendo como resultado: <1 X 102 UFC/g. Tendo assim como resultado final que a amostra de pescado avaliada
mostrou presença de altas contagens de coliformes, tanto totais quanto termotolerantes, o que
aponta para possíveis falhas nos procedimentos higiênico-sanitários ao longo da cadeia produtiva e
de distribuição deste produto. Já os outros parâmetros avaliados mostrou-se dentro do que diz respeito a legislação vigente.
Palavras-chave: Manipulação, micr obiologia, peixe, sanidade.
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Aquicultura sustentável para pequenos produtores: integrando saberes
José Ricardo Oliveira Profº/Orientador, Mestre em Engenharia de Pesca*1, Emerson José da Silva Oliveira, Aluno do Curso Técnico de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio2, Berlândia Pereira Leão,
Aluna do Curso PROEJA de Agricultura3
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Resumo:
O projeto de aquicultura traz consigo o incentivo na criação do peixe tilápia (Oreochromis niloticus) e do camarão gigante da malásia (Macrobrachium rosenbergii) em sistema policultivo, nas
pequenas propriedades rurais do município de Vitória de Santo Antão. Para benefícios de agricultores que em geral são produtores com baixo nível de escolaridade e que diversificam os produtos
cultivados para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de oferta ambiental.
O projeto visa à ampliação e a diversificação da atividade agricultura familiar, além de contribuir
para geração e aumento de renda, contudo aplica-se de forma sustentável ao meio rural. Também
articula ações de ensino e pesquisa à medida que se configura como conteúdo da disciplina de
aquicultura nos cursos técnicos do IFPE Campus Vitória. A metodologia está dividida em duas
partes. Sendo a primeira parte em sensibilizar aos pequenos agricultores neste tipo de criação, onde foi feito um mapeamento das comunidades a serem trabalhadas, que no mínimo possar apesentar condições básicas para a criação, de começo foram privilegiadas duas comunidades, sendo essas Cariçé e Oiteiro . Diante mão foram feitas reuniões com essas comunidades, para termos o
contado prévio com agricultores dispostos á uma nova prática de criação. Assim, as trocas de conhecimentos entre a equipe executora e os agricultores, está se dando aos minicursos prestados
pela equipe, onde vivenciamos a relação teoria-prática do modo de criação, no setor de piscicultura
do próprio Campus. A segunda parte deste projeto será prestado o total apoio aos agricultores que
aderirem o modo de criação em sua propriedade, na parte de assistência técnica. O grande resultado que se espera é que chegue a mesa do consumidor uma proteína de alto valor com baixo custo,
onde o excedennte da produtividade poderá ser comercializado e favorecendo uma boa renda para
as famílias. Para esses, uma nova prática pode ser de alto valor, tanto para quem está produzindo,
quanto para sua comunidade no geral, onde ambos podem diversificar seus produtos da agricultura, aumentar sua renda e podendo então gerar mais emprego na localidade.
Palavras-chave: Aquicultur a, Pr odução, Sustentabilidade, Agr icultur a familiar .
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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

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agraria – CCHSA,
Bacharelando em Agroindústria. E-mail: ernanesouza@hotmail.com.br, deniell_tjc@hotmail.com,
ps.luan@hotmail.com,
diegoaugusto@globomail.com,
pollyanyplz@hotmail.com,
flaviobruno17@hotmail.com
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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Perfil do Consumo de Pescado da Cidade de Pilõezinhos-PB
FERREIRA, Poliane da Silva1*, LIMA, Flávio Bruno Soares de1, SOUZA, Ernane dos Santos1, MOREIRA, Diego Augusto da Silva1, SILVA, Rosangela Miranda da1
*1Universidade Federal da Paraíba – UFPB Campus Bananeiras; pollyanyplz@hotmail.com; flaviobruno17@hotmail.com; ernanesouza@hotmail.com; diegoaugusto@globomail.com; rosangelamirada8@globomail.com
Resumo:
Conhecer o consumidor é de suma importância, significa entender seu comportamento de tomada
de decisão, o qual envolve o processo pelo qual as pessoas determinam o que, quando, como, e
principalmente, onde e de quem comprar e, portanto, exige contribuições de diversas áreas de conhecimento. Realizou-se um estudo de caso com levantamento de dados sobre o consumo de pescado em feira livre, mercado público e supermercados em Pilõezinhos, município do interior da
Paraíba, visando conhecer e caracterizar o consumo deste alimento. Aplicou-se um questionário
estruturado onde procurou-se identificar as características que englobam frequência, quantidade e
modo como são comercializados e consumidos os pescados. Essa ação enfatizou o incentivo ao
consumo de pescado com foco na alimentação saudável . Foram entrevistados 45 consumidores de
ambos os sexos sendo 40% masculino e 60% feminino e idades que variam dos 14 aos 80 anos. A
maioria de 100% dos entrevistados consideraram-se consumidores de pescado. A preferência em
relação entre peixes de água doce ou água salgada, teve maior porcentagem os peixes de água salgada que tiveram 53,33%. Quanto à frequência do consumo, o resultado indicam que, 2 ou mais
vezes por semana foi a frequência mais citada com 31,11%. E que o modo de preparo mais consumido pelos entrevistados é Cozido ou ao molho. O pescado é considerado como um alimento de
alto valor nutricional, e suas propriedades são favoráveis à manutenção da saúde. As formas de
preparo são diversas e ainda assim, observa-se um baixo consumo em nível nacional, o que justifica as iniciativas do setor que visam estimular o consumo de pescado. No entanto, tal crescimento
precisa ser associado ao incremento nas questões que envolvem a qualidade da produção e comercialização, portanto o aumento do consumo depende de melhorias no setor.
Palavras-chave: Consumo de pescado, qualidade, saúde e pr odução de pescado.
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Atividade pesqueira no Arquipélago de São Pedro e São Paulo
SANTOS, G. S.*1
*1Instituto Federal do Rio Grande do Norte –IFRN Campus Macau; glaicon_pesca@hotmail.com;
Resumo:
O arquipélago de São Pedro e São Paulo é um conjunto de pequenas ilhas rochosas que se situa na
parte central do oceano Atlântico equatorial, distando a 986 quilômetros do ponto mais próximo
do continente e 1010 km a partir de Natal no estado do Rio Grande do Norte. Foi declarado como
parte do território brasileiro. A rocha exposta é peridotito serpentinizado, provavelmente originada
de uma magmatização tectonizado, sendo a única exposição mundial do manto abissal acima do
nível do mar. O Pró-arquipélago é de grande importância para o Brasil, tanto no aspecto estratégico, dando projeção mundial do país no mar, quanto para o aspecto cientifico e tecnológico, uma
vez que o arquipélago está localizado no hemisfério norte do planeta entre o continente americano
e africano, englobando assim diversos ramos da ciência como meteorologistas, oceanográficos,
geofísicos, geólogos, biólogos e profissionais do ramo da pesca como é o caso de um técnico em
recursos pesqueiros e do aspecto político e social uma vez que o arquipélago está localizado em
uma rota migratória de peixes de alto valor comercial, como é o caso do atum, peixe rei, cavala,
dourado entre outros. A metodologia utilizada foi a observação dos tripulantes na embarcação ,
registros fotográficos, além de observar e executar junto com os pescadores os diferentes apetrechos e artes de pesca, como é o caso da pesca de curso, armadilhas para captura de lagostas, linha
de mão, jereré e a utilização dos diversos equipamentos eletrônicos de apoio a navegação e a pesca, assim como GPS, sonar, rádios UHF e VHF e telefone via satélite (globo star). Esse tipo de
experiência proporciona uma grande relação interpessoal por ser de uma convivência com diversas
pessoas diferentes em um confinamento, uma vez que o tempo da expedição é de cerca de 22 dias,
além de estar inserido diretamente no campo de atuação, pois podemos observar a pescaria oceânica a nível industrial.
Palavras-chave: Ar quipélago, Peixes, Pesca.

