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RESUMO 

Santa Catarina é responsável por mais de 90% da produção brasileira de 

bivalves cultivados. Os municípios de Palhoça e Penha concentram a maior 

parte de mexilhões no estado. O processo de desenvolvimento das atividades 

aquícolas é apresentado sob um ponto de vista histórico da crise do setor 

pesqueiro. A mitilicultura apresenta-se como alternativa viável aos pescadores, 

sendo uma importante fonte de renda e geração de emprego. Entretanto, o 

crescimento da atividade gera problemas relacionados a qualidade do produto, 

o seu beneficiamento, o descarte dos resíduos, a comercialização e 

armazenamento. O trabalho visa analisar aspectos socioeconômicos dos 

produtores e o processo da gestão de resíduos, associada ao cultivo e 

beneficiamento do mexilhão (Perna perna) em Palhoça e Penha. Foram 

realizadas entrevistas junto aos mitilicultores, com o levantamento de dados e 

registros fotográficos das estruturas e locais de beneficiamento. Os resultados 

indicam que a maioria dos produtores lucra com o produto comercializado, 

sendo que cerca da metade dos produtores desconcha o mexilhão. Geralmente 

este processo ocorre nas empresas que possuem devida certificação e 

atendem as exigências legais. Contudo, há locais - conhecidos como salgas -, 

improvisados em galpões ou nas residências dos mitilicultores, que não 

apresentam condições sanitárias adequadas, fator este que coloca em risco a 

qualidade de vida dos consumidores. Dentre os entrevistados em Penha, a 

produção total de conchas e fauna acompanhante (cracas, ascídeas, etc) 

daqueles que beneficiam o mexilhão foi de 31.000kg/semana, enquanto em 

Palhoça somou um total de 50.000kg/semana. As conchas são compostas 

majoritariamente por carbonato de cálcio. O não aproveitamento das mesmas 

constitui em desperdício de matéria-prima por possuir diversas aplicações 

industriais, como na produção de suplementos alimentares, rações, adubos, 

pesticidas, mármore compacto para pavimentos, entre outros. As atuais 

alternativas de utilização ainda demandam políticas públicas que elevem a 

valorização do produto.  

Palavras-chaves: sócio-economia; mitilicultura; Perna perna; resíduos; 

matéria-prima. 
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ABSTRACT 

Santa Catarina is responsible for over 90% of Brazil’s production of farmed 

bivalves, with most of the mussel farms in the state being concentrated in the 

municipalities of Palhoça and Penha. The process of development of 

aquaculture activities is presented from the historical point of view of the crisis 

in the fishing sector. Mussel farming is presented as a viable alternative for 

fishermen, and important source of income and employment generation. 

However, the growth of the activity is creating problems related to product 

quality, processing, waste disposal, marketing and storage. The work analyzes 

socio-economic aspects of the producers and the process of waste 

management associated with the cultivation and processing of mussels (Perna 

perna) in Palhoça and Penha. Interviews were conducted with mussel farmers, 

with data collection and photographic records of the structures and processing 

sites. The results indicate that most producers profit from the product marketed, 

and about half of the producers deshell the mussels. This process is usually 

done in companies that have the due certification and meet the legal 

requirements. However, there are places – known as salgas – set up in 

makeshift sheds or in the homes of mussel farmers, that do not have adequate 

sanitation, a factor that endangers the quality of life of consumers. Among the 

respondents in Penha, the total production of shells and accompanying fauna 

(barnacles, ascídeas, etc.) of mussel processers was 31,000kg/week, while in 

Palhoça, this total was 50,000kg/week. The shells are composed mainly of 

calcium carbonate. Failure to recycle them is a waste of raw material, as they 

have various industrial applications, such as use in the production of food 

supplements, animal feed, fertilizers, pesticides, and compact marble flooring, 

among others. The current alternative uses still require public policies that 

increase the value of the product. 

Keywords: socio-economics; mussel farming; Perna perna; waste; feedstock. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A pesca artesanal tem empobrecido pela redução dos estoques 

pesqueiros, devido à poluição e à captura predatória, por isso a atividade de 

maricultura surgiu como uma alternativa de renda e empregos (Montagner, 

2012), além de preservar o contato das populações com o mar e a cultura. 

O cultivo do mexilhão Perna perna ocorre da Venezuela até o Uruguai, 

do Mar Vermelho até a África do Sul (costa Índica) e da África do Sul à Tunísia, 

no mediterrâneo (costa Atlântica). Porém, a população natural é abundante no 

Brasil, entre os litorais do Espírito Santo até Santa Catarina (Scalice, 2003). 

Devido às condições oceanográficas propícias ao desenvolvimento da 

espécie, a mitilicultura (cultivo de mexilhão) em Santa Catarina se difundiu em 

praticamente todas as enseadas e baías da costa centro-norte (Alves, 1999; 

Diogo, 2002; Gallon et al., 2011; Marenzi & Branco, 2006). A atividade 

aconteceu em litoral pontilhado de localidades pesqueiras do estado – cuja 

presença é um traço da herança açoriana madeirense ligada a colonização do 

sul do Brasil no século XVIII – castigadas há décadas pelo encolhimento dos 

níveis de captura (via de regra, devido à concorrência da pesca industrial) e por 

dificuldades comerciais (em grande parte, oriundas das ações de 

intermediários), com estreitamento cada vez maior do horizonte de 

possibilidades (Lins, 2004; Oliveira, 2005a). 

Neste contexto, a mitilicultura é considerada uma das opções 

disponíveis para resolução parcial da sobre-explotação dos recursos 

pesqueiros, como meio de gerar trabalho e renda, promover a fixação dos 

produtores no local de origem, estimular o ecoturismo, a cadeia produtiva e a 

conscientização ambiental (Gelli, 2007), objetivando-se a introdução de uma 

nova prática nas comunidades (Lins, 2004; Oliveira, 2005a). 

Os esforços institucionais que uniram pesquisa científica e experiências 

práticas foram imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade. Através de 

pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

e com o auxilio do órgão de Extensão e Fomento do Governo do Estado 

(EPAGRI), o cultivo de mexilhões começou a se tornar uma realidade. A união 

ocorreu através da receptividade e participação das comunidades pesqueiras à 
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nova atividade que estava sendo proposta (Diogo, 2002; Lins, 2004; Mazoni, 

2005; Paulilo, 2002). 

A partir deste momento, as pesquisas sempre foram direcionadas no 

sentido de obter informações científicas e técnicas para aperfeiçoar o 

desenvolvimento da tecnologia de cultivo de mexilhões em Santa Catarina 

(Mazoni, 2005). A EPAGRI repassava tecnologias sobre o cultivo de mexilhões 

para as comunidades pesqueiras. Os técnicos comprovaram a aplicabilidade 

prática e econômica, obtido com auxílio dos pesquisadores que avançaram no 

aumento da produção de proteína por meio do cultivo (Igarashi, 1992). 

Também integra o leque de instituições que gravitam em torno da 

maricultura estadual a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), sediada em 

Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, que criou, no âmbito do Centro de 

Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (CTTMar), um Centro Experimental 

de Maricultura (CEM), onde são realizadas pesquisas sobre cultivo de 

moluscos marinhos e extensão em comunidades pesqueiras do Município de 

Penha, visando propalar a prática (Lins, 2004). 

Os resultados positivos do crescimento dos mexilhões inicialmente 

cultivados, aliados à política de difusão da atividade, motivaram o ingresso 

contínuo de pescadores de diferentes localidades. Outro fator que contribuiu 

para o incremento foi o reduzido custo de implantação do cultivo, como a 

utilização de materiais reciclados do setor da pesca que inicialmente não 

apontavam nenhum dispêndio (Manzoni & Geraldo, 2006; Mazoni, 2005). 

Entretanto, despertou-se o interesse de outras pessoas que obtiveram na 

mitilicultura uma forma futura de garantir o sustento das famílias (Oliveira, 

2005a). 

A instalação dos cultivos experimentais não acompanhou a sequência 

de estudos para a implementação da atividade proposta pelos pesquisadores e 

técnicos, resultando num crescente e assustador ingresso de pessoas que no 

cultivo de mexilhões (Rosa, 1997). Gradualmente, a mitilicultura se transformou 

em uma importante fonte de renda da classe, inclusive ao modificar o perfil 

econômico de boa parte dos envolvidos (Manzoni & Reiser, 2006).  

De acordo com a Epagri (2013), a estimativa econômica da 

comercialização de moluscos na concha está baseada nos preços médios 

praticados pelos produtores catarinenses, onde o volume de produção em 2012 
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proporcionou uma movimentação financeira bruta estimada em R$ 

45.199.716,00 para o estado. O cultivo de mexilhões no mesmo ano 

movimentou para o estado R$ 31.330.230,00, com preço médio de R$ 1,49/kg 

praticados diretamente pelo produtor. Os mitilicultores se encontram 

distribuídos entre 20 associações municipais, uma estadual, uma cooperativa e 

duas federações, distribuídos em 12 municípios entre Palhoça e São Francisco 

do Sul, com a maior concentração de produtores em Palhoça (215) (Epagri, 

2012).  

Os cultivos contribuíram para a fixação das populações nos locais de 

origem, modificando a maneira como percebem o meio ambiente, pois cultivo 

no mar impõe a necessidade de manutenção da qualidade da água (Manzoni & 

Reiser, 2006), já que a vantagem do cultivo de mexilhões comparada as de 

outros organismos marinhos, deve-se em parte a eficiente filtração (Marenzi, 

2002). Cada indivíduo filtra por dia, cerca de 80 litros de água, alimentando-se 

principalmente de microalgas (Fitoplâncton) e matéria orgânica particulada em 

suspensão (Alves, 1999). 

Nos moluscos bivalves, como mexilhão (Perna Perna), cada fêmea 

adulta produz milhões de ovos que são fecundados gerando uma grande 

quantidade larvas (Igarashi, 1992). Este tipo de reprodução possibilita a 

obtenção de sementes diretas do ambiente, nos costões rochosos, coletores, 

estruturas e cordas de cultivo. Fator que contribuiu de forma significativa para o 

incremento da produção cultivada de mexilhões em Santa Catarina, devido à 

disponibilidade de sementes no ambiente natural. (Manzoni, 2005).  

O processo de obtenção de novos indivíduos para o cultivo da espécie é 

realizado pelo sistema francês, onde as sementes são introduzidas em uma 

rede tubular de algodão revestido por outra rede de polietileno, com o auxílio 

de um tubo de PVC (Gelli, 2007). Após a reprodução, a fixação primária do 

mexilhão ocorre em substratos filamentosos e macios como algas, 

hidrozoários, plásticos, náilon, entre outros, e depende da existência do 

biofilme nos substratos, que funciona como um atrativo químico para a adesão 

inicial com muco e em seguida com a formação dos filamentos do bisso.  Após 

esta etapa, o mexilhão cresce e desloca-se para um substrato mais duro 

(rígido), realizando então a fixação secundária (Manzoni, 2005). Uma vez 
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obtidas, as sementes são separadas e limpas com o auxilio de uma grade de 

aço.  

Existem dois tipos de sistemas de cultivo empregados no estado, 

suspenso fixo e suspenso flutuante. As técnicas consistem em estruturas que 

ficam dispostas sob a lâmina da água, as quais são penduradas as cordas de 

produção com as sementes de mexilhão. A profundidade, tipo de fundo, 

dinâmica local, e a circulação nas áreas de cultivo são os principais fatores na 

escolha de um ou outro sistema (Alves, 1999; Manzoni, 2005).  

