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RESUMO
Os moluscos bivalves possuem elevada importancia ecol6gica e s6cio-economica nos
ambientes costeiros, servindo como fonte de alimento, emprego e renda para comunidades
tradicionais de pescadores. Apesar de serem capturados na maioria dos municipios do litoral
do Piaui, nao existem dados sobre as especies de moluscos e os pontos de pesca no estado.
o objetivo deste trabalho foi identificar os pontos de coleta e as principais especies de
moluscos bivalves capturadas no Estado do Piau!. 0 levantamento ocorreu entre os mesas de
marc;o de 2008 e dezembro de 2009, periodo no qual foram realizados acompanhamento das
pescarias e reuniOes com coletores de moluscos, alem da coleta de exemplares no complexo
estuarino formado pelos Rios Cardoso e Camurupim (02°54'45"S; 41°25'38"W). No total, foram
identificados tres pontos de coleta e sete especies de bivalves utilizados para consumo ou
comercializayao no Piaui.

INTRODUCAo
Os moluscos bivalves possuem um importante papel nos ambientes costeiros,

promovendo uma grande variedade de fun90es (NORLING et al., 2007). De acordo com
JONES et al. (1994), a estrutura populacional desses animais persiste por longos periodos e
interage com varios processos ecol6gicos. Oesta forma, um decUnio das populaydes de
moluscos pode gerar um efeito cascata na .estrutura e no funcionamento de todo 0 ecossistema
(NORLING et al., 2007).

Muitas especies de moluscos destacam-se, ainda, pelo elevado valor s6cio-economico,
como fonte de alimento, emprego e renda para comunidades que habitam zonas costeiras. A
coleta desses animais pode constituir-se na principal fonte de renda das familias envolvidas,
ou, complementar a renda oriunda de atividades assalariadas (NISHIDA et al., 2004).

No Piaui, os moluscos bivalves sac coletados por pescadores artesanais de tres dos
quatro municipios do Iitoral do Estado: IIha Grande (2%1'49" S, 41°49'56" W), Luis Correia
(2° 53'09"S, 41° 40'06" W) e Cajueiro da Praia (2° 56' 14" S, 41° 20'24" W). No entanto,
n~o existem dados concretos sobre as especies capturadas e sobre os valores da produyao
para 0 Estado. No ano de 2002, 0 relat6rio de desembarque registrou a captura de 118 t de
moluscos (IBAMA 2003), no entanto, nao houve identificayao das especies Em 2005, foi
registrado 0 desembarque de 145,5 t de ostras (IBAMA, 2007), sam incJuir as demais especies
capturadas.

o Objetivo deste trabalho e listar as principais especies de moluscos bivalves
capturados no litoral do Piaui, identificar 0 tipo de ambiente no qual sac coletados e, estimar 0
numero de coletores de moluscos no estado.

MATERIAlS E METODOS
Entre os meses de maryo de 2008 e dezembro de 2009 foram realizados: um

levantamento das areas de coleta de moluscos bivalves ao tango do Iitoral do Piaui, reunioes
com coletores de moluscos, e acompanhamento das pescarias.

Amostragens de organismos sesseis foram realizadas entre os meses de maio de 2008
a maio de 2009; amostragem de especies que se deslocam no sedimento, entre os meses de
julho e dezembro de 2009. As coletas ocorreram durante a mare baixa de sizigia, no complexo
estuarino dos Rios Cardoso e Camurupim (02°54'45"S; 41°25'38"W), local caracterizado por
variaydes de mares, presenya de fundo areno-Iodoso e vegetayao de manguezal em suas
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margens, e identificado como 0 de maior incidE'mcia de pescarias de bivalves no litoral do
estado.

Para a coleta das especies sesseis, foram demarcados cinco pontos distantes SOOm
entre si, nos quais foi retirada uma amostra demarcada com quadrado de 0,5 m x 0,5 m.

Para a amostragem das especies que se deslocam, foram demarcados cinco pontos,
com uma dislancia de 200 m entre si e, em cada ponto foram coletadas cinco amostras
aleat6rias demarcadas com quadrados de O,S m x O,S m, escavadas na profundidade de 30
em, e peneiradas com malha de nylon com 1,0 mm de abertura entre os n6s.

Os especimes coletados, junto aos pescadores e nas amostragens, foram
transportados para identificayao no Laborat6rio de Recursos Aquaticos da Embrapa Meio-
Norte, Unidade de Execuyao de Pesquisa, UEP, Parnaiba, PI.

RESUl TACOS E DISCUssAo
Foram identificados tres pontos de coleta de moluscos: 1) Delta do Rio Parnaiba, na

divisa entre os estados do Piaui e do Maranhao (02°49'19"S; 41°S0'27"W ), onde atuam cerca
de 30 coletores do municfpio de llha Grande; 2) estuario do Rio Ubatuba, na divisa com 0
estado do Ceara (02°S6'04"S; 41°19'22"W ), onde atuam cerca de 10 coletores do municipio de
Cajueiro da Praia; 3) no complexo estuarino dos rios Cardoso e Camurupim (02°54'S6"S;
41°26'25"W), com cerca de 125 coletores de moluscos dos municipios de Luis Correia e
Cajueiro da Praia.

sete especies de bivalves sAo capturadas para consumo e/ou comercializayao,
(Tab.1). As especies identificadas junto aos pescadores foram as mesmas identificadas
durante as amostragens, fato atribuido a realizayiio das coletas nos pontos de pesca, limitando
as capturas a especies que habitam aguas rasas de areas entre-mares e de fundo areno-
lodoso e/ou fixos a raizes, galhos e pedras no ecossistema de manguezal.