AquitemCultura | Vol. Nº 2 14

Produção de alevinos de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com incubação
artificial de ovos
Joctã Silva do Vale.*1
*1 Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Macau; jsdovale@hotmail.com.
Resumo:
A Tilapicultura é uma atividade desenvolvida pelo homem que data muitos séculos atrás, tendo
seu inicio em países da Ásia e do nordeste da África. Com o enfraquecimento da pesca o cultivo
de tilápia ganhou grande impulso no Brasil, coisa que aconteceu a partir da década de 1970 com
produção de alevinos, feita pelo Departamento de Obras Contra a Seca (DNOCS), para povoar lagos, lagoas e rios, com intuito de desenvolver a economia de algumas regiões do país, principalmente, a região Nordeste e em parte do Centro-Oeste. Levando em consideração as necessidades
alimentares, econômicas e sociais que a população nordestina brasileira possui, e um desenvolvimento da atividade tilipicultora comercial na região, foi realizado um experimento para verificação
da eficiência e melhoramento da reprodução artificial de alevinos de Tilápia do Nilo (Oreochromis
niloticus) através de incubação artificial de ovos. Para realização da do experimento foram necessários uma série de ações que o antecederam. Essas ações tiveram inicio no dia 20 de Fevereiro
de 2012, quando o engenheiro de pesca e orientador desse trabalho Roberto Aurélio Almeida de
Carvalho juntamente com a engenheira de aquicultura Alanna Amaral, respectivamente, professor
e técnica do curso de Recursos Pesqueiros IFRN – Campus Macau, em visita técnica ao DNOCS –
sede Caicó, trouxeram juvenis de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com aproximadamente
10 g, que foram locomovidos em sacos de transporte de peixes, os quais foram estocados em caixas d’água usadas convencionalmente na maioria das residências da região, com formato circular e
que comportam até 1000 litros de água, até atingirem o tempo de maturação sexual (com a idade 3
meses e com mais de 160g) . Após a segunda reprodução desses peixes, foi feita a sexagem e esperados 3 meses foram juntados em duas caixa de cultivo divididos em uma caixa com dois machos
e três fêmeas e em uma segunda com um 1 macho e duas fêmeas, dessa foram retirados 1152 ovos
da boca das fêmeas e que caíram na rede e colocados em uma incubadora. Nessa havia uma fluxo
de água que passava e areava os ovos, que eclodiram a partir do quarto dia. Por de contagem de
ovos que não eclodiram naturalmente e outros que ficaram presos na tela da incubadora, obteve-se
um total de 932 ovos que eclodiram. Com isso, podemos inferir que houve uma boa taxa de eclosão, coisa que o prova a eficiência dessa forma de reprodução artificial, e a sua viabilidade econômica, dado a praticidade e simplicidade das instalações de cultivo.
Palavras-chave: Tilapicultur a. Tilápia. Repr odução. Cultivo. Ovos.
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Estudos sobre o guaiamum Cardisoma guanhumi, Latreille, 1825, encontrados em
manguezais de Macau-RN
Costa, E. S.*1, Barbosa, C. F.1, Araújo, A. R. A.1, Batista, V. E. F.1, Mendes, L. N.1
*1

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Macau; edsonkdw@gmail.com;