Após a colheita dos mexilhões, o produto destinado ao mercado (carne 

do mexilhão) passa por um processo de beneficiamento, onde será separada a 

carne das conchas (desconchado) para melhorar a apresentação. Os locais de 

beneficiamento devem apresentar um processo de inspeção, onde os 

mexilhões são cozidos a vapor ou imersão e desconchados, podendo seguir 

para o mercado consumidor de forma resfriada ou congelada. 

A produção intensiva dos mexilhões cultivados gera grande quantidade 

de resíduos sólidos (cabos, redes, conchas) originários dos cultivos, quando 

comparada com a produção natural, fator que sobrecarrega o meio 

ambiente. Entre os impactos potenciais gerados por essa atividade estão os 

problemas relacionados à disposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos 

gerados no beneficiamento (Pereira et al., 2013).  

As conchas dos mexilhões (resíduos) originários do desconchamento ou 

consumo são depositados em locais inadequados (terrenos abandonados, 

encosta de morro) (Manzoni & Reiser, 2006). Quando depositados em terrenos 

secos, decompõem-se gerando odores desagradáveis e um efluente líquido 

com forte presença de material orgânico e potencialmente poluidor (Petrielli, 

2008), que atrai roedores, insetos e contribuem na transmissão de várias 

doenças infecciosas. Segundo Rosa (1997), as conchas representam entre 

75% a 90% do peso desses mexilhões que são descartados no meio ambiente 

ou devolvidos ao mar (52%). Quando lançados à água, estes resíduos podem 

causar crescimento desordenado de algas, prejudicando algumas comunidades 

marinhas, assorear bacias e deixar a água suja, comprometendo a qualidade 

da mitilicultura (Pereira et al., 2013). O acúmulo das conchas causa 

consequências negativas ao ecossistema que contribuem para a degradação 
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da paisagem local, resultando em efeitos prejudiciais ao turismo e comércio 

(Rosa, 1997). 

As conchas provenientes do beneficiamento de mexilhão não devem ser 

depositadas no mar; o empreendedor e as empresas processadoras de 

moluscos bivalves são responsáveis pela destinação adequada das conchas, 

bem como o encaminhados a aterros sanitários (IBAMA, 2006).  

Estima-se que em 2005 foram produzidos no litoral catarinense, cerca de 

13.000 toneladas de mexilhões, quando processados renderiam 2.600t de 

carne e em torno de 11.400t de conchas (Manzoni & Reiser, 2006). Se a 

mesma porcentagem fosse utilizada na safra de 2012 com 21.027t mexilhões 

(Epagri, 2013), haveria, em média, 18.439t de conchas.  

De acordo com Lima (2010a), para que haja um adequado 

aproveitamento de resíduos, ou subprodutos industriais, como matéria-prima 

secundária, deve haver o conhecimento do processo de geração dos resíduos, 

completa caracterização e identificação dos potenciais e limitações. 

Pesquisas realizadas através da técnica de fluorescência de raios-X 

verificaram que nas conchas de mariscos (ostras e mexilhões) o óxido 

majoritário (95%) é de cálcio (CaO), levemente inferior a do carbonato de cálcio 

comercial (CaCO3). Os demais elementos químicos encontrados nas conchas 

dos mariscos podem variar de acordo com as condições das águas, sendo até 

detectados mercúrio e chumbo nas conchas de mexilhão cultivadas em locais 

contaminados. O CaCO3 utilizado em diferentes ramos da indústria civil, 

medicinal e agrícola, se assemelha ao CaO obtido das cascas de mexilhão 

após processamento, o que torna possível sua reutilização (Hamester, 2010). 

Existem alternativas para utilização dos resíduos gerados no cultivo e 

beneficiamento do mexilhão. É necessário adotar uma postura sustentável, que 

favoreça os mitilicultores e o meio ambiente. É importante destinar de modo 

adequado as conchas de mexilhão e agregar valor a atividade.  

Para melhor entender a problemática que envolve a destinação deste 

resíduo, o presente trabalho visa analisar os aspectos socioeconômicos dos 

mitilicultores de Palhoça e Penha, Santa Catarina, através de entrevistas 

aplicadas diretamente aos produtores. Além disso, busca verificar se existe 

diferença no processo de gestão do beneficiamento exercido entre os 

municípios. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral  
 

Analisar aspectos socioeconômicos e o processo de gestão de resíduos 

associado ao cultivo e beneficiamento do mexilhão (Perna perna) nos 

municípios de Palhoça e Penha, Santa Catarina. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

- Analisar dados socioeconômicos dos mitilicultores levantando indicadores que 

expressem a realidade social e econômica dos produtores de mexilhão nos 

municípios de Palhoça e Penha, SC; 

- Quantificar os resíduos gerados no processo de beneficiamento do mexilhão 

nos municípios de Palhoça e Penha, SC; 

- Comparar o destino dos resíduos (conchas) originários do processo de 

beneficiamento do mexilhão nos municípios de Palhoça e Penha, SC; 

- Identificar as possíveis alternativas para a gestão dos resíduos (conchas) 

gerados após o processo de cultivo e beneficiamento do mexilhão. 

 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1- Início do cultivo de mexilhão no Brasil 
 

As primeiras informações científicas disponíveis sobre o início do cultivo 

de mexilhão na costa brasileiras datam de 1963, onde pesquisadores do 

Instituto de Biociências USP, iniciaram os trabalhos estudando aspectos da 

biologia reprodutiva do mexilhão (Perna perna) (Manzoni, 2005). O cultivo 

iniciou em 1972 no Rio de Janeiro pelo Instituto de Pesquisa da Marinha 

(IPQM) na região de Cabo Frio. Posteriormente em 1983, foram instalados 

pontos de cultivo em Ubatuba (SP) pelo Instituto de Pesca (Mazoni, 2005). 

Apesar de fundamentais para a evolução do conhecimento e 

desenvolvimento de uma tecnologia de cultivo no estado do Rio de Janeiro e 
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São Paulo, os mesmos não evoluíram em nível de produção, devido à 

interação das comunidades locais. A ausência de participação ocorreu pela 

falta de política de extensão adequada ou ação pública incentivando o cultivo, 

aliada à falta de interesse das comunidades locais em conhecer e desenvolver 

as tecnologias geradas pelos centros de pesquisa (Mazoni, 2005). 

O cultivo de mexilhão no estado de Santa Catarina surgiu como uma 

alternativa de produção de renda para as famílias de comunidades pesqueiras 

no litoral catarinense. Segundo Cunha (2006), essa atividade começou a ter um 

apoio mais expressivo no início da década de 90, com parceira entre a Epagri e 

a UFSC. Em menos de uma década a atividade passou a ser a principal fonte 

de renda para a maioria das famílias dos pescadores artesanais. 

O estado destaca-se nacionalmente por apresentar áreas 

regulamentadas para a implantação de fazendas marinhas no cultivo de 

moluscos. Dos 33 parques aquícolas propostos, atualmente 24 já foram 

licenciados; das 837 áreas planejadas, 74% já estão licitadas, as quais foram 

licenciadas no ano de 2012 (Silveira, 2012). De acordo com o Ministério da 

Pesca e Aquicultura (MPA), esses parques aquícolas têm potencial produtivo 

de 71.419,56t/ano de moluscos, valor quatro vezes maior ao da produção atual, 

que em 2013, totalizou 16.147t (EPAGRI, 2014). 

No momento, o município de Penha possui um total de 77 áreas 

aquícolas mapeadas, sendo que destas, 69 já foram licitadas, e outras 08 

restantes devem ser licitadas, ainda no primeiro semestre de 2015. A maioria 

das áreas licitadas tem o tamanho de 1 h. O cenário de distribuição das áreas 

de cultivo, principalmente, na enseada do Itapocoroy deverá mudar 

significativamente após o processo de demarcação das áreas aquícolas 

licitado, pois praticamente todos as que estão localizadas na Praia da 

Armação/Poá e Praia Alegre, ainda em operação, deverão ser obrigatoriamente 

remanejadas, sendo demarcado um novo parque aquícola na área externa da 

Enseada do Itapocoroy (Suplicy, 2014). 

O município de Palhoça destaca-se no cultivo de mexilhão, pois com a 

produção de 9.910 toneladas é maior produtor do Brasil (EPAGRI, 2014). Além 

disso, possui o maior número de áreas aquícolas demarcadas e licenciadas 

ambientalmente para a atividade de cultivo de moluscos no estado. O 

município conta com um total de 193 áreas, sendo que 183 destas já foram 
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licitadas e, praticamente 90% cedidas aos maricultores. Com relação ao 

tamanho das áreas 80 % tem 01 hectare, 10 % 02 hectares e o restante tem 03 

hc (Suplicy, 2014).    

 

3.2 - Área de Estudo 
 

O presente estudo foi desenvolvido nos municípios de Penha e Palhoça, 

Santa Catarina (Fig. 1), os maiores produtores de mexilhão (Perna perna) do 

estado, responsáveis, respectivamente, por 1.750t e 9.910t (EPAGRI, 2013).  

 

3.2.1 - Penha 

O município de Penha (26º46’”S; 48º38’W) (Fig.1) está localizado no 

litoral centro-norte de Santa Catarina, possui uma área de 60,3 km2, fazendo 

divisa com Navegantes (sul), Balneário Piçarras (oeste) e com o Oceano 

Atlântico (leste e norte) (Macedo et al., 2012). A região é cercada por morros, 

situada na divisão morfoclimática das vertentes orientais da Serra do Mar, com 

clima super úmido a úmido e temperatura variando anualmente entre 8 a 35°C 

(Gusmão, 1990). 

Berço nativo dos índios carijós, Penha foi colonizada a partir do século 

XVIII por pescadores portugueses - na maioria açorianos - que procuravam 

novos locais para a caça e beneficiamento de baleias. O município tornou-se 

então sede, na época, de uma das maiores armações baleeiras do sul do 

Brasil. No século XIX a caça da baleia entrou em crise e foi substituída pela 

pesca artesanal e comércio rudimentar como subsistência (Cunha, 2006).  

No município, as pesquisas com mexilhões tiveram início em 1985, 

contudo a implantação dos cultivos, a nível comercial, ocorreu somente em 

1994, na Enseada da Armação do Itapocoroy. A comunidade pesqueira pode 

vislumbrar nos cultivos uma nova alternativa socioeconômica para a região, 

tendo em vista a situação de decadência da pesca. Os trabalhos de manejo 

diários nas estruturas de cultivo e as informações técnicas fornecidas pela 

Epagri e Univali, auxiliaram no processo de treinamento dos produtores 

interessados (Manzoni, 2005). O sistema de cultivo na região se caracteriza por 
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ser uma atividade basicamente artesanal, com uso extensivo de trabalho 

manual e força física (Marenzi, 1999). 

 

3.2.2 - Palhoça 

O município de Palhoça (27º64’S e 48º66’W) (Fig.1) está localizado na 

região da Grande Florianópolis, com área de 322,7km2. É formando pela 

conurbação com os municípios de Florianópolis, São José e Biguaçu (Higashi 

& Bim, 2010).  

Região marcada pela colonização açoriana, onde até os anos 1970 

ainda era possível, em pleno verão, caracterizar as praias locais como 

comunidades de pescadores (Caldas, 1996). Porém, assim como em outras 

regiões litorâneas, conforme foram se implantando melhorias na infraestrutura 

da região, como a construção da BR-101, em 1971, ocorreram importantes 

mudanças socioeconômicas, principalmente a intensa e crescente presença do 

turismo. Assim, além dos problemas relativos à atividade pesqueira artesanal, o 

contexto socioeconômico também pode contribuir para um processo de 

vulnerabilidade dos pescadores artesanais (Severo & Miguel, 2009). 