Tabela 1. Especies de moluscos bivalves capturados para consumo e/ou comercializayiio no
Iitoral do Estado do Piaui e ti de habitat associado.
Nome cientifico Nome ular Habitat
Crassostrea rhizo horae Ostra do man ue Ralzes de man
Crassostrea brasiliana Ostra de mer ulho Raizes de man ue e rochas submersas
Mella guyanensis Sururu de dedo Substrato lodoso de man uezal
Mella charruana Sururu Substrato areno lodoso ou material submerso
Anoma/ocardia brasiliana Marisco Substrato areno lodoso
Tagelus /ebeius Unha de velho Substrato areno lodoso
Jphigenia brasiJiana Tarioba Substrato areno Iodoso

As especies de ostra nativa, C. rhizophorae e C. brasiliana, sAo coletadas
principalmente durante os meses de julho, dezembro, janeiro e fevereiro, quando ocorre maior
f1uxode turistas para a regiAo, sendo a produyao vendida em bares e restaurantes, diretamente
pelos coletores. Os exemplares sAo vendidos ainda vivos e 0 prec;o varia entre R$ 6,00 e R$
10,00 a duzia. Observou-se que os dados de produyao de ostras relacionados para 0 Piau!
referem-se a especimes capturados por coletores no MaranhAo, desembarcados no Porto dos
Tatus, municipio de IIha Grande, e transportados para a cidade de Fortaleza-CE. Desta forma,
os dados divulgados atualmente referem-se a exemplares coletados em outro estado, sando 0
Piaui 0 ponto de transferencia de carga do transporte fluvial para 0 trans porte rodoviario.

A coleta de Mytella charruana e eventual, quando ocorrem em grandes densidades.
Segundo os coletores a espeeie e mais abundante entre os mesas de outubro a dezembro. A
pescaria de Myteffa guyanensis ocorre ao longo do ano, e reduz no perfodo em que 0 esfor90
de pesca e direcionado para M. charruana. NISHIDA et a/. (2004) tambem observaram coleta
eventual de M. charruana no Estado da Paraiba, durante periodos de maior abundancia da
especie. Ambas as espeeies de sururu sAo utilizadas para consumo dos coletores e tamham
sAo comercializadas ap6s a extrayiio da came, resfriadas ou congeladas, por valores entre R$
8,00 e R$ 10,00/kg.

Dentre as especies que apresentam deslocamento, Anoma/ocardia brasiliana
destacou-se como a principal especie capturada, sendo a unica utilizada tanto para 0 consumo
quanto para a venda. E comercializada resfriada ou congelada pelo valor de R$ 10,00/kg.
Tanto Iphigenia brasiliana quanta Tagelus plebeius podem ser considerados como pesca
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acompanhante da coleta de A. brasiliana, uma vez que os exemplares capturados nao SaG
comercializados e sim consumidos pelos pr6prios coletores.

E comum 0 colapso da pesca de estoques sobre os quais nao existem conhecimentos
sobre os parametros populacionais pesqueiros, acarretando em prejufzos ambientais e s6cio-
econ6micos. Por outro lado, um gerenciamento adequado do recurso pode ocasionar
beneffcios tanto para pescadores quanto para as populayaes naturais de bivalves. Nos estudos
de MONTI et a/. (1991), PEZZUTO et a/. (1999) e BOEHS et a/. (2004), os autores
observaram que 0 tamanho das populay6es de A. brasiliana, Lucina pectinata, Tage/us divisus
e T. plebeius, SaG regulados em parte pelas densidades populacionais e competiyao
intraespecffica existente. Esses trabalhos apontam para menores taxas de recrutamento e de
sobrevivencia de juvenis, quando ocorrem altas densidades de classes mais vel has da
populayao. Desta forma, a retirada somente das classes de maior tamanho propiciaria um
assentamento de novos individuos e uma sobrevivencia de juvenis mais elevados, favorecendo
a renovayao do estoque pesqueiro.

Uma vez que nao existem dados sobre a quantidade de bivalves capturados no Estado
do Piaui e que a pesca ocorre ao longo de todo 0 ano, considera-se necessario a definiyao de
novos pontos para coleta de dados de desembarque e 0 desenvolvimento de trabalhos sabre a
biologia das especies capturadas (distribuiyao, abundancia e reproduyao), bem como sobre a
Captura Por Unidade de Esforyo (CPUE). Atraves dos resultados das pesquisas e do
envolvimento direto dos coletores de moluscos, sera possivel 0 desenvolvimento de pianos
adequados para 0 manejo da pesca de bivalves no estado.

CONClUSOES
Foram identificadas setes especies de moluscos bivalves e tres pontos de coleta ao

longo do litoral piauiense, nos quais cerca de 165 coletores praticam a pesca durante todo 0
ano. Devido a ausencia de dados sobre a bioecologia das especies e sobre as taxas de
capturas, considera-se necessario 0 desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre
moluscos bivalves no Piaui.
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