Resumo:
O guaiamum, Cardisoma guanhumi, Latreille 1825, é um caranguejo terrestre de importância
econômica em alguns Estados do Nordeste, bem como na região Sudeste do Brasil. Apesar de
sua ocorrência se iniciar no Ceará (seguindo-se até São Paulo), sua comercialização é pequena
naquele Estado, bem como no Rio Grande do Norte (Estado vizinho). Todavia, devido aos seus
aspectos biológicos, morfológicos e fisiológicos, bem como sua importância ecológica no ambiente de manguezal, se fazem importantes estudos sobre esse animal, envolvendo sua biologia, e
principalmente sua reprodução, e também a atividade de captura. As pesquisas se iniciaram no
mês de junho de 2013, com contato com catadores de guaiamum da sede de Macau, localidade
de Imburanas e distrito de Diogo Lopes, todas em Macau-RN. Em Diogo Lopes, primeira área a
ser estudada, foi realizado mapeamento da área, com marcação de pontos através do uso de GPS,
registro fotográfico, usando-se câmera Nikon colpix L110, paquímetro manual, com precisão de
0,05mm, para mensuração dos animais, e armadilha feita artesanalmente usando-se cano PVC de
100 mm, com elástico para captura de espécimes para amostragem em campo, e posterior estudo
laboratorial. Para estudos reprodutivos um tanque cilíndrico, com capacidade de 1000 L, contendo água salgada e substrato para manutenção de matrizes foi montado no prédio pertencente à
Unidade Produtiva do Câmpus Macau-IFRN, para posteriores estudos reprodutivos em laboratório. O projeto ainda está em andamento, porém já foi possível identificar na localidade de Imburanas que muitos catadores que capturam os animais em Macau são provenientes de outros Estados, como Ceará e Paraíba, e que através das análises de campo será possível identificarem os
tamanhos dos guaiamuns encontrados em Macau e se esses animais têm sido capturados dentro
dos padrões recomendados pela legislação, e se há captura de fêmeas ovígeras nesse período, e
através da larvicultura será possível elaborar atividades de educação ambiental entre a comunidade, explicando como se dá a reprodução e desenvolvimento desse animal em seu habitat.
Palavras-chave: Guaiamum, goiamum, Cardisoma guanhumi, r epr odução, educação ambiental.
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Resumo:
O guaiamum, Cardisoma guanhumi, Latreille 1825, é um caranguejo terrestre de importância
econômica em alguns Estados do Nordeste, bem como na região Sudeste do Brasil. Apesar de
sua ocorrência se iniciar no Ceará (seguindo-se até São Paulo), sua comercialização é pequena
naquele Estado, bem como no Rio Grande do Norte (Estado vizinho). Todavia, devido aos seus
aspectos biológicos, morfológicos e fisiológicos, bem como sua importância ecológica no ambiente de manguezal, se fazem importantes estudos sobre esse animal, envolvendo sua biologia, e
principalmente sua reprodução, e também a atividade de captura. As pesquisas se iniciaram no
mês de junho de 2013, com contato com catadores de guaiamum da sede de Macau, localidade
de Imburanas e distrito de Diogo Lopes, todas em Macau-RN. Em Diogo Lopes, primeira área a
ser estudada, foi realizado mapeamento da área, com marcação de pontos através do uso de GPS,
registro fotográfico, usando-se câmera Nikon colpix L110, paquímetro manual, com precisão de
0,05mm, para mensuração dos animais, e armadilha feita artesanalmente usando-se cano PVC de
100 mm, com elástico para captura de espécimes para amostragem em campo, e posterior estudo
laboratorial. Para estudos reprodutivos um tanque cilíndrico, com capacidade de 1000 L, contendo água salgada e substrato para manutenção de matrizes foi montado no prédio pertencente à
Unidade Produtiva do Câmpus Macau-IFRN, para posteriores estudos reprodutivos em laboratório. O projeto ainda está em andamento, porém já foi possível identificar na localidade de Imburanas que muitos catadores que capturam os animais em Macau são provenientes de outros Estados, como Ceará e Paraíba, e que através das análises de campo será possível identificarem os
tamanhos dos guaiamuns encontrados em Macau e se esses animais têm sido capturados dentro
dos padrões recomendados pela legislação, e se há captura de fêmeas ovígeras nesse período, e
através da larvicultura será possível elaborar atividades de educação ambiental entre a comunidade, explicando como se dá a reprodução e desenvolvimento desse animal em seu habitat.
Palavras-chave: Guaiamum, goiamum, Cardisoma guanhumi, r epr odução, educação ambiental.

17 AquitemCultura | Vol. Nº 2

Aplicação de modelos matemáticos na avaliação do crescimento de tilápias
(Oreocrhomis niloticus)
Angelo Sousa Oliveira*¹, Marcelo Luis Rodrigues¹, Jaene Francisco de Souza Oliveira², Maria Jamille
de Miranda Brito¹, Adriano Prazeres dos Santos¹
*1

Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Agrárias – CEP: 58397-000, Areia – PB, Brasil.
E-mail: angelozoo@hotmail.com
²Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: jaenesouza@yahoo.com.br
Resumo:
A utilização de modelos matemáticos para o estudo de níveis de crescimento em animais e uma
prática que pode auxiliar na escolha do melhor método de exploração de determinada espécie zootécnica. Assim o presente estudo teve como objetivo definir dentre os modelos estudados o mais
adequado para estimar o crescimento dos animais. O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura da UFPB, localizado no município de Areia – PB, durante o período de 20 de maio a 04 de
novembro de 2009. Foram utilizados 10 viveiros escavados em terreno natural com área útil de
250 m² e profundidade média de 0,8m (lamina da água) com abastecimento e escoamento d’água
independente. Os viveiros foram povoados com alevinos de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), linhagem Chitralada, revertidos sexualmente a macho, com peso médio inicial de 12,38 ±
1,21g e comprimento médio total de 11,51 ± 0,97cm. Seguindo a metodologia de Souza (2008) os
dados médios das pesagens foram tabulados para a aplicação das funções matemáticas. Considerando o R² (coeficiente de determinação). Os modelos de Brody, Gompertz e Logístico não se
ajustaram aos pesos observados dos animais utilizados neste trabalho, atingindo um R2 de 0,54,
0,80 e 0,83 para os modelos de Brody, Gompertz e Logístico. No modelo de Gama incompleto, o
parâmetro A da curva de crescimento foi estimado em 444,11g. Esse modelo representou adequadamente a curva média de crescimento dos animais em estudo, porém subestimou o peso no inicio
do experimento (0,74 g) e aos 30 dias (48,59 g), superestimou aos 60 dias de idade (114,17 g),
subestimou nitidamente os pesos entre 90 e 120 dias de idade, com resíduos de até 5,37 g, e voltou a superestimar aos 150 dias com resíduos de até -4,43g, já ao final subestimou novamente aos
180 dias com resíduo de 0,65g. O modelo Gama incompleto foi o que melhor estimou a curva de
crescimento, com resíduos de no máximo 0,65g até os 180 dias.
Palavras-chave: cur va de cr escimento, desempenho, peixes
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Análise das relações morfométricas da Opisthonema oglinum
para estimar o comprimento padrão de exemplares sem cabeça
Renata Maria Medeiros da Silva*1, Steves Correia Sobral1, Humber Agrelli Andrade1,
Severino Adriano de Oliveira Lima1
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Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; eng.pescarenata@yahoo.com.br;