O município foi pioneiro de cultivo de mexilhões do estado como 

atividade comercial em 1989, na região da Enseada do Brito. Os resultados 

positivos, aliado à política de difusão da atividade através do governo do 

estado e UFSC, motivaram o ingresso de pescadores de diferentes localidades 

nesta atividade. Outro fator que contribui neste ingresso foi à utilização de 

materiais originários da pesca que inicialmente não apresentavam nenhum 

custo, resultando assim num rápido incremento na produção cultivada 

(Manzoni & Geraldo, 2006). 
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Figura 1. Localização das áreas de cultivo de mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça, 
SC, Brasil. 
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3.3 - Coleta e análise dos dados  
 

Os dados do presente estudo foram obtidos junto aos produtores de 

mexilhão (Perna perna), mediante realização de entrevistas estruturadas 

(apêndice). Desta forma, foram levantados informações e registro fotográfico 

dos locais de beneficiamento nas regiões de Palhoça e Penha, em Santa 

Catarina. 

Com a concordância da Associação de Maricultores de Penha (AMAP) e 

da Associação de Maricultorese Aquicultores de Palhoça (AMAQ), apoio do 

CTTMar e EPAGRI, foi possível realizar entrevistas com os militicultores. As 

mesmas ocorreram durante os meses de julho e agosto de 2014 no município 

de Palhoça. Já em Penha, as mesmas se deram entre novembro e dezembro 

de 2014. 

Antes de iniciar a pesquisa foram expostos aos mitilicultores os objetivos 

do estudo e relevância. Além disso, foi lido o termo de consentimento livre 

esclarecido (Anexo), no qual especifica os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de participação, bem como declara que os mesmos foram 

convidados para participar como voluntários da pesquisa. Caso não aceitassem 

fazer parte do estudo foi determinante a garantia de retirar o consentimento a 

qualquer momento, sem que isto resultasse em qualquer penalidade.  

Este estudo seguiu as orientações das Resoluções 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. As 

questões éticas desse estudo visaram proteger os participantes da pesquisa e 

desenvolver relações de confiança entre pesquisador e pesquisado. Para isso, 

o pesquisador comunicou aos entrevistados os objetivos da pesquisa e buscou 

respeitar os participantes e o local da coleta de dados, não os colocando em 

risco. 

Na definição da amostra levaram-se em conta os locais de maior 

concentração de mitilicultores, de maneira a assegurar a representatividade. 

Tais locais foram previamente identificados e posteriormente visitados, sendo 

eles localizados em Penha: Praia da Paciência e Armação do Itapocoroy; em 

Palhoça nas praias: do Aririú, Praia de Fora, Ponta do Cedro, Enseada do Brito 
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e Passagem de Maciambu. Os mitilicultores foram entrevistados nos locais de 

trabalho, salgas - locais improvisados em galpões ou nas próprias residências 

dos mitilicultores - trapiches, peixarias e na maioria dos casos, nas próprias 

residências. Foram entrevistados 20 mitilicultores (33,3%) dos 60 cadastrados 

em Penha e 48 (22,3%) dos 215 para Palhoça.  

Os dados socioeconômicos (nível de escolaridade, tempo na profissão) 

e de cultivo (horário, local) dos mitilicultores foram obtidos através da entrevista 

estruturada, entre as perguntas 1 a 19 e 20 e 34 respectivamente. 

Entre as perguntas 35 e 42 são levantados dados de comercialização do 

mexilhão, como a quantidade produzida semanalmente pelos mitilicultores e os 

pontos de venda do mesmo. Considerando que as conchas provenientes do 

processo representam 75-90% do peso total (Neto, 2014; Rosa, 1997), a 

quantificação desse resíduo foi realizada através do valor mínimo de 75% do 

peso, multiplicado ao número de produção média de cada município pelo 

número de mitilicultores que beneficiam o mexilhão. 

Foram observadas três empresas privadas atuantes no processo de 

beneficiamento e comercialização de mexilhão em Palhoça, denominadas no 

presente estudo como empresa A, empresa B e empresa C.  

As informações sobre destino das conchas após o desconche pelos 

mitilicultores foram obtidas através das perguntas 43 e 44 da entrevista 

estruturada. 

Para identificar das possíveis utilizações das conchas como matéria 

prima, além de ser feita uma revisão bibliográfica, as perguntas 45 e 46 

abordam a opinião do mitilicultor sobre o que poderia ser feito para dar 

destinação adequada ao resíduo.  

 

4 - RESULTADOS 

 

4.1 - Análise socioeconômica dos mitilicultores 
 

Em Penha, 65% dos entrevistados são casados, 75% atuam no cultivo 

de mexilhão há mais de 10 anos, 85% pretendem continuar na profissão e 

possuem idade média de 43 anos (Tab. 1). Já no município de Palhoça 79,17% 

são casados, 85,41% cultivam o mexilhão há mais de 10 anos, onde na grande 
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maioria, 91,66% pretendem continuar na profissão (Tab. 1) e possuem idade 

média de 49 anos, aproximadamente. 

Tabela 1. Frequência e respectivos percentuais das respostas obtidas sobre o perfil dos 
mitilicultores entrevistados. Penha N =20 mitilicultores; Palhoça N=48 mitilicultores. Salário 
mínimo R$ 724,00. 

MITILICULTOR PENHA PALHOÇA 
ESTADO CIVIL N  % N  % 
Solteiro (a) 6 30 5 10,41 
Casado (a) 13 65 38 79,17 
Separado (a) 1 5 4 8,33 
Viúvo (a) 0 0 1 2,09 
Total 20 100 48 100 
TEMPO NA PROFISSÃO N  % N  % 
Menos que 5 anos 4 20 6 12,5 
Entre 5 e 10 anos 1 5 1 2,09 
Acima de 10 anos 15 75 41 85,41 
Total 20 100 48 100 
RENDA MENSAL BRUTA (SALÁRIO MIN. R$724,00) N  % N° % 
Entre 1 e 3 salários mínimos 11 55 15 31,25 
Entre 3 e 5 salários mínimos 7 35 28 58,34 
Acima de 5 salários mínimos 2 10 5 10,41 
Total 20 100 48 100 
 SUSTENTO FAMILIAR COM A RENDA DO CULTIVO  N  % N  % 
Sim 15 75 35 72,92 
Não 5 25 13 27,08 
Total 20 100 48 100 
OUTRA ATIVIDADE  N  % N  % 
Sim 13 65 27 56,25 
Não 7 35 21 43,75 
Total 20 100 48 100 
TIPO DE ATIVIDADE N° % N° % 
Pesca 11 84,62 20 74,08 
Comércio/Vendas 0 0 5 18,52 
Segurança 1 7,69 2 7,4 
Hiate Clube 1 7,69 0 0 
Total 13 100 27 100 
POSSUI AJUDANTE NO CULTIVO N  % N  % 
Sim 19 95 38 79,17 
Não 1 5 10 20,83 
Total 20 100 48 100 
TIPO DE AJUDANTE N % N % 
Parente 3 15,79 25 65,78 
Amigo 3 15,79 1 2,64 
Empregado 13 68,42 12 31,58 
Total 19 100 38 100 
N° PESSOAS NA ATIVIDADE N  % N  % 
1 8 40 13 27,08 
2 6 30 24 50 
3 2 10 6 12,5 
Acima de 4 4 20 5 10,42 
Total 20 100 48 100 
PRETENDE CONTINUAR NA PROFISSÃO N % N % 
Sim 17 85 44 91,66 
Não 3 15 4 8,34 
Total 20 100 48 100 
PRETENDE MANTER FILHOS NA PROFISSÃO N % N % 
Sim 9 45 27 56,25 
Não 11 55 21 43,75 
Total 20 100 48 100 
ESCOLARIDADE MITILICULTOR N % N % 
Não estudou 1 5 1 2,09 
1° Grau incompleto 6 30 6 12,5 
1° Grau completo 9 45 24 50 
2° Grau incompleto 0 0 4 8,33 
2° Grau completo 4 20 10 20,83 
Curso superior 0 0 3 6,25 
Total 20 100 48 100 



 

 

A escolaridade dos 

possuem o 1° grau incompleto

entrevistados concluíram o 1° grau e 20,8% possuem o 2° grau completo (Tab. 

1). 

Em Penha, 30% dos entrevistados possuem dois filhos, 2

não possuem; em Palhoça, cerca de 40% possuem dois e 20% três filhos (Fig. 

2). Onde ocorre um equilíbrio em ambos os municípios, quanto a manter os 

filhos na mesma profissão ou incentivá

representado por 45% e 55% em Palhoça 

Figura 2. Frequência de filhos dos mitilicultores de Palhoça e Penha

 

Cerca de 60% dos mitilicultores

renda mensal bruta de três a cinco salários, onde 72,92% afirmam sustentar as 

famílias com o cultivo. Já em Penha, a renda ficou entre um e três salários 

(55%) e 75% dos entrevistados sustentam o

melhorar a renda da família

65% em Penha desenvolve outro tipo de atividade, sendo na grande maioria a 

pesca (Tab. 1). 

O cultivo de mexilhões mostrou 

mitilicultor com a atividade.

na atividade e outros 30% possuem duas pessoas. Em Palhoça, 27% dos 

entrevistados têm ao menos um familiar envolvido na atividade e 50% possuem 

dois familiares (Tab. 1). 

A escolaridade dos mitilicultores de Penha variou entre aqueles que 

possuem o 1° grau incompleto (30%) e completo (45%). Em Palhoça, 50% dos 

entrevistados concluíram o 1° grau e 20,8% possuem o 2° grau completo (Tab. 

Em Penha, 30% dos entrevistados possuem dois filhos, 2

não possuem; em Palhoça, cerca de 40% possuem dois e 20% três filhos (Fig. 

2). Onde ocorre um equilíbrio em ambos os municípios, quanto a manter os 

filhos na mesma profissão ou incentivá-los a escolher outra, sendo em Penha 

e 55% em Palhoça (Tab. 1). 

 

. Frequência de filhos dos mitilicultores de Palhoça e Penha, SC. 

Cerca de 60% dos mitilicultores de Palhoça conseguem obter uma 

renda mensal bruta de três a cinco salários, onde 72,92% afirmam sustentar as 

famílias com o cultivo. Já em Penha, a renda ficou entre um e três salários 

(55%) e 75% dos entrevistados sustentam os familiares desta forma

melhorar a renda da família, cerca de 50% dos entrevistados em Palhoça e 

65% em Penha desenvolve outro tipo de atividade, sendo na grande maioria a 

O cultivo de mexilhões mostrou um envolvimento 

mitilicultor com a atividade. Em Penha, 40% possuem pelo menos 

na atividade e outros 30% possuem duas pessoas. Em Palhoça, 27% dos 

ao menos um familiar envolvido na atividade e 50% possuem 
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mitilicultores de Penha variou entre aqueles que 

. Em Palhoça, 50% dos 

entrevistados concluíram o 1° grau e 20,8% possuem o 2° grau completo (Tab. 

Em Penha, 30% dos entrevistados possuem dois filhos, 20% um e 25% 

não possuem; em Palhoça, cerca de 40% possuem dois e 20% três filhos (Fig. 

