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RESUMO
Apesar da elevada importancia ambiental, economica, social e cultural, nao existem estudos
voltados para a pesca de moluscos bivalves no litoral piauiense. Esse estudo teve como
objetivo avaliar a morfometria e 0 rendimento de carne do bivalve marinho venerfdeo
Anoma/ocardia brasiliana. Exemplares de Abrasiliana foram coletados em cinco pontos
distantes 200 metros entre si, em estuario proximo a Praia de Barra Grande-PI, durante a mare
baixa de sizigia. A temperatura e salinidade da agua foram medidas na margem dos pontos de
coleta com utiliza~ao de sonda multiparametros. Em cada amostragem foi coletado sedimento
para analise de pH e materia organica. Os parametros abioticos foram semelhantes nos pontos
de coleta. A analise morfometrica determinou valores de comprimento de concha acima de 16
mm, indicando que os exemplares coletados foram todos adultos. 0 rendimento determinado
esteve entre 6 a 12%, variando conforme 0 peso total da concha fechada das amostras. 0
baixo rendimento encontrado para A brasiliana, em exemplares com comprimento de concha
entre 16 e 20 mm, justifica 0 desenvolvimento de estudos que avaliem formas de agrega~<'.'1.0de
valor ao produto.

INTRODUCAO
A Anoma/ocardia brasiliana (GMELlN, 1791) e um molusco bivalve, comumente

conhecida pelos nomes populares de "berbigao", "vongole", "magunim" e "chumbinho".
Pertencente a familia. Veneridae, essa especie possui ampla distribui~ao em toda costa
brasileira (RIOS, 1994). Preferencialmente, habita areas protegidas da a~ao de ondas e de
correntes, tanto na faixa entre mares como no infralitoral raso, onde se enterra superficialmente
no substrato lodoso ou areno-Iodoso (BOEHS et aI., 2004).

Para as comunidades ribeirinhas que vivem proximas aos manguezais, a coleta de
moluscos pode constituir-se na sua principal fonte de renda (NISHIDA et ai, 2004). Em Barra
Grande, municfpio de Cajueiro da Praia, Piau!, as marisqueiras, que trabalham coletando
moluscos bivalves no estuario durante a mare baixa, costumam capturar A brasiliana e utiliza-
la na alimenta~ao da familia.

Nishida (2000) aponta a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre a biologia
e dinamica da popula~ao de moluscos, uma vez que 0 extrativismo de moluscos estende-se
geralmente durante 0 ana todo, nao havendo regulamenta~ao institucional-Iegal ou mesmo
instru~ao normativa por parte dos orgaos ambientais estaduais e/ou municipais para a sua
captura.

Este trabalho faz parte de um estudo de reprodu~ao, distribui~ao e abundancia de A
brasiliana em uma area do complexo estuarino formado pelos Rios Cardoso e Camurupim,
proximo ao povoado da Praia de Barra Grande, onde existe a captura comercial da especie.
Alem dos estudos biologicos, 0 estudo visa contribuir para 0 desenvolvimento sustentavel da
pesca do marisco, avaliando 0 rendimento de carne e buscando formas de agrega~ao de valor
ao produto.

MATERIAlS E METODOS
Exemplares de A brasiliana foram coletados, durante a mare baixa de slzlgla, no

complexo estuarino Cardoso-Camurupim (02°54'45"S; 41°25'38"W), proximo a comunidade de
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Barra Grande, mUniCipiO de Cajueiro da Praia, PI, em novembro de 2009 e as analises
realizadas na Embrapa Meio-Norte, Unidade de ExecugflO de Pesquisa, UEP, Parnaiba, PI.

As amostras foram coletadas em cinco pontos demarcados com uma distancia de 200 m
entre os mesmos. Em cada ponto foram coletadas cinco amostras aleat6rias demarcadas com
quadrados de 0,5 m x 0,5 m, escavadas na profundidade de 20 cm, e peneiradas com malha
de nylon com 1,0 mm de abertura entre os n6s. 0 material biol6gico retido foi transportado em
caixas de isopor com gelo para 0 laborat6rio, quantificado, medido (comprimento do eixo de
sua concha ao seu extrema oposto, largura e altura) com auxflio de um paquimetro digital com
precisao de 0,05 mm e pesado em balanga analftica (modelo AX-200, Shimatzu).

A temperatura e salinidade da agua foram medidas na margem dos pontos de coleta
com utilizagao de refratometro (modelo F-3000, Bernauer Aquacultura) e sonda
multiparametros (modelo YSI F-1550, Bernauer Aquacultura). Em cada ponto de amostragem
foi coletado sedimento para analise do pH (peagometro de bancada) e da materia organica
(metodo da mufla, que consiste na diferenga em percentual da materia organica seca e umida).
o rendimento da carne foi obtido pela diferenga entre 0 peso inicial da concha fechada e 0
peso da carne (R = peso carne*100)/peso da concha fechada).