Resumo:
Para estudar a manjuba Opisthonema oglinum, amostras são coletadas diretamente dos pescadores
que estão desembarcando nos ancoradouros em Itapissuma. Nas amostras, observamos que
muitos exemplares desta espécie chegam sem cabeça ou com uma outra parte do corpo ausente. A
falta de uma parte do corpo impossibilita o acrescimo do mesmo no cálculo da biomassa da
espécie, servindo apenas para o cálculo da abundância. A manjuba Opisthonema oglinum é a
única deste gênero encontrada no Brasil. E através do prolongamento de seu último raio da
nadadeira dorsal, a mesma é identificada facilmente. Assim, pode-se mensurar algumas medidas
ainda possíveis mesmo em indivíduos sem cabeça. Através dessas medidas pode-se estimar o
comprimento padrão (CP), se houver correlação. E obtendo o CP pode-se calcular o peso. Logo, o
objetivo deste trabalho é analisar as relações morfométricas da Opisthonema oglinum capturada
no Canal de Santa Cruz em Itapissuma-PE que podem ser usadas para o cálculo do comprimento
padrão de exemplares sem cabeça. As amostras foram obtidas nos meses de abril a julho de 2013.
A biometria da O. oglinum foi realizada em 50 exemplares com paquímetro (precisão de 0,02
mm) e a pesagem com uma balança de precisão de 0,01 g. Modelamos os dados utilizando os
Modelos Lineares Generalizados (MLG), assumindo uma distribuição normal e função de ligação
identidade. Neste caso, a variável resposta foi o comprimento padrão e as variáveis independentes
candidatas a explicar a primeira foram o comprimento da nadadeira dorsal (CND), comprimento
da nadadeira peitoral (CNP), comprimento da nadadeira ventral (CNV), comprimento da
nadadeira anal (CNA), base da dorsal (BD), base da peitoral (BP), base da ventral (BV), base da
anal (BA), distância dorsal-pedúnculo (DDP), distância peitoral-pedúnculo (DPP), distância
ventral-pedúnculo (DVP), distância anal-pedúnculo (DAP), altura no início da nadadeira dorsal
(HD) e distância dorsal-anal (DDA). A significância do modelo foi baseada na estatística
deviance. Mas para selecionar as variáveis explicativas e interações que devem ser mantidos nos
modelos utilizou-se o Critério de Informação Akaike. Com o objetivo de representar a variável
dependente de interesse, tem-se buscado desenvolver modelos parcimoniosos, ou seja, um modelo
mais simples em que há o menor número de parâmetros e que cumpra sua função adequadamente.
Assim, o modelo vencedor tem como variáveis explicativas as medidas de HD e DAP.
Palavras-chave: Modelos linear es gener alizados. Canal de Santa Cr uz. Itapissuma.
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Relação comprimento-peso da Anchovia Clupeoides captura no Canal de Santa Cruz
(Itapissuma-PE) considerando o sexo e artefatos de pesca
Steves Correia Sobral1, Renata Maria Medeiros da Silva*2, Humber Agrelli Andrade3,
Severino Adriano de Oliveira Lima4
1

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE; steves_@outlook.com.

Resumo:
Itapissuma é o principal município de pesca do estado de Pernambuco. A pesca nesta região é artesanal e é realizada quase que exclusivamente no complexo estuarino do Canal de Santa Cruz CSC. O principal recurso capturado são as “manjubas”, nome popular para um conjunto de pequenos peixes pelágicos das famílias Clupeidae e Engraulidae. No CSC uma das principais espécies
exploradas da família Engraulidae é a palmatória, A nchovia clupeoides. A relação comprimentopeso de organismos aquáticos possui grande importância para estudos sobre a sua biologia, avaliação de estoques e dinâmica populacional. Frequentemente a relação comprimento-peso é modelada
pela equação potencial W=a x Lb, onde o peso (W) é variável resposta ou dependente e o comprimento (L) é a variável explicativa ou independente. O objetivo principal deste trabalho é fornecer
estimativas dos parâmetros da relação comprimento-peso da A nchovia clupeoides capturada no
Canal de Santa Cruz considerando diferenças sexuais e artefatos de pesca. Os exemplares de A .
clupeoides foram coletados entre os meses de abril a agosto de 2013, no CSC, totalizando um número amostral de 75 peixes. O material biológico provém de duas artes de pesca, a rede de emalhe
(“redinha”) e a rede de arrasto (“mangote”). Os peixes foram identificados em laboratório com o
auxílio de chaves taxonômicas. O comprimento padrão foi medido com um paquímetro de precisão
de 0,02 mm e o peso obtido com uma balança de precisão de 0,01 gramas. A equação exponencial
W=a x Lb foi usada para modelar a relação comprimento-peso. Nesta relação o parâmetro
“a” (intercepto) é usualmente denominado de fator de condição, o “b” (inclinação) é o coeficiente
de crescimento alométrico, o “W” é peso total em gramas e o “L” é o comprimento padrão em mm.
As análises foram realizadas utilizando o software R. Para os diferentes sexos, as equações encontradas foram W=0,0005405 x L2,22 para machos e W=0,00001273 x L3,03 para as fêmeas. Assim,
observamos um crescimento alométrico negativo para os machos (b=2,22) e um crescimento alométrico positivo para as fêmeas (b=3,03). As equações para os diferentes artefatos de pesca foram
W=0,00001928 x L2,93 para a redinha, e W=0,00009355 x L2,59 para o mangote. Logo, o crescimento alométrico negativo foi observado para ambos os artefatos, ou seja, tanto para indivíduos capturados pela redinha (b=2,93) quanto para o mangote (b=2,93).
Palavras-chave: Palmatór ia. Alometr ia. Redinha. Mangote.