2). Onde ocorre um equilíbrio em ambos os municípios, quanto a manter os 

los a escolher outra, sendo em Penha 

 

de Palhoça conseguem obter uma 

renda mensal bruta de três a cinco salários, onde 72,92% afirmam sustentar as 

famílias com o cultivo. Já em Penha, a renda ficou entre um e três salários 

s familiares desta forma. Para 

, cerca de 50% dos entrevistados em Palhoça e 

65% em Penha desenvolve outro tipo de atividade, sendo na grande maioria a 

 da família do 

Em Penha, 40% possuem pelo menos um familiar 

na atividade e outros 30% possuem duas pessoas. Em Palhoça, 27% dos 

ao menos um familiar envolvido na atividade e 50% possuem 
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Dentre os mitilicultores do município de Penha, 95% afirmam possuir 

ajudante no cultivo, destes, 68% são empregados sem vínculo familiar. Em 

Palhoça, cerca de 80% possuem ajudante no cultivo, sendo 65,78% familiares 

(Tab. 1).  

 

4.2 - Caracterização dos cultivos 
 

 

Em Penha o cultivo de mexilhão está localizado na Praia Armação do 

Itapocoroy, enquanto em Palhoça há seis regiões: sendo 29,41% dos 

produtores na Passagem do Maciambu, 29,41% na Enseada do Brito, 13,72% 

na Barra do Aririú, 11,76% na Praia de Fora, 7,85% na Ponta do Cedro e 

outros 7,85% na Ponta do Papagaio.  

Diariamente, os mitilicultores se deslocam até os locais dos respectivos 

cultivos. Os residentes em Penha costumam sair para o mar, em média, às 

5:30h e os Palhoça entre as 6:30h. 

Ambos os municípios possuem associações que atuam diretamente com 

mitilicultores, maricultores e pescadores de cada região, onde 75% dos 

entrevistados em Penha participam da AMAP; desses 86,67% frequentam as 

reuniões realizadas mensalmente. Já em Palhoça, 45,83% dos produtores 

estão filhados a AMAQ, mas 68,18% não frequentam as reuniões, alegando 

falha comunicação (93,33%) da associação e associados (Tab. 2). 

O curso de capacitação na área da mitilicultura é desenvolvido por 

associações, instituições públicas ou privadas, e são ferramentas criadas para 

auxiliar e aliar novas tecnologias aos produtores, com a busca por melhorias 

nos cultivos. Em Penha, 45% dos entrevistados participaram de algum tipo de 

curso de capacitação, onde 66% foram feitos há mais de três anos. Em 

Palhoça, cerca de 50% participaram do curso, com 74,08% eleitos a mais de 

três anos (Tab. 2). 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Frequência e respectivos percentuais das respostas obtidas
mitilicultores entrevistados. Penha N=20

MITILICULTOR 
PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO
Sim 
Não 
Total 
TEMPO QUE PARTICIPOU DO CURSO
Menos que 1 ano 
Entre 1 e 3 anos 
Acima de 3 anos 
Total 
APLICA CONHECIMENTOS DO CURSO 
Sim 
Não 
Total 
PARTICIPA DE ASSOCIAÇÃO 
Associados 
Não associados 
Total 
PARTICIPA EFETIVAMENTE DAS REUNIÕES
Sim 
Não 
Total 
MOTIVO 
Falha comunicativa 
Influência política 
Falha administrativa 
Total 

Em relação à melhora da atividade, um ponto relevante observado na 

pesquisa segundo os entrevistados, foi a

cultivo, representado por 38,1% dos mitilicultores em Penha e 14,82% em 

Palhoça. Além da falta de incentivo governamental e a dificuldade em obter 

sementes estão entre os problemas enfrentados por parte significativa dos 

mitilicultores em ambos os municípios (Fig. 3).

Figura 3.  Frequência da opinião dos mitilicultores de Penha e Palhoça,
de seus cultivos. 

. Frequência e respectivos percentuais das respostas obtidas sobre o perfil dos 
Penha N=20 mitilicultores; Palhoça N=48 mitilicultores.

PENHA   PALHOÇA 
PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO N° % 

9 45 
11 55 
20 100 

PARTICIPOU DO CURSO N° % 
2 22,22 
1 11,11 
6 66,67 
9 100 

APLICA CONHECIMENTOS DO CURSO  N° % 
8 88,89 
1 11,11 
9 100 

N° % 
15 75 
5 25 

20 100 
PARTICIPA EFETIVAMENTE DAS REUNIÕES N° % 

13 86,67 
2 13,33 

15 100 
N° % 

1 50 
0 0 
1 50 
2 100 

melhora da atividade, um ponto relevante observado na 

segundo os entrevistados, foi a falta de demarcação das áreas de 

cultivo, representado por 38,1% dos mitilicultores em Penha e 14,82% em 

Palhoça. Além da falta de incentivo governamental e a dificuldade em obter 

sementes estão entre os problemas enfrentados por parte significativa dos 

itilicultores em ambos os municípios (Fig. 3). 

.  Frequência da opinião dos mitilicultores de Penha e Palhoça, SC, 
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sobre o perfil dos 
; Palhoça N=48 mitilicultores. 

PALHOÇA    
N° % 
27 56,25 
21 43,75 
48 100 
N° % 

2 7,4 
5 18,52 

20 74,08 
27 100 
N° % 
20 74,08 
7 25,92 

27 100 
N° % 
22 45,83 
26 54,17 
48 100 
N° % 

7 31,82 
15 68,18 
22 100 
N° % 
14 93,33 
1 6,67 
0 0 

15 100 

melhora da atividade, um ponto relevante observado na 

falta de demarcação das áreas de 

cultivo, representado por 38,1% dos mitilicultores em Penha e 14,82% em 

Palhoça. Além da falta de incentivo governamental e a dificuldade em obter 

sementes estão entre os problemas enfrentados por parte significativa dos 

 

 quanto à melhora 



 

 

Por ser uma atividade relativamente recente no estado, os locais onde 

estão instalados os cultivos de mexilhão

demarcações. Em Palhoça, 

dicotomia entre os mitilicultores proprietários d

instalados nos cultivos.  

A origem das sementes são bancos naturais, coletores artificiais e 

raspagem das estruturas de cultivo. 

70% dos mitilicultores de Penha afirmam retira

rochosos. Já em Palhoça

sementes são obtidas de

atua no beneficiamento de mexilhão,

está em processo de experimento para produção de sementes 

como alternativa de reposição dos estoques cultivados.

Figura 4. Origem de sementes para reposição de estoque de mexilhão entre os mitilicultores 
dos municípios de Penha e Palhoça

 

Além destas formas, uma pequena parcela 

adquirir as sementes através da compra de terceiros

entrevistados em Penha

Palhoça, apenas 8,34% adquirem a semente entre R$

de 40kg (Tab. 3). 

Dos mitilicultores entrevistados no município de Penha, 90% alegam 

saber os meses de defeso, sendo 10% a porcentagem daqueles que afirmam 

não respeitar, retirando sementes de mexilhão dos costões. Em Palhoça, 87% 

dos mitilicultores conhecem e

Por ser uma atividade relativamente recente no estado, os locais onde 

estão instalados os cultivos de mexilhão, ainda não possuem as devidas 

Palhoça, segundo lista obtida pela EPAGRI

os mitilicultores proprietários das áreas e os

 

origem das sementes são bancos naturais, coletores artificiais e 

m das estruturas de cultivo. Para reposição dos estoques cultivados, 

70% dos mitilicultores de Penha afirmam retirar sementes dos costões 

á em Palhoça, ocorre a predominância de cerca

obtidas de coletores artificiais (Fig. 4). Existe uma empresa

atua no beneficiamento de mexilhão, localizada em Palhoça, que 

está em processo de experimento para produção de sementes em 

alternativa de reposição dos estoques cultivados. 

. Origem de sementes para reposição de estoque de mexilhão entre os mitilicultores 
dos municípios de Penha e Palhoça, SC. 

Além destas formas, uma pequena parcela de mitilicultores 

través da compra de terceiros, onde cerca de

entrevistados em Penha  pagam entre R$ 30,00 e 35,00 a saca de 40 kg

Palhoça, apenas 8,34% adquirem a semente entre R$ 35,00 a R$40,00

Dos mitilicultores entrevistados no município de Penha, 90% alegam 

saber os meses de defeso, sendo 10% a porcentagem daqueles que afirmam 

não respeitar, retirando sementes de mexilhão dos costões. Em Palhoça, 87% 

dos mitilicultores conhecem e respeitam a época de defeso (Tab. 
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Por ser uma atividade relativamente recente no estado, os locais onde 

ainda não possuem as devidas 

lista obtida pela EPAGRI, há uma 

e os produtores 

origem das sementes são bancos naturais, coletores artificiais e 

Para reposição dos estoques cultivados, 

r sementes dos costões 

ia de cerca de 80% das 

Existe uma empresa que 

que atualmente 

em laboratório, 

 

. Origem de sementes para reposição de estoque de mexilhão entre os mitilicultores 

mitilicultores afirma 

cerca de 15% dos 

a saca de 40 kg. Em 

35,00 a R$40,00, a saca 

Dos mitilicultores entrevistados no município de Penha, 90% alegam 

saber os meses de defeso, sendo 10% a porcentagem daqueles que afirmam 

não respeitar, retirando sementes de mexilhão dos costões. Em Palhoça, 87% 

(Tab. 3). 
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Tabela 3. Frequência e respectivos percentuais das respostas obtidas sobre o perfil dos 
mitilicultores entrevistados. Penha N=20 mitilicultores; Palhoça N=48 mitilicultores. 

MITILICULTOR PENHA   PALHOÇA   
COMPRA SEMENTES N° % N° % 
Sim 3 15 4 8,34 
Não 17 85 44 91,66 
Total 20 100 48 100 

VALOR R$ COMPRA DA SEMENTE N° % N° % 
Entre R$25,00 e R$30,00 1 33,33 0 0 
Entre R$30,00 e R$35,00 2 66,67 0 0 
Entre R$35,00 e R$40,00 0 0 4 100 
Total 3 100 4 100 
SABE QUAIS SÃO OS MESES DE DEFESO N° % N° % 
Sim 18 90 42 87,5 
Não 2 10 6 12,5 
Total 20 100 48 100 
OBEDECE A ÉPOCA DO DEFESO N° % N° % 
Sim 18 90 42 87,5 
Não 2 10 6 12,5 
Total 20 100 48 100 

 

4.3 - Quantificação do resíduo (concha) proveniente do processo de 
beneficiamento do mexilhão 

 
Os locais onde há beneficiamento do mexilhão são as empresas com 

Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Inspeção Municipal (SIM) que atendem as 

exigências legais. Contudo, existem as salgas que não apresentam condições 

sanitárias adequadas e colocam em risco a saúde dos consumidores. Em 

Penha, 60% dos envolvidos desconcham o mexilhão, e em Palhoça, em torno 

de 51%. Em ambos os municípios, cerca de 90% dos mitilicultores 

entrevistados desconcham o mexilhão em salgas (Fig. 5); os demais são 

enviados para as empresas de beneficiamento, responsáveis pelo processo.  

 

Figura 5. Salgas improvisadas localizadas no município de Palhoça. Armazenamento do 
produto antes do beneficiamento (a); local cozimento (b) e (c) e local desconcha (d). 
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Dentre os mitilicultores que beneficiam o mexilhão nas salgas, em 

Palhoça 61,5% possuem freezer para o armazenamento; em Penha o número 

atinge 100% dos entrevistados, os demais não armazenam o produto. Posterior 

a desconcha ou armazenamento temporário em caixas com gelo acontece à 

revenda do produto. 