Os resultados foram submetidos ao teste de analise de variancia (ANOVA), sendo
realizado teste de Tukey quando encontradas diferengas significativas (P<0,05) entre as
variaveis.

RESUL lADOS E DISCUSSCES
A Tabela 1 apresenta os valores medios obtidos na analise morfometrica de A.

brasiliana nos cinco pontos avaliados. Segundo Barreira e Araujo (2005), a especie atinge a
maturidade sexual com cerca de 13 mm de comprimento, desta forma, os exemplares
encontrados podem ser considerados adultos, uma vez que apresentaram largura da concha
superior a 19 mm (Tabela 1). Nao houve diferenga significativa entre 0 tamanho dos
exemplares e os locais de coleta entre os pontos 02 a 05, provavelmente devido a sua
proximidade e caracterfsticas abi6ticas semelhantes (Tabela 2).

Tabela 1 - Valores medios da analise morfometrica das conchas de Anomalocardia brasiliana
por ponto.
Ponto Quantidadede Comprimentodaconcha Largurada concha Alturada concha

exemplares* (mm) (mm) (mm)
01 28 16,55±2,26d 19,79+2,33° 12,53±1,84D

02 112 19,23 ± 2,18b 22,47 +" 2,528 13,65 + 1,9T
03 19 19,12 + 2,14b 22,18 +" 2,368 13,37';- 2,1SSb
04 03 20,61±2,408b 23,78±2,198 14,52±1,4~b
05 26 18,79 ± 1,358bc 22,35 + 1,468 13,41 + 1 008b

*Soma das cinco amostragens aleat6rias. Medias seguidas de mesmas letras nao diferem pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade (minusculas nas linhas).

Tabela 2 - Valores dos parametros abi6ticos da agua e do sedimento por ponto.
Ponto Temperaturada Salinidade(ppm) pHdo solo MateriaOrganica

agua (0C) (%)
01 33,7 43 8,07 0,98
02 35,9 41 8,32 0,82
03 35,5 40 8,15 0,74
04 34,4 41 8,04 0,72
05 34,9 41 8,50 2,07

Os pesos da concha fechada e da carne tiveram maior variagao, sendo que os animais
coletados no ponto 01 apresentaram menor peso e, consequentemente, menor rendimento
(Tabela 3). 0 ponto 04 apresentou 0 maior peso da carne e melhor rendimento, porem, 0
numero de individuos coletados nesse ponto foi baixo (Tabela 1), 0 que nao e representativo
em relagao ao total de individuos coletados nos cinco pontos.

Os valores de rendimento, em geral, sao muito baixos (12 a 6%), se compararmos essa
especie com peixes (30 a 50% segundo MACEDO_VIEGAS e SOUZA, 2004) e camar6es
(50%, LIMA et aI., 2007), porem mais pr6ximos a ostras (6 a 10%, PORTELLA, 2005) e
caranguejos (11 a 18%, OGAWA, 2008). Dessa forma, para obter um quilo de carne seria
precise coletar aproximadamente 10 kg de conchas fechadas, sendo que a prego
comercializado na regiao e de R$ 10,00/kg de carne de marisco. Par isso, M necessidade de
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estudos que determinem a captura por unidade de esfor90 (CPUE) para avaliar 0 quanta cada
marisqueira coleta por hora/dia equal 0 impacto dessa atividade no ambiente.

Tabela 3 - Valores medios de rendimento de carne das conchas de Anomalocardia brasiliana
por ponto.
Ponto Peso da concha fechada Peso da concha aberta Peso da carne Rendimento de carne

(9) (9) (9) (%)
01 3,25 ± 1,090 2,84 ± 0,890 0,22 ± 0,09: 6,65 ± 1,99:
02 5,17 ± 1,37a 4,42± 1,17a 0,46±0,16

b
8,94±8,80

b03 4,44 ± 1,38a 3,93 ± 1,16a 0,44 ± 0,18 9,80 ± 2,24
04 4,94 ± 0,67a 4,46 ± 1,00a 0,61 ± 0,23: 12,49± 5,0~a
05 4,52 + 1,02a 4,04 + 0,93a 0,39 + 0,17 8,43 + 2,68

Medias seguidas de mesmas letras nao diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (minusculas nas linhas).

CONCLUSCES
o baixo rendimento encontrado para A. brasiliana, em exemplares com comprimento

de concha aproximada de 16 mm, justifica 0 desenvolvimento de estudos que avaliem a CPUE
na area estudada e formas de agrega9ao de valor ao produto, contribuindo para 0
desenvolvimento sustentavel da atividade no Piaui.
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