AquitemCultura | Vol. Nº 2 20

Variáveis ambientais na influência do desempenho de tilápias
(Oreochromis niloticus)
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Souza Oliveira², Adriano Prazeres dos Santos¹
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Resumo:
Nos últimos anos a aqüicultura se tornou uma atraente opção de investimento no agronegócio, assim o consumo de pescado é influenciado por diversos fatores como sócioeconômico, padrões de
consumo alimentar e saúde. Podemos destacar também alguns fatores ambientais que afetam a
aquicultura, e suas alterações severas de intensidade como chuvas, temperatura e radiação, resultam em alterações metabólicas nos peixes. Este trabalho teve como objetivo estudar a correlação
entre os fatores ambientais sobre o desempenho de tilápias. O experimento foi realizado no Setor
de Piscicultura da UFPB, localizado no município de Areia – PB, durante o período de 20 de maio
a 16 de novembro de 2009. Foram utilizados 10 viveiros escavados. Foram levantadas informações
sobre o comportamento das principais variáveis meteorológicas durante o período de cultivo dos
seguintes parâmetros: temperatura, pluviosidade e insolação. Para os dados de desempenho foram
mensurados os pesos dos animais, no intervalo de 30 dias. As variações de temperatura do ar observadas ao longo dos 180 dias de cultivo ficaram situados na faixa de 18,5ºC (mínima) em agosto a
29,1ºC (máxima) em novembro. A partir de vários trabalhos realizados na região, e depois de um
longo período de cultivo pode–se observar que quando a temperatura da água esteve no intervalo
de 25 a 28ºC, os peixes tiveram um ótimo desempenho em relação ao ganho de peso (448,01g). A
intensidade máxima de chuva ocorreu no mês de julho, com 319,6mm e a mínima no mês de outubro com precipitação de 3,6mm, onde não foi observada interferência direta no consumo de ração
dos peixes. De acordo com os valores encontrados, o mês de novembro foi o período com a maior
média de horas de insolação, totalizando 227,5 horas/mês, podemos obsevar ao final do experimento que os valores de insolação registrados juntamente com a temperatura influenciam de forma positiva no crescimento dos peixes. Em observação ao desempenho dos animais, o peso final alcançado se mostrou abaixo do esperado para o período de cultivo (448,01g), atualmente com o mercado
bastante exigente, deve-se buscar resultados mais satisfatório para um período de seis meses de
cultivo.
Palavras-chave: ambiência animal, cr escimento de peixes, cultivo.
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Estrutura Populacional de Callinectes danae (Decapoda, Portunidae) no Estuário
do Rio Mamanguape – Paraíba
José Cleuton Vitoriano Gomes*1, Emmanuela Ferreira do Nascimento1, Luiz Carlos Serramo Lopez1
*1Universidade Federal da Paraíba – UFPB campus João Pessoa; cleutonfera@yahoo.com.br;

Resumo:
Os siris do gênero Callinectes são importantes representantes da família portunidae, onde se encontra inserida a espécie C. danae, objeto do presente estudo. Esta espécie é abundante na maior
parte da costa brasileira e apresenta importante papel ecológico e econômico, além de ser utilizado como recurso alimentar pelas populações ribeirinhas. Devido a este fato, vários estudos têm
sido feitos em diferentes estados para entender melhor a ecologia do gênero e da espécie. Este
trabalho objetiva descrever a estrutura populacional dessa espécie no Estuário do Rio Mamanguape, município de Rio Tinto, Paraíba, a partir das análises de razão sexual, maturidade morfológica, relação de medidas morfológicas, bem como a distribuição dos indivíduos ao longo do
ano. As coletas ocorreram mensalmente, no período de agosto de 2012 a julho de 2013. Para a
coleta utilizou-se armadilhas dispostas em transectos transversais ao curso principal do rio, incluindo a calha e a margem. Estes transectos foram realizados em diferentes pontos do rio que
foram sorteados de forma aleatória. Os espécimes foram levados para laboratório e as seguintes
medidas morfológicas foram registradas: o peso úmido, a largura da carapaça a partir do espinho
lateral e da base do espinho lateral, o comprimento da carapaça e a altura da carapaça, utilizando
paquímetro digital e balança de precisão. Como resultado, foi observado que a espécie C. danae
ocorreu em todo o período coletado. A proporção de machos foi maior que a de fêmeas e a proporção de juvenis maior que a de adultos. Fêmeas ovígeras também foram observadas durante a
coleta, principalmente no período de seca. Analisando as amplitudes de classes de tamanho verificamos que os machos atingiram maior frequência na classe oito (74.7 |— 82.0; n=27; 16%), e
as fêmeas atingiram sua frequência máxima na classe cinco (52.8 |— 60.1; n=24; 20%). Tanto
machos como fêmeas apresentaram alometria positiva em todas as suas relações entre peso
úmido e as demais medidas da carapaça, exceto em peso úmido X altura da carapaça nas fêmeas,
que apresentou alometria negativa. Conclui-se que a espécie de C. danae é abundante durante
todo o ano, com predominância de machos, e indivíduos juvenis, sendo os machos maiores que
as fêmeas. Ambos os sexos apresentaram alometria positiva em quase todas as medidas.
Palavras-chave: Dinâmica populacional, Callinectes danae, Razão sexual, Morfometria.
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A prática de mariscagem e o aproveitamento sustentável das valvas de Anomalocardia brasilianae realizada nas comunidades da reserva de desenvolvimento
sustentável estadual ponta do tubarão (Rio Grande do Norte, Brasil)
Ana Paula Alves da Silva*1, Maria Priscylla Costa de Souza Padilha2, Marianna da Costa Soares3, Alexandre Alves de Andrade4
*1

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN Câmpus Macau; anapaulasilva-1@hotmail.com;