Em Santa Catarina existem duas cooperativas, gerenciadas com 

atuação dos mitilicultores associados. Entre elas está a Cooperativa de 

Produtores de Alimentos de Governador Celso Ramos (COOALIMAR), trabalha 

com o marisco sifado e faz pratos com os produtos (mexilhões) e a Cooperativa 

de Maricultores da Penha (COOPERMAPE), que pretende retornar às 

atividades no ano de 2015. Além destas, existem três empresas privadas 

atuantes no processo de beneficiamento e comercialização do produto em 

Palhoça. 

A empresa “A” vende o produto “in natura”, onde o mexilhão é lavado a 

jato para retirada de incrustações do próprio cultivo (Fig. 6a). Após o processo, 

os mexilhões são embalados em isopores com gelo (Fig. 6b) para refrigeração 

e imediatamente exportados para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

três vezes por semana.  

 

Figura 6. Processo de retirada de incrustações na empresa A: (a); isopores com gelo para 
posterior exportação(b). 

A unidade conta com o total de quinze funcionários que comercializa, em 

média, 2t por mês, sendo que a metade é obtida pela produção própria e outras 

compradas pelo valor de R$1,50/kg através de pequenos produtores da região, 

transportadores do produto até o local.  



 

 

A produção semanal 

casca, sendo destas 12,5t obtidas através de produção própria e outras 

compradas pelo valor de

e vendem o produto “in natura

(SIM) em 2008 e conta com um quadro no total de quinze funcionários; destes 

quatro atuam na coleta/manutenção do cultivo, seis na desconcha, um na 

embalagem e outros três no processo de transformação do produto para 

comercialização.  

O processo de beneficiamento da empresa é feito primeiramente pelo 

rolo de lavação (Fig. 7a) para retirada das incrustações que também separa as 

sementes dos mexilhões para 

adequado para o consumo

capacidade de 60 kg e cozidos por 4,5 minutos 

para desconcha (Fig. 7c

ou transformados em bolinhos, empanados e espetinhos (Fig.

comercializados para diferentes mercados e restaurantes locais.

Figura 7. Etapas do processo de beneficiamento da 
cozimento (b); mesa de desconcha (c) e produto final (d).

 

A empresa “C” atua com

destes atuantes na manutenção/cultivo, dois na limpeza do mexilhão e quinze 

produção semanal da empresa “B” é de cerca de 25t de mexilhão com 

12,5t obtidas através de produção própria e outras 

compradas pelo valor de R$1,50/kg, provenientes de 39 produtores que trazem 

in natura”. O local obteve o selo de certificação municipal 

2008 e conta com um quadro no total de quinze funcionários; destes 

quatro atuam na coleta/manutenção do cultivo, seis na desconcha, um na 

lagem e outros três no processo de transformação do produto para 

O processo de beneficiamento da empresa é feito primeiramente pelo 

a) para retirada das incrustações que também separa as 

sementes dos mexilhões para posterior replante. Os mexilhões com tamanho 

quado para o consumo são levados para um cesto (Fig.

e cozidos por 4,5 minutos a vapor e então levados à mesa 

c). Após desconchados, os mexilhões são embalad

ou transformados em bolinhos, empanados e espetinhos (Fig.

para diferentes mercados e restaurantes locais. 

. Etapas do processo de beneficiamento da empresa B. Rolo de lavação (a); cesto de 
cozimento (b); mesa de desconcha (c) e produto final (d). 

atua com um total de vinte e oito funcionários, sendo seis 

destes atuantes na manutenção/cultivo, dois na limpeza do mexilhão e quinze 
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cerca de 25t de mexilhão com 

12,5t obtidas através de produção própria e outras 

39 produtores que trazem 

obteve o selo de certificação municipal 

2008 e conta com um quadro no total de quinze funcionários; destes 

quatro atuam na coleta/manutenção do cultivo, seis na desconcha, um na 

lagem e outros três no processo de transformação do produto para 

O processo de beneficiamento da empresa é feito primeiramente pelo 

a) para retirada das incrustações que também separa as 

posterior replante. Os mexilhões com tamanho 

s para um cesto (Fig. 7b), com 

vapor e então levados à mesa 

). Após desconchados, os mexilhões são embalados 

ou transformados em bolinhos, empanados e espetinhos (Fig. 7d) sendo 

 

 

. Rolo de lavação (a); cesto de 

um total de vinte e oito funcionários, sendo seis 

destes atuantes na manutenção/cultivo, dois na limpeza do mexilhão e quinze 



 

 

no processo de desconcha. 

separação dos mexilhões 

rolo mecanizado desenvolvido pela empresa

passam pela malha do rolo são retirados do tanque

tamanho comercial são selecionado

ou pencas e retornar para a área de cultivo

rolo em tamanho comercial, acima de 7 cm, são levados para 

dentro da unidade. Eles são cozidos a vapor e

desconche (Fig. 8b).  

 

Figura 8. Etapas processo de beneficiamento da empresa C
desconche (b). Fonte: Maeda (2008).

 

A produção média

de duplicar a produção até final d

tecnologias importadas. P

de mexilhões de outros dez mit

produto até o local, vendendo pelo valor entre R$

destino da produção é para o município de 

como São Paulo. 

Em Penha, 35% dos militicultores 

produto desconchado 

direcionam os mexilhões não beneficiados aos consumidores locais. Em 

Palhoça, cerca de 20% dos itens desconchados são vendidos para as próprias 

esconcha. O processo de beneficiamento inicia com a 

separação dos mexilhões recém-tirados do mar, lavados e peneirado

desenvolvido pela empresa (Fig. 8a). Os mexilhões que 

passam pela malha do rolo são retirados do tanque. Por não 

amanho comercial são selecionados para ser colocados novamente em cordas 

para a área de cultivo. Os mexilhões selecionados pelo 

rolo em tamanho comercial, acima de 7 cm, são levados para processamento

les são cozidos a vapor e seguem para a mesa de 

as processo de beneficiamento da empresa C: rolo lavação (a) e mesa de 
desconche (b). Fonte: Maeda (2008). 

dução média da empresa “C” é de 20 t semanais, com 

de duplicar a produção até final de 2015, através da utilização de novas 

. Parte da produção comercializada provém da compra 

de mexilhões de outros dez mitilicultores atuantes na região; estes levam 

produto até o local, vendendo pelo valor entre R$ 1,42/kg a R$

é para o município de Navegantes, SC, e outros 

Em Penha, 35% dos militicultores entrevistados destinam a venda do 

 para restaurantes; em contrapartida, 30% deles 

direcionam os mexilhões não beneficiados aos consumidores locais. Em 

Palhoça, cerca de 20% dos itens desconchados são vendidos para as próprias 
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processo de beneficiamento inicia com a 

do mar, lavados e peneirados por um 

. Os mexilhões que 

or não apresentar o 

s novamente em cordas 

. Os mexilhões selecionados pelo 

processamento 

seguem para a mesa de 

 

: rolo lavação (a) e mesa de 

t semanais, com perspectivas 

, através da utilização de novas 

arte da produção comercializada provém da compra 

ilicultores atuantes na região; estes levam o 

1,42/kg a R$ 1,52/kg. O 

outros estados, 

destinam a venda do 

para restaurantes; em contrapartida, 30% deles 

direcionam os mexilhões não beneficiados aos consumidores locais. Em 

Palhoça, cerca de 20% dos itens desconchados são vendidos para as próprias 



 

 

empresas de beneficiamento, as quais utilizam os Serviços de 

revenda do mesmo (Fig. 

 

Figura 9. Local de venda do produto (mexilhão) desconchado pelos mitilicultores que 
beneficiam o produto nos municípios de Palhoça e Penha, SC

 

A média de produção em Penha foi de 3.508kg/semana por mitilicultor, 

enquanto em Palhoça a média obtida foi de 2.608kg/semana. Dentre os 

mitilicultores entrevistados em Penha, a produção total de conchas 

acompanhante (cracas, ascídeas, etc) 

de 31.000kg/semana, enquanto em Palhoça somaram um total de 

50.000kg/semana. 

A média do valor vendido do kg de mexilhão na casca pelos mitilicultores 

de Penha foi de R$2,87,

aqueles que vendem o produto desconchado, em Penha, a média foi de 

R$18,62 e em Palhoça o valor foi de R$14,91.

 

4.4 - Resíduo da produção (concha do mexilhão)
 

O descarte do resíduo das conchas é um ponto relevante a ser 

solucionado em ambos os municípios. 

mitilicultores depositam os resíduos no mar (20.460kg/semana), 16,66% em 

terrenos cedidos (5.154,6kg/semana), 8,66% em terrenos abandonados 

(2.684,6kg/semana) e outros 8,33% em lixeiras urbanas (2.684,6kg/semana). 

empresas de beneficiamento, as quais utilizam os Serviços de 

(Fig. 9). 

. Local de venda do produto (mexilhão) desconchado pelos mitilicultores que 
nos municípios de Palhoça e Penha, SC. 

A média de produção em Penha foi de 3.508kg/semana por mitilicultor, 

enquanto em Palhoça a média obtida foi de 2.608kg/semana. Dentre os 

mitilicultores entrevistados em Penha, a produção total de conchas 

acompanhante (cracas, ascídeas, etc) daqueles que beneficiam o mexilhão foi 

de 31.000kg/semana, enquanto em Palhoça somaram um total de 

A média do valor vendido do kg de mexilhão na casca pelos mitilicultores 

, enquanto em Palhoça a média foi de R$1,79. Já para 

aqueles que vendem o produto desconchado, em Penha, a média foi de 

R$18,62 e em Palhoça o valor foi de R$14,91. 

Resíduo da produção (concha do mexilhão) 

O descarte do resíduo das conchas é um ponto relevante a ser 

os os municípios. Em Penha, aproximadamente 66% dos 

depositam os resíduos no mar (20.460kg/semana), 16,66% em 

terrenos cedidos (5.154,6kg/semana), 8,66% em terrenos abandonados 

(2.684,6kg/semana) e outros 8,33% em lixeiras urbanas (2.684,6kg/semana). 
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empresas de beneficiamento, as quais utilizam os Serviços de Inspeção para 

 

. Local de venda do produto (mexilhão) desconchado pelos mitilicultores que 

A média de produção em Penha foi de 3.508kg/semana por mitilicultor, 

enquanto em Palhoça a média obtida foi de 2.608kg/semana. Dentre os 

mitilicultores entrevistados em Penha, a produção total de conchas e fauna 

s que beneficiam o mexilhão foi 

de 31.000kg/semana, enquanto em Palhoça somaram um total de 

A média do valor vendido do kg de mexilhão na casca pelos mitilicultores 

R$1,79. Já para 

aqueles que vendem o produto desconchado, em Penha, a média foi de 

O descarte do resíduo das conchas é um ponto relevante a ser 

Em Penha, aproximadamente 66% dos 

depositam os resíduos no mar (20.460kg/semana), 16,66% em 

terrenos cedidos (5.154,6kg/semana), 8,66% em terrenos abandonados 

(2.684,6kg/semana) e outros 8,33% em lixeiras urbanas (2.684,6kg/semana). 



 

 

Já em Palhoça, 46% dos entrevistados são atendidos pela 

que recolhem os resíduos urbanos, inclusive as conchas provenientes do 

desconche (23.000kg/semana) outros 50% (

cedidos ou abandonados (25.000kg/semana).

 

Figura 10. Frequência do destino das conchas feita pelos mitilicultores que beneficiam o 
mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça

 

A destinação das conchas é atualmente um dos maiores problemas 

enfrentados pelas indústrias que beneficiam o mexilhão. A 

localizada em Palhoça,

propriedade, o que reflete em acúmulo das mesmas nas laterais das ruas (Fig.

11a), influenciando no surgimento de odores e problemas de trânsito local. As 

conchas resultantes do processo de beneficiamento da empresa 

realizadas pela parceria com a empresa PROACTIVA (Fig.

coleta de resíduos sólidos no municípi

Já em Palhoça, 46% dos entrevistados são atendidos pela empresa municipal 

que recolhem os resíduos urbanos, inclusive as conchas provenientes do 

.000kg/semana) outros 50% (Fig. 10) são alocados em terrenos 

u abandonados (25.000kg/semana). 

do destino das conchas feita pelos mitilicultores que beneficiam o 
mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça, SC. 

A destinação das conchas é atualmente um dos maiores problemas 

enfrentados pelas indústrias que beneficiam o mexilhão. A 

izada em Palhoça, deposita as conchas em estradas localizadas na 

propriedade, o que reflete em acúmulo das mesmas nas laterais das ruas (Fig.

), influenciando no surgimento de odores e problemas de trânsito local. As 

conchas resultantes do processo de beneficiamento da empresa 

realizadas pela parceria com a empresa PROACTIVA (Fig. 11b

coleta de resíduos sólidos no município.  
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empresa municipal 

que recolhem os resíduos urbanos, inclusive as conchas provenientes do 

) são alocados em terrenos 

 

do destino das conchas feita pelos mitilicultores que beneficiam o 

A destinação das conchas é atualmente um dos maiores problemas 

enfrentados pelas indústrias que beneficiam o mexilhão. A empresa “C”, 

deposita as conchas em estradas localizadas na 

propriedade, o que reflete em acúmulo das mesmas nas laterais das ruas (Fig. 

), influenciando no surgimento de odores e problemas de trânsito local. As 

conchas resultantes do processo de beneficiamento da empresa “B” são 

b) que realiza a 



 

 

Figura 11. Destino das conchas efetuado por empresas de Palhoça. Destino realizado pela 
empresa A (a) e pela empresa B

A COOPERMAPE

desenvolvendo uma máquina de triturar as conchas provenientes do processo 

de beneficiamento, as quais além de diminuírem seu tamanho, aceleram o 

processo de decomposição, alocando as mesmas no terreno onde está 

instalada a cooperativa. 

4.5 - Alternativas para utilização do resíduo (concha do mexilhão) como 
matéria-prima 
 

Dentre os mitilicultores entrevistados, sendo 85% de Penha e 68,63% de 

Palhoça, consideram que o destino adequado para a casca do mexilhão após o 

desconche seja os órgãos de reciclagem (Fig.

Figura 12. Frequência da opinião dos mitilicultores quanto ao destino adequado da casca do 
mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça

. Destino das conchas efetuado por empresas de Palhoça. Destino realizado pela 
empresa B (b). 

COOPERMAPE, localizada em Penha, durante atuação inovou a área, 

desenvolvendo uma máquina de triturar as conchas provenientes do processo 

de beneficiamento, as quais além de diminuírem seu tamanho, aceleram o 

processo de decomposição, alocando as mesmas no terreno onde está 

 

Alternativas para utilização do resíduo (concha do mexilhão) como 

Dentre os mitilicultores entrevistados, sendo 85% de Penha e 68,63% de 

Palhoça, consideram que o destino adequado para a casca do mexilhão após o 

seja os órgãos de reciclagem (Fig.12). 

. Frequência da opinião dos mitilicultores quanto ao destino adequado da casca do 
mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça, SC. 
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. Destino das conchas efetuado por empresas de Palhoça. Destino realizado pela 

durante atuação inovou a área, 

desenvolvendo uma máquina de triturar as conchas provenientes do processo 

de beneficiamento, as quais além de diminuírem seu tamanho, aceleram o 

processo de decomposição, alocando as mesmas no terreno onde está 

Alternativas para utilização do resíduo (concha do mexilhão) como 

Dentre os mitilicultores entrevistados, sendo 85% de Penha e 68,63% de 

Palhoça, consideram que o destino adequado para a casca do mexilhão após o 

 

. Frequência da opinião dos mitilicultores quanto ao destino adequado da casca do 



 

 

Três produtos podem ser produzidos utilizando como

conchas de moluscos: 

- carbonato de cálcio (CaCO

ainda, quando de origem animal é chamado comercialmente de farinha de 

concha 

- óxido de cálcio (CaO), conhecido comercialmente por cal virgem

- hidróxido de cálcio (Ca(OH)

Suas utilizações são descritas a seguir (Tab. 5):

 

Tabela 4. Aplicações industriais do carbonato de cálcio, óxido de cálcio e hidróxido de cálcio.

Matéria-prima 

Carbonato de cálcio (CaCO3) 

Óxido de cálcio (CaO)  
 
 

Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) 

Fonte: Autora, utilizando informações de pesquisas realizadas por
Boicko (2015); Lima (2010b); 
(2014); Monaco et al. (2012) e Correia et al. (2014)

 

Cerca de 70% dos mitilicultores em Palhoça e 85% em Penha 

a utilização da casca do mexilhão como matéria

Palhoça, 45,28% dos entrevistados citam a utilização do resíduo em 

pavimentação/blocos. A

aterros, fabricação de cimento

animal (Fig.13). 

Figura 13. Frequência da opinião dos mitilicultores quanto aos tipos de utilidades das cascas 
do mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça

rês produtos podem ser produzidos utilizando como matéria prima as 

carbonato de cálcio (CaCO3), conhecido também como calcário ou, 

ainda, quando de origem animal é chamado comercialmente de farinha de 

óxido de cálcio (CaO), conhecido comercialmente por cal virgem

do de cálcio (Ca(OH)2), conhecido como cal hidratado. 

Suas utilizações são descritas a seguir (Tab. 5): 

. Aplicações industriais do carbonato de cálcio, óxido de cálcio e hidróxido de cálcio.

Aplicações 

Agrícola (calagem) 
Construção civil (blocos sustentáveis, pavimentos, revestimentos);
Medicinal (combate a osteoporose, suplementação alimentar);
Animal (Rações); 
Adsorvente (Tratamento de efluentes);  
Construção civil (aceleração da hidratação de cimento); 
Agrícola (neutralizador) 

utilizando informações de pesquisas realizadas por Gonçalves et al.(
; Lima (2010b); Agripino (2009);  Petrielli (2008); Neto (2014); Santos et al. 

(2014); Monaco et al. (2012) e Correia et al. (2014). 

Cerca de 70% dos mitilicultores em Palhoça e 85% em Penha 

a utilização da casca do mexilhão como matéria-prima. Em Penha 40%

45,28% dos entrevistados citam a utilização do resíduo em 

. Além dessa, outras alternativas foram citadas, 

aterros, fabricação de cimento, complementação para a agricultura e nutrição 

. Frequência da opinião dos mitilicultores quanto aos tipos de utilidades das cascas 
do mexilhão nos municípios de Penha e Palhoça, SC. 
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ainda, quando de origem animal é chamado comercialmente de farinha de 

óxido de cálcio (CaO), conhecido comercialmente por cal virgem 

), conhecido como cal hidratado.  

. Aplicações industriais do carbonato de cálcio, óxido de cálcio e hidróxido de cálcio. 

eis, pavimentos, revestimentos); 
rose, suplementação alimentar); 

 

Gonçalves et al.(2014); 
Petrielli (2008); Neto (2014); Santos et al. 

Cerca de 70% dos mitilicultores em Palhoça e 85% em Penha considera 

prima. Em Penha 40%, e em 

45,28% dos entrevistados citam a utilização do resíduo em 

foram citadas, como 

complementação para a agricultura e nutrição 

 

. Frequência da opinião dos mitilicultores quanto aos tipos de utilidades das cascas 
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5 – DISCUSSÃO 

 

5.1 - Análise socioeconômica dos mitilicultores 
 

Os dados socioeconômicos resultantes das entrevistas aplicadas aos 

mitilicultores apresentados neste estudo corroboram em grande parte com a 

bibliografia. Quanto à faixa etária dos produtores, Rosa (1997) em uma 

caracterização socioeconômica dos envolvidos nos municípios de Palhoça, 

Florianópolis, Governador Celso Ramos e Bombinhas, observou que a maioria 

dos entrevistados possuíam idade entre 20 e 50 anos, semelhantes a dados 

encontrados por Diogo (2002), no município de Bombinhas, onde dos 45 

mitilicultores, 64% oscilavam entre a mesma faixa etária. Manzoni (2005) e 

Chevarria (2011) analisando os mitilicultores em Penha verificaram uma idade 

média de 40 anos, assim como no Espírito Santo com 43 anos (Oliveira, 

2005b) e litoral paulista, idade acima de 40 anos (Assis, 2011; Gelli, 2007; 

Silvestri et al., 2011). 

No município de Ubatuba, SP a maioria dos mitilicultores está na 

atividade há mais de 10 anos (Gelli, 2007), similar ao registrado em Penha e 

Palhoça, tornando esses produtores pioneiros no país.  

O nível de escolaridade formal de parte representativa dos mitilicultores 

em Palhoça é semelhante às pesquisas realizadas no litoral paulista (Fagundes 

et. al., 2004; Assis, 2011), onde cerca de 60% dos entrevistados possuem o 

correspondente ao ensino de primeiro grau ou não tem nenhuma instrução.  

Diogo (2002) afirma que o principal problema do setor da maricultura 

está relacionado ao baixo nível de escolaridade, pois em torno de 89% dos 

produtores possuem o primeiro grau incompleto. Resultados semelhantes aos 

obtidos com produtores de Penha. Perfil semelhança observado em outras 

atividades brasileiras, como na construção civil, que ocupa mão de obra não 

qualificada e de baixa escolaridade (Assis, 2011). 

O percentual de mitilicultores casados residentes em Penha, condiz com 

o diagnóstico de Mazoni (2005) e Chevarria (2011) e de Assis (2011), no litoral 

de São Paulo, onde 65% dos mitilicultores são casados. Já os resultados 

obtidos em Palhoça, enfatizam os obtidos por Bail & Branco (2007) em Penha, 

com 87,3% são casados. 
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Dados semelhantes ao presente estudos foram relatados por Assis 

(2011), com mais de 50% dos mitilicultores tendo uma família composta dois ou 

mais filhos, onde metade pretende mantê-los na mesma profissão. É 

importante a inserção dos mais jovens na atividade, como forma de preparar 

potenciais multiplicadores e precursores de novas técnicas e manejos de 

produção (Fagundes et al., 2004). Além disso, o trabalho realizado por pais e 

filhos torna a atividade promissora e uma opção de renda familiar (Paulilo, 

2002; Fagundes et al., 2004; Gelli, 2007).  

Segundo Diogo (2002), cerca da metade dos mitilicultores de Bombinhas 

não possui ajudantes no cultivo de mexilhão. Este percentual é contrário ao 

obtido em Penha e Palhoça, onde os mitilicultores possuem pelo menos, um 

integrante no cultivo, assim como no litoral paulista (Assis, 2011). Também, 

assemelha-se aos resultados obtidos por Lins (2004), que associa o 

crescimento da maricultura de moluscos em Santa Catarina, com o suporte das 

instituições de pesquisa e a contratação de trabalhadores informal das próprias 

comunidades. 

Manzoni (2005) enfatiza que no sistema familiar o cultivo de mexilhões 

tem relevante importância na geração de trabalho e renda, complementando 

gastos mensais, já que o rendimento desse período fica em torno de 3,5 

salários mínimos. Semelhante aos obtidos com mitilicultores de Palhoça e 

superiores em relação aos encontrados em Penha.  

 Cerca de 90% dos mitilicultores de Bombinhas afirmam que a renda do 

cultivo não é suficiente para o sustento da família (Diogo, 2002). Enquanto que, 

nos mitilicultores de Penha e Palhoça, a atividade é o principal meio de 

sustento familiar. 

 Os resultados relacionados ao sustento familiar através do cultivo obtido   

neste estudo foram semelhantes aos de Manzoni (2005) em Penha e Palhoça, 

respectivamente, onde os entrevistados afirmam sustentar as famílias com o 

cultivo. Em geral, encontram-se satisfeitos com a atividade e pretendem 

continuar na profissão. Apesar da renda gerada pelo cultivo ser suficiente para 

a maioria dos mitilicultores entrevistados, a prática da pesca desponta como 

principal atividade extra para a complementação de renda familiar. Resultados 

semelhantes ao observado em estudos realizados nos municípios de Penha e 
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Bombinhas (Rosa, 1997; Diogo, 2002; Manzoni, 2005) e no litoral paulista 

(Fagundes et. al., 2004; Gelli, 2007).   

5.2 - Caracterização dos cultivos 
 

O cultivo de Perna perna exige cuidados específicos para o melhor 

aproveitamento da produção. Os horários de manutenção de cultivo obtido no 

presente estudo foram semelhantes ao observado por Manzoni (2005). O autor 

afirma que o deslocamento para a área de cultivo é realizado durante o período 

matinal, pois durante à tarde, normalmente, o vento sopra com maior 

intensidade tornando o mar revolto e, consequentemente, dificultando os 

trabalhos.   

Sendo uma atividade nova, a mitilicultura não conta com a ajuda da 

tradição para aplainar arestas que ela mesma cria (Paulilo, 2002). Observa-se 

que desde o início da implantação de cultivo no estado, a atividade expandiu-

se sem qualquer planejamento, devido à burocratização na legalização e falta 

de fiscalização da atividade (Manzoni, 2005).  

Conforme observado no presente estudo, a demarcação das áreas de 

cultivo foi um ponto relevante quanto à melhora dos cultivos dentre os 

mitilicultores entrevistados, principalmente no município de Penha. As primeiras 

iniciativas de regularização no espaço de cultivo de mexilhão em Santa 

Catarina tiveram início no ano de 1992, com 100 áreas demarcadas, em 

convênio da EPAGRI com o IBAMA. O documento do IBAMA (2006) dispõe 

sobre critérios e procedimentos para formulação e aprovação de Planos Locais 

de Desenvolvimento da Maricultura – PLDMs; estes são instrumentos de 

planejamento para a identificação de áreas propícias à delimitação dos parques 

aquícolas marinhos e estuarinos, bem como das faixas ou áreas de preferência 

para comunidades tradicionais, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável da maricultura em águas de domínio da União (Suplicy, 2014). 

Situação preocupante é a comercialização das áreas de cultivo entre os 

mitilicultores. De acordo com Manzoni (2005), esta comercialização é ilegal, 

pois os espaços aquícolas são da União. O produtor recebe a cessão do uso 

da área, quando desiste da atividade deve comunicar ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) e retirar as estruturas que estão na água em trinta dias, e 
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formalmente devolver o espaço a União. Entretanto, quando o mitilicultor tem 

intenção de abandonar a atividade em questão ocorre à comercialização da 

área. Porém, de acordo com o contrato assinado pelo proprietário quando 

concedida a área, o comprador não terá acesso a documentação do referente 

espaço (Brasil, 2003). 

Este fato é observado principalmente em Palhoça, ao relacionar a lista 

dos proprietários nas áreas de cultivo pela EPAGRI com a lista dos 

mitilicultores entrevistados. De acordo com estudo realizado por Manzoni 

(2005), no município de Penha todos os entrevistados, inicialmente 

conseguiram as áreas de forma gratuita, através de solicitação junto à 

associação local de Maricultores e ao escritório local da EPAGRI. Entretanto, 

com a ampliação das produções, 25,6% desses compraram de outros 

mitilicultores, fato que reafirma a ilegalidade neste comércio de espaço 

marítimo.  

Esta comercialização, também está relacionada com a dificuldade que 

os mitilicultores têm para repor a sua produção com sementes de mexilhões. 

Segundo Manzoni (2005), entre 2001 e 2002 ocorreu um decréscimo de cerca 

de 20% na produção de Santa Catarina, devido à carência de sementes de 

mexilhões. Esta redução acentua a carência de manejo adequado dos costões 

rochosos e sobre-explotação dos estoques naturais, estimulada pela 

intensificação do comércio ilegal das sementes em razão da grande procura 

deste insumo (Manzoni, 2005; Manzoni & Geraldo, 2006).  

A extração de sementes nos costões estimulou o conflito entre diferentes 

usuários. No final da década de 90 aumentou a demanda pelas sementes e, 

consequentemente, o número de pessoas envolvidas na extração, estimulando 

a comercialização de sementes, que mesmo proibida por lei IBAMA (2006) é 

realizada por moradores ou pescadores, usuários tradicionais destes 

ambientes. Por sua vez, a exploração excessiva dos costões também 

ocasionou uma série de reclamações da comunidade, que visualiza na ação 

um crime ambiental (Manzoni & Reiser, 2006). Muitos dos conflitos são 

culturais e estão associados com a lógica pessoal do direito de uso apropriação 

do espaço coletivo. Considerando os critérios que regem o sistema de gestão 

patrimonial dos recursos naturais, parece viável estruturar uma alternativa de 
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gestão que minimize os conflitos e impactos da mitilicultura, para atingir um 

desenvolvimento integral e sustentável (Manzoni & Reiser, 2006). 

No Chile, os pequenos produtores que se dedicavam ao cultivo de 

engorda de mexilhões, encontram na captação de semente uma opção para o 

cultivo (Vivanco & Donoso, 2008). Como observado anteriormente no presente 

estudo, apesar de proibida, a comercialização de sementes é realizada em 

ambos os municípios, semelhante aos dados identificados por Manzoni (2005), 

que confirmaram a existência de venda de sementes em Penha, com preços 

elevados, o que transforma a atividade numa boa fonte de renda para os 

extratores dos costões rochosos. Este fato, também é observado por Lins 

(2004), ao fazer uma análise da maricultura catarinense, afirma que a prática 

continua a ocorrer, produzindo situações de quase esgotamento dos bancos 

naturais. 

Preocupados com a degradação dos costões rochosos devido à coleta 

indiscriminada de sementes de mexilhões, pesquisadores da UFSC em 

conjunto com os técnicos do IBAMA-SC, elaboraram a portaria n° 808 (Brasil, 

1990). Este documento proíbe a exploração do mexilhão (Perna perna) de 

bancos naturais do litoral do estado, determinando a época do defeso, que 

condiciona a extração de sementes dos bancos naturais a uma autorização 

prévia do IBAMA (Manzoni, 2005). De acordo com o órgão competente, as 

sementes poderão ser retiradas quando acima da linha de baixa-mar, em faixas 

verticais alternadas de até 50 cm (cinquenta centímetros) de largura. Logo, ao 

retirar-se uma faixa do banco natural, outra de igual tamanho deverá ser 

preservada, além de citar que a cota máxima de extração de sementes do 

estoque natural permitida por mitilicultor é de 3% da produção total declarada. 

Obter sementes para o cultivo sempre foi um desafio (Silva, 2007a), 

sendo que estas podem ser adquiridas em três diferentes formas: através de 

raspagem direta no ambiente natural, pela extração nos costões; nos cabos e 

de coletores artificiais (estruturas para captação das sementes no mar) e ainda 

através da produção em laboratório (Alves, 1999; Igarashi, 1992; Lins, 2004). 

Pesquisas realizadas por Santo (2005) e Fagundes et al. (2004) 

observaram que mais de 70% dos mitilicultores do Ribeirão da Ilha, SC, e parte 

significativa dos produtores do litoral paulista, respectivamente, declaram ainda 
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coletar sementes de mexilhão dos estoques naturais. Este percentual foi 

semelhante ao identificado no presente estudo para o município de Penha. 

Como alternativa para a mitilicultura catarinense, no ano de 1994, 

verificou-se a necessidade de intensificar ações com produtores no sentido de 

incentivar a utilização de coletores artificiais como forma de obtenção de 

sementes para a manutenção e crescimento da produção cultivada (Manzoni, 

2005). Esse método é indicado para reposição dos estoques naturais, pois 

além de minimizar o impacto ambiental e conflitos sociais como resultado de 

coletas desordenadas, as cordas de cultivo com sementes originárias dos 

coletores apresentam um melhor desempenho biológico (Manzoni, 2005; Silva, 

2007a; Manzoni & Geraldo, 2006). 

Entre os produtores de sementes chilenos se observa uma variedade de 

participantes, desde pequenos produtores a grandes empresas que nos últimos 

tempos começaram a gerar seus próprios centros de sementes (Vivanco & 

Donoso, 2008). A partir de 2001 em Santa Catarina, algumas pesquisas 

procuraram alternativas para fornecer sementes, verificar a viabilidade técnica 

e econômica através da produção em laboratório. Semelhante ao identificado 

no presente estudo por uma das empresas localizadas no município de 

Palhoça. Apesar de experimentos iniciais com resultados preliminares, 

percebe-se que tecnicamente é possível a produção em laboratório de 

sementes (Manzoni, 2005). Entretanto, para que esta alternativa seja 

economicamente viável, deve-se dar continuidade a novos experimentos, 

avaliando diferentes tempos de permanência das larvas em laboratório e 

metodologias de cultivo no mar. Somente através do manejo sustentável dos 

estoques naturais de mexilhões, incremento da produção de sementes em 

laboratório e incentivo da utilização de coletores, poderá assegurar o 

crescimento da produção cultivada. 

A forma de organização associativista é a mais indicada para 

compartilhar, tanto os materiais para produção, como efetuar o comércio 

visando obter maiores lucros conjuntos (Assis, 2011). No México, por exemplo, 

estimulam a produção na forma de sistemas coletivizados, enfatizando a 

gestão através de condomínios, cooperativas, integrações e outras formas 

associativas (Paulilo, 2002). O associativismo pode atuar na aquisição de 

benefícios para o setor, alinhado a uma gestão social e economicamente mais 
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adequada (Silvestri et al., 2011). A expectativa é que o sistema possa reduzir 

desigualdades, ausência de transparência dos processos decisórios, 

característicos da “sociedade política”, via compressão das desigualdades 

sociais (Kerstenetzky, 2003). 

Semelhante ao observado em Penha, 68,60% dos mitilicultores 

entrevistados no litoral paulista encontrava-se associados a cooperativas 

(Fagundes et al., 2004). Enquanto que a participação dos produtores de 

Palhoça estive mais relacionada aos de Bombinhas com 40% dos 

entrevistados associados (Diogo, 2002), mas parte desses mitilicultores não 

participa efetivamente das reuniões da associação. 

Embora haja exemplos bem-sucedidos desta forma de organização no 

Estado, há fortes indícios de que os incentivos estejam na direção de uma 

mercantilização crescente (Paulilo, 2002). O principal fator que descaracteriza 

uma organização de caráter cooperativo é a adoção de um princípio de 

racionalidade baseado na rentabilidade e produtividade micro-empresarial. A 

falta de objetivos coletivos e de compreensão da missão da cooperativa parece 

estimular a passividade dos cooperados, prevalecendo uma visão de que ela 

pertence à diretoria e esta deva conduzir as atividades (Diogo, 2002). 

Entretanto, necessita-se de uma avaliação mais detalhada com relação ao 

sistema de participação e representação dos mitilicultores para a determinação 

da eficiência deste processo, uma vez que a existência de controle social não 

necessariamente é garantida pelo número de associados (Silvestri et al., 2011). 

A prática de estratégias comunitárias inseridas através do 

cooperativismo nos remete uma dimensão importante da busca de um modelo 

alternativo de desenvolvimento regional, centrado em pequenos e médios 

produtores. É necessário aprofundar e integrar estudos relacionados à cultura 

da comunidade e especialmente o conhecimento ecológico local, levando-se 

em conta as percepções da comunidade sobre a diversidade e a potencialidade 

da base de recursos disponíveis para diversos fins, identificando de forma 

sistemática, ecotécnicas disponíveis para a produção em diferentes 

ecossistemas (Diogo, 2002). 

As iniciativas associadas à criação de cooperativas de moluscos 

procuram avançar no beneficiamento e agregação de valor, equacionamento 

dos problemas de comercialização, desvencilhando-os das estruturas de 
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vendas dos intermediários (Lins, 2004; Lins, 2006; Cunha, 2006). Estas 

unidades de cooperativas buscam estabelecer um sistema de comercialização 

organizado e um produto de qualidade, envolvendo os pequenos e médios 

produtores (Diogo, 2002). 

Em Santa Catarina as unidades de beneficiamento começaram a ser 

construídas em 1997 (Manzoni, 2005; Oliveira, 2005a), com recursos do Banco 

Mundial através do Programa de Execução Descentralizada (PED) nos 

principais municípios produtores de mexilhão (Penha, Palhoça, Governador 

Celso Ramos e Bombinhas), para serem administradas por cooperativas dos 

próprios mitilicultores associados (Manzoni, 2005; Lins, 2004). A falta de 

objetivos coletivos e de compreensão da missão das cooperativas provocou 

desmobilização dos associados.  

A falta de participação dos mitilicultores nas associações esta 

relacionada ao perfil de pescador, onde a percepção de que o recurso era farto, 

acomoda o pescador/mitilicultor em sua atividade individual. Britto (2012) ao 

realizar um estudo com uma associação de maricultores do Ribeirão da Ilha, 

SC, cita o relato de um produtor, que se refere à “cultura individualista do 

pescador, que atualmente é maricultor”, refletida na falta de compartilhamento 

de benefícios oriundos da proximidade existente entre os produtores. O autor 

salienta que o aspecto da competitividade é destacado pela participação 

empresarial no processo, na qual os maricultores associados atuam 

individualmente como microempresários. De acordo com Diogo (2002), o 

principal fator que descaracteriza uma organização de caráter cooperativo é a 

adoção de um princípio de racionalidade baseado na rentabilidade e 

produtividade microempresarial.  

Atualmente o estado de Santa Catarina possui apenas uma cooperativa 

que atua nos processos de beneficiamento. A COOALIMAR, localizada no 

município de Governador Celso Ramos, SC, possui locais certificados para a 

desconcha e faz pratos com os produtos (mexilhões). Além desta, a 

COOPERMAPE, localizada em Penha, apresenta previsão de funcionamento 

com retorno às atividades para o ano de 2015. Esta contará com atuação e 

gerenciamento dos mitilicultores associados à AMAP e aguarda os processos 

finais para implantação. De acordo com Assis (2011) o modo de organização 

cooperativista pode em muito, contribuir para a ampliação dos campos onde o 
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mexilhão é comercializado, pois a divisão do trabalho, característica da 

cooperação, pode ser desdobrada na produção, embalagem, comercialização e 

finalmente chegada aos entrepostos. 

A qualidade do produto é outro ponto relevante na busca pela 

adequação às normas exigidas pela Inspeção Federal do Ministério da 

Agricultura para obter a certificação que atenda às necessidades sanitárias 

exigidas (Cunha, 2006; Oliveira, 2005a), a qual permite a comercialização 

interestadual do mexilhão beneficiado (Manzoni, 2005), ampliando a oferta para 

meios urbanos, onde o consumo é maior, e até para outros países (Assis, 

2011). No Chile, a categorização do cultivo de mexilhão está relacionada 

primeiramente com a qualidade da infraestrutura do local e com os processos 

que são capazes de realizar, o que abre a possibilidade de exportar a 

mercados com maiores exigências sanitárias como nos Estados Unidos, 

Europa e sudeste da Ásia (Vivanco & Donoso, 2008). 

Na Europa, por exemplo, as formas de comercialização de mexilhões 

são in natura, sem casca, refrigerados, embalados e defumados (Lima, 2010a). 

A comercialização do mexilhão (Perna perna) no Brasil ocorre, principalmente, 

na forma in natura, marinado e congelado, direcionada para estabelecimentos 

comerciais, bares e restaurantes. Algumas empresas já comercializam 

mexilhão marinado e temperado, ou pré-cozido acondicionado em embalagens 

flexíveis. Assim como observado por pesquisas realizadas por Diogo (2002); 

Rosa (1997), os mitilicultores dos municípios estudados apontam que os 

principais locais de venda do produto após beneficiamento são o público em 

geral e restaurante. 

Embora existam empresas que beneficiam o mexilhão com devida 

certificação, as mesmas não conseguem atender a demanda produzida no 

estado, fator observado na comercialização informal que ainda ocorre nos 

municípios pelos mitilicultores. A falta de experiência, associada a 

especificidades culturais, torna a passagem do mitilicultor-empreendedor um 

processo longo, sobretudo em mercados cada vez mais globalizados (Diogo, 

2002). 

Diferente de pesquisas realizadas por (Fagundes et al., 2004; Oliveira 

2005a; Diogo, 2002; Manzoni & Geraldo, 2006; Chevarria, 2011), grande parte 

do processo de beneficiamento nos municípios é realizado pelos próprios 
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mitilicultores, onde agregam valor ao produto em salgas improvisadas. Assim 

como observado por Diogo (2002); Ferraz (2006); Lins (2004); Paulilo (2002), 

as mulheres dos produtores são as que participam do processo de 

beneficiamento. De acordo com pesquisa realizada por Amorin (2007) no 

município de Governador Celso Ramos, assim como em muitas outras 

atividades, a divisão do trabalho pelo gênero feminino, é uma questão 

proeminente na mitilicultura, com uma valoração social, historicamente 

construída, sobre o que deveria ser o posto de trabalho ocupado pela mulher. 

Observa-se nos municípios estudados que o trabalho no cultivo dos moluscos, 

assim como descrito pelo autor ainda apresenta a divisão das tarefas onde são 

destinadas às mulheres as atividades que requerem maior paciência, destreza 

e habilidade, como as de descascar e separar os moluscos.   

Além disso, assim como informado através de pesquisa feita por Oliveira 

(2005a) existe uma pequena parcela de produtores, porém relevante, que 

beneficia os mexilhões nas salgas e revendem o produto às empresas que 

possuem certificação, para embalagem e posterior revenda do mesmo. Essa 

forma permite que, embora não se submeta ao serviço de inspeção, os 

produtos sejam vendidos como se tivessem sido inspecionados, o que pode 

representar risco sério, pois os mesmos podem não corresponder às normas 

sanitárias básicas e de higiene. Este fator infringe quaisquer leis de 

certificação, não garantindo a qualidade desta parcela do produto que é 

revendido. As condições de comercialização informal são afetadas por 

carências de infraestrutura no processo de beneficiamento e armazenamento, 

o que torna a comercialização problemática (Lins, 2004; Lins, 2006; Rosa, 

1997). Destaca-se que o processo de comercialização de mexilhão, que 

envolvem a extração/descarga, transporte e processamento, é o principal 

responsável pelos problemas de saúde pública pelo consumo destes moluscos 

(Alves, 1999).  

Essas condições devem ser observadas porque os mexilhões são 

“filtradores” – cerca de oitenta (80) litros de água/dia – se alimentando de 

microalgas (Fitoplâncton) e juntamente com alimentação, ingerem grande 

quantidade de resíduos orgânicos, concentrando-os em sua carne (Alves, 

1999). Os mexilhões são vetores potenciais de infecções transmitidas pela 

água, podendo concentrar elementos (metais pesados, produtos químicos) e 
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organismos (bactérias-virus), o que os torna nocivos aos seres humanos 

(Manzoni, 2005; Oliveira, 2005a; Ferraz, 2006; Sühnel, 2007; Alves, 1999).  

Por este motivo as más condições sanitárias exercidas durante o 

beneficiamento de mexilhão podem provocar doenças como febre tifoide; febre 

paratifóide, hepatite infecciosa, intoxicação estafilocócica e gastroenterite 

(Alves, 1999). Estas doenças levam os consumidores do produto quando 

contaminado, a sérias complicações à saúde, tais como diarréia, vômitos, 

dores abdominais, amnésia, distúrbios cardíacos, nervosos e respiratórios, 

convulsão, coma e morte (MAPA/MPA, 1013; Sühnel, 2007; Ferraz, 2006). 

Além de biotoxinas marinhas, outro perigo a ser monitorado é a presença de 

micro-organismos patogênicos que eventualmente podem estar presentes na 

água de cultivo dos bivalves e que também podem ser acumulados (MAPA, 

1013). 

O Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos 

Bivalves – PNCMB foi elaborado para monitorar toda a produção do setor 

destinada ao consumo humano, envolvendo inclusive mexilhões (Brasil, 2012). 

Este programa foi instituído em conjunto pelo MPA e Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). O documento estabelece os procedimentos 

de coleta de amostras para realização de análises de micro-organismos 

contaminantes/toxinas em moluscos bivalves e de análises para o 

monitoramento de espécies de microalgas potencialmente produtoras de 

toxinas. Além disso, o programa abrange as etapas de retirada, trânsito, 

processamento e transporte de moluscos bivalves destinados ao consumo 

humano. Ao MPA cabe o monitoramento de microrganismos e de biotoxinas 

marinhas, e ao MAPA cabe a fiscalização e a inspeção industrial dos 

processadores de moluscos bivalves que tenham certificação do MPA.  

 

5.3 - Resíduo da produção (concha do mexilhão) 
 

Além do problema enfrentado através da ocorrência de locais informais 

de beneficiamento no Estado, o descarte das conchas e fauna acompanhante 

(cracas, ascídeas, etc) é outro ponto relevante a ser solucionado. Os dados 

obtidos com o presente estudo em ambos os municípios são semelhantes ao 
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observado por (Lins, 2006), ao fazer uma análise da maricultura de moluscos 

em Santa Catarina. O autor salienta que a deposição das cascas em locais 

inadequados, após o desconche, representa problemas que afetam os 

ecossistemas e prejudica a própria atividade. 

A deposição das conchas provenientes do processo de beneficiamento 

identificados em Palhoça são corroborados por estudo realizado por Rosa 

(1997). O autor destaca que cerca de 50% dos entrevistados em diferentes 

municípios do