Resumo:
O presente trabalho apresenta o processo de mariscagem e o aproveitamento sustentável das valvas do molusco da espécie A nomalocardia brasilianae, realizado pelos moradores das comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho situadas nos limites da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, pertencente à cidade de Macau, Rio Grande do Norte.
Sendo esta, uma área de proteção criada para a preservação da natureza e conservação dos meios
das populações da região. Este estudo foi realizado entre os meses de janeiro a março de 2013,
através de pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas e entrevistas com a população local, com
o objetivo de descrever a prática de mariscagem e como é feito o aproveitamento sustentável das
valvas deste molusco. Após a coleta e a retirada do animal das valvas, os animais são colocados
em sacos de 1kg e conservados em baixas temperaturas com ajuda de freezers ou geladeiras, estando prontos para comercialização. E suas valvas eram descartadas e destinadas para terrenos
baldios, em que as conchas causam mau cheiro, relacionado à matéria orgânica em decomposição
e causam surgimento de enfermidades, provenientes de animais e insetos que se alimentam da
matéria orgânica. Como iniciativa e prática sustentável, as marisqueiras comercializam as valvas
dos mariscos para incorporação na construção civil – as valvas são utilizadas em substituição à
“brita” na concretagem de lajes na etapa estrutural de uma construção. E, de acordo com os relatos, os compradores também utilizam na produção de ração para a avestruz, esse beneficiamento
é feito na cidade de fortaleza através do processo de moagem das “cascas” para incorporação na
ração desses referidos animais. Essas práticas mostram a necessidade de políticas públicas que
viabilizem uma interação sustentável entre a comunidade comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão e o meio ambiente. Já que, a diversidade de pescados explorados pelas mulheres pescadoras da Reserva seja para comercialização ou consumo,
mostra a importância de diversos recursos pesqueiros do manguezal na subsistência dessas mulheres e de suas famílias. Isso torna ainda mais urgente à necessidade de manejo desses recursos
naturais como forma de manutenção da diversidade biológica local, mas também como forma de
manutenção da fonte de alimento dessas comunidades.
Palavras-chave: Mar iscagem, bivalve, r ecur sos pesqueir os, sustentabilidade.
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Determinação de lipídios em camarão (Litopenaeus vannamei) in natura e defumado
pelo método de Bligh & Dyer
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Resumo:
O camarão destaca-se por sua importância nutricional considerável, sendo fonte alimentar de proteínas com alto valor biológico, minerais e ácidos essenciais como o EPA (ω3) e o DHA ( ω3).
Sendo in natura, o mesmo torna-se um alimento altamente perecível devido ao pH próximo da
neutralidade, elevada atividade de água, composição química e gorduras insaturadas passíveis de
oxidação do produto. Pela sua simplicidade, a defumação substitui métodos sofisticados de conservação do pescado, principalmente, quando se considera a ausência de rede de frio e deficiência nos
sistemas de transportes. Trata-se de método antigo de conservação que tem sido utilizado como
artifício para melhorar a qualidade do pescado, pois provoca alterações sensoriais no seu odor, sabor, coloração e textura, além de aumentar a vida útil do produto. A determinação de gordura, geralmente se baseia nas propriedades dos lipídeos. Estes compostos apresentam propriedades físicas que refletem seu caráter hidrofóbico, sendo determinantes no flavor dos alimentos. Foram adquiridas quatro amostras de camarão no comércio local e nomeadas para in natura as amostras A e
B e defumado A e B, e conduzidas para o Laboratório de Química da UFPB, Campus III/CCHSA
de Bananeiras-PB. As análises foram realizadas em triplicata, obtendo-se os resultados e calculando as médias e o desvio padrão. As médias foram as seguintes para camarão in natura amostra A
(0,78%) e B (0,76%) de lipídios em 5 gramas da amostra e para defumado amostra A (1,055%) e B
(1,38%) em 5 gramas da amostra. O camarão defumado apresenta maior quantidade de lipídios
que o camarão fresco, isso acontece devido aos nutrientes estarem mais concentrados devido ao
processo de defumação. As médias de lipídios encontradas foram semelhantes encontradas por estudos já realizados. Os lipídios em produtos defumados armazenados provocam reação, alterando
assim as características do produto durante sua vida de prateleira. Está nesse aspecto à importância
de se conhecer a composição lipídica do camarão que está sendo ofertado para o mercado.
Palavras-chave: Lipídios, Qualidade, Camar ão defumado.
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Caracterização microbiológica da tilápia (Oreochromis niloticus) defumada com
folhas de cajueiro (Anacardium occidentale)
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Resumo:
No Brasil, a expansão da tilápia (Oreochromis niloticus) tem sido impulsionada pela demanda de
mercado por sua boa aceitação pela população, quanto ao sabor, valor nutritivo e preços baixos.
Entretanto, o seu consumo ainda é baixo no Brasil. Dentre as formas de se estimular o consumo de
pescado, busca-se a diversificação da produção, através da fabricação de produtos préprocessados, de preparo rápido e fácil. A defumação do pescado é um método tradicional de processamento e tem como finalidade proporcionar ao produto características organolépticas desejáveis, como cor, aroma, sabor e textura, além de promover o aumento no prazo de vida comercial
de um produto altamente perecível como o pescado. 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 produtos novos derivado da tilápia, o objetivo do trabalho foi
realizar analises microbiológicas para determinar a qualidade do pescado defumado com folhas de
cajueiro (A nacardium occidentale). 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 3,7 x 107
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 detectado com presença em
25g da amostra. Assim concluímos que a presença de Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella conﬁrmam que os procedimentos sanitários e higiênicos que foram seguidos antes, durante e
depois do processo de defumação foram incorretos.
Palavras-chave: Pescado, Defumação, Análise.
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Densidade e relação peso comprimento do Anomalocardia flexuosa, no estuário do
rio Paraíba – PB
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Resumo:
A mariscagem é uma atividade de subsistência desenvolvida ao longo de todo o litoral brasileiro,
no estuário do rio Paraíba. Essa atividade tem como seu principal alvo a captura do molusco bivalve A nomalocardia flexuosa que é explorado rotineiramente pelas comunidades locais, constituindo
um importante papel como fonte de renda e subsistência para as comunidades tradicionais de zonas
costeiras. A mariscagem é a atividade de extração de crustáceos e moluscos nas regiões estuarinas
e de mangue e está inserida na pesca artesanal. Este estudo teve por objetivo estudar alguns parâmetros populacionais da A . flexuosa com o intuito de gerar informações que dê suporte a futuros
desenvolvimentos de métodos sustentáveis de explorar a espécie na região. As amostragens estão
sendo obtidas mensalmente em seis bancos de sedimentos “croas”, que se localizam na porção inferior do estuário do rio Paraíba, sendo utilizados para tais procedimentos seis quadrantes com 1 m²
de área que determinam a área de amostra, distribuídos em linha reta ao longo da croa com uma
distância de 10 m entre cada quadrante. Todo o marisco contido no sedimento da área de cada quadrante é retirado, e em seguida levado para o laboratório para análise. Resultados preliminares
mostram que a densidade de A . flexuosa, ao que parece é afetada sazonalmente, principalmente
pela salinidade da água. No estuário do rio Paraíba, a maior densidade registrada foi de 2.358
ind.m² com salinidades de 17 a 21. Segundo informações das marisqueiras, no mês de janeiro geralmente a abundância do marisco no rio Paraíba diminui por causa do aumento da vazão de água
doce, que ocasiona alta mortalidade natural na espécie. As relações peso-comprimento indicaram
que essa espécie possui um crescimento de tipo alométrico negativo. Estudos mais detalhados na
variação sazonal mostrarão processos como o recrutamento de novos indivíduos na população de
A. flexuosa, assim como os seus parâmetros do crescimento corporal individual para o manancial
do rio Paraíba. Medições feitas de forma aleatória em amostras de mariscos catados pelas marisqueiras indicaram que os tamanhos médios se encontram entre 14,3 e 25,5 mm de comprimento,
com média de 17,81mm. Sendo que o tamanho mínimo ideal de captura deve ser maior de 22 mm.
Com base nesses estudos de indicação de tamanho, pode-se concluir que pode está ocorrendo uma
sobrepesca do A . flexuosa do rio Paraíba, uma vez que estão sendo coletados indivíduos que possivelmente ainda não alcançaram sua idade reprodutiva. O que leva a crer que medidas de como a
readequação dos apetrechos de captura atualmente utilizados devem ser feitas, para coletar os
exemplares maiores de forma a evitar os possíveis processos de sobrepesca na região.
Palavras-chaves: Mar iscagem, Molusco, Biologia populacional, Pesca ar tesanal.
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Resumo:
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.
Sob o ponto de vista nutricional, a carne de peixe deve ser consumida desde a infância pelos benefícios que apresenta quando participante da dieta dos seres humanos, uma vez que possui minerais
essenciais como cálcio, fósforo, potássio e ferro. 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 pescado consumido, o objetivo do trabalho foi realizar analises microbiológicas para determinar a qualidade do pescado 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 9,3 x 106 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 detectado 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, Pescado, Padr ões higiênicos
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Agregação de valor e aumento de vida de útil através do processamento de peixes
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Resumo:
O presente projeto trata da capacitação dos pescadores e seus familiares da colônia Z2 em processamento de pescados através da defumação de peixes, de modo que os mesmos possam ao adquirir
tal habilidade se organizem para produzir para comercialização, melhorando a renda familiar, de
forma a agregar valor aos peixes de baixo valor comercial por meio da defumação, atuando de forma sustentável através do desenvolvimento local. A metodologia desenvolvida em parceria com a
colônia de pescadores, utilizou para execução da capacitação, a infraestrutura física da colônia
(sala de aula) para as aulas teóricas e a unidade móvel de processamento de pescados (trailer), para as aulas práticas defumação de peixes. Os conteúdos explorados foram: Higienização pessoal,
do ambiente, dos equipamentos e dos utensílios, BPM e Etapas do processo de produção
(Recepção e seleção, Pesagem e pré-lavagem, Evisceração e primeira lavagem, Escamação ou descamação, Segunda lavagem e filetagem, Salga, Secagem, Pesagem e defumação, Resfriamento,
embalagem e Armazenagem). No processo foi utilizado a espécie A canthurus chirurgus, conhecida
pelos pescadores por “caraúna ou cirurgião”, que no mercado tem baixo valor comercial, comparada as espécies consideradas “sublimes”, sua desvalorização se dar por apresentar coloração escura e couro resistente com textura áspera, porém essa espécie pode ser aproveitada na defumação.
Os resultados, foram de 15 participantes matriculados, onde 70% foram do gênero feminino e
30% masculino, com idades que variam de 25 a 60 anos, com renda familiar menos de 1 salário
mínimo 38%; 1 salário mínimo 38%; de 1 a 2 salários mínimos 16% e de 2 a 5 salários mínimos
8%; com nível de escolaridade em 46% ensino fundamental incompleto, 15% ensino fundamental completo, 15% curso técnico e 15% ensino médio completo e com ensino médio incompleto
9%, a situação dos participantes no momento da capacitação foi 54% desempregados; 23% trabalham por conta própria; 16% trabalham para terceiros e 7% com vínculo empregatícios; 54% dos
participantes escolheram a capacitação por querer conhecer mais sobre os alimentos; 38% buscam
qualificação profissional e 8% por curiosidade; 70% responderam que desconheciam o processo de
defumação, 23% responderam que conheciam mais ou menos e 7% disseram que conheciam o processo de defumação, mas não praticavam. Conclui-se que a capacitação em processamento de peixes através da defumação na colônia de pescadores Z2, em Cabedelo, região onde a pesca artesanal
é predominante, fornecerá subsídios para a diversificação de novo produto, reduzindo as perdas
pós-captura, além disso, agregando valor aos peixes de baixa ou nenhuma comercialização, apresentando-se como uma alternativa o empreendedorismo individual e coletivo.
Palavras-chave: agr egação, peixes defumados, vida útil.
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Aproveitamento de resíduos de pescados: Alimentação saudável e sustentabilidade
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Resumo:
O presente projeto trata da capacitação desenvolvida através de ações educativas com mulheres da
comunidade Jardim Jericó em parceria com a ONG ECIFA (Espaço Cidadão das Famílias em
Ação), tendo como objetivo capacitar mulher es da comunidade do J ar dim J er icó do Município de Cabedelo em noções básicas de higienização na manipulação, preparo e aproveitamento de
resíduos de pescados de outros alimentos. Algumas atividades já foram executadas de acordo com
o planejado, tais como: elaboração e aplicação de instrumentos textuais para avaliação do perfil
socioeconômico e de saberes das participantes e outras estão sendo desenvolvidas, a saber: realização das aulas teóricas e práticas e elaboração de material didático. Alguns dados foram coletados
através do questionário socioeconômico, tais como: A idade das mulheres varia de 25 a 72 anos;
Apresentam algumas necessidades especiais tipo hipertensão arterial, é de 29% e diabetes 12,5% ,
41,5% não apresentam nenhuma; Estado civil: 50% são casadas, 29% solteiras, 8% viúvas, 4%
separadas, 4% vivem maritalmente, 5% não responderam. A maioria tem filhos variando de 1 a 8.
Quanto a moradia, 66% casa própria, 21% alugada, 9% cedida, 4% não responderam,; Quanto a
escolaridade, 42% ensino fundamental incompleto, 21% ensino médio incompleto, 13% ensino
médio completo, 8% Técnico, 8% Superior e 8% não responderam. A participação das mulheres
está sendo efetiva, onde o grau de escolaridade não esta influenciando no nível de aprendizado e
interação do público com a capacitação. A partir das ações educativas ofertadas através deste trabalho, pretende-se valorizar o ser mulher, jovens e adultas e capacitá-las não só para o mundo do
trabalho, mas também para a saúde preventiva, promovendo, assim, a cidadania e qualidade de vida para as mulheres dessa comunidade, de modo a contribuir significativamente através de sua prática educacional a melhoria da qualidade de vida das famílias, do individuo e da sociedade de forma sustentável, proporcionando a construção de novos hábitos alimentares no cotidiano das participantes do projeto e a diminuição da produção de lixo, bem como a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento local.
Palavras-chave: Alimentos, apr oveitamento, ações educativas.
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Aspectos social e ambientais das mulheres marisqueiras da comunidade
Renascer- Cabedelo
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Resumo:
A comunidade do Renascer ocupa as margens do estuário do rio Paraíba se caracteriza pela ausência de condições sócio‐econômicas com limitação nas formas mínimas de subsistência com dignidade. Por concentrar nesta área cerca de 300 famílias que dependem de forma direta dos recursos
pesqueiros locais, cerca de quinze anos atrás deu‐se o início da organização da Associação de Marisqueiras e Pescadores Z‐3 do Renascer. Atualmente, estas famílias que vivem em condições extremas de miserabilidade e convivência diária com atividades ligadas ao narcotráfico, não dispõem
de alternativas econômicas além das que são oferecidas pelo meio ambiente local. Desta forma, no
desenvolvimento da atividade registra‐se a participação de crianças e idosos, que na perspectiva
de obtenção de alguma renda, tendo em vista sua subsistência, participam das atividades de coleta
do marisco. O objetivo deste estudo tem por finalidade estabelecer um perfil de percepção das marisqueiras da comunidade Renascer, em relação as suas atividades às margens do estuário do rio
Paraíba em Cabedelo. Para se atingir o objetivo, foi utilizada uma pesquisa de estudo de caso onde
através de entrevistas com estas trabalhadoras, pode-se avaliar alguns aspectos na região como
condições socioeconômica e ambiental, tendo destaque à falta de estrutura no desempenho das atividades relacionadas à catação de mariscos. Por sua vez, por parte das mariqueiras, existe um grande entendimento dos problemas socioambientais locais, e fica elucida a insatisfação destes trabalhadores perante poder público pela falta de melhores condições de trabalho e sustentabilidade da
atividade.
Palavras-chave: Mar isqueir as; Estuár io do r io Par aíba; Sócio-econômica; Sustentabilidade.
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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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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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Avaliação microbiológica de um produto reestruturado elaborado a base de tilápia (Oreochromis niloticus) armazenado sob duas temperaturas
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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.

AquitemCultura | Vol. Nº 2 32

Avaliação microbiológica de camarão-de-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri comercializados nas praias de Cabo Branco e Tambaú na cidade de João Pessoa-PB.
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Resumo:
O pescado é um alimento importante na dieta humana. 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 nas praias de Cabo Branco e Tambaú 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 Coliformes 45ºC/g,
Estaphylococcus coagulase positiva/g. e Salmonella sp/25g. para pescado. As amostras foram
identificadas com amostras do vendedor 1 e amostras do vendedor 2, para as análises de coliformes a 45ºC apresentou fora dos padrões nas diluições 10-1 para a amostra do vendedor 1. As demais diluições estavam dentro dos padrões. Na análise de Estaphylococcus coagulase positiva/g
na amostra do vendedor 1 e 2 estavam fora dos padrões para diluição 1, estando as demais dentro
dos padrões. Para a análise de Salmonella sp/25g deu ausência nas amostras do vendedor 1 e 2.
Portanto as amostras estavam impróprias para o consumo colocando em risco a saúde do consumidor.
Palavras-chave: Camar ão, avaliar , comer cializada, qualidade micr obiológica.
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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 (Sardinella brasiliensis) por ser
uma das espécies de pescados mais abundantes do país tem um importante papel na alimentação
humana, por possui um elevado valor nutricional e apresenta importante lipídeo o omêga-3. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da Sardinha fresca comercializada na feira livre e a congelada comercializada em supermercados. 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 e congelado,
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 ou 103 UFC /g 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, sar dinha, qualidade micr obiológica.
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Qualidade microbiológica do pescado (Oreochromis niloticus) comercializado na
feira livre do município de Solânea – PB
FERREIRA , Poliane da Silva1*, LIMA, Artur Carvalho de1, LIMA, Flávio Bruno Soares de1,
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Resumo:
A Tilápia (Oreochromis niloticus) é originária da África e do oriente médio, foi introduzida em
vários países do mundo, para criação. A sua entrada no Brasil se da entre 1951 e 1952, com intuito de combater plantas aquáticas que entupiam as turbinas das hidrelétricas. A microbiota normal do peixe é uniforme e influenciada pela natureza do habitat e variação da temperatura. Patógenos ou indicadores de poluição fecal são raramente encontrados no pescado recém-capturados,
após a captura, a microbiota inicial é alterada pelo transporte, manipulação, contato com o gelo,
superfície do equipamento, estocagem e comercialização. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica e os tipos de micro-organismos presentes no pescado
(Tilápia - Oreochromis niloticus) comercializado na feira livre do município de Solânea-PB. As
amostras foram coletadas na feira livre do município Solânea – PB, em outubro de 2011, sendo
identificadas e armazenadas em caixa de polipropileno expandido conduzidas para o laboratório
de microbiologia de alimentos do CCHSA – UFPB, sendo realizadas as seguintes avaliações microbiológicas, Staphylococcus coagulase positivo, Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas e
Salmonela sp. A metodologia utilizada foi de acordo com o Manual de Métodos de Analises Microbiologia de Alimentos e Água. De acordo com os resultados apresentados, nota-se que a
amostras se encontram dentro do padrão estabelecido para determinação de Staphylococcus coagulase positivo, também foi realizada a análise de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas,
mesmo assim mostrou um resultado baixo de UFC/g. pois a legislação não prevê limites para a
contagem. A presença de Salmonella spp. indica que o alimento se encontra impróprio para consumo, no caso do presente trabalho, os resultados encontrados está em conformidade com a resolução. Com a necessidade da qualidade, do pescado Tilápia (Oreochromis niloticus) comercializada na feira livre do Município de Solânea – PB procurou-se avaliar a qualidade microbiológica
do mesmo, de acordo com os resultados, a contaminação por bactérias mesófilas deve-se dar ao
fato das condições higiênicas sanitárias inadequadas dos manipuladores . Demonstrou-se que
necessita de condições favoráveis para melhoria de sua qualidade e segurança alimentar. Portanto os resultados obtidos para a amostra avaliada nos permite concluir que a Tilápia (Oreochromis
niloticus) analisada encontrava-se em condições favoráveis de consumo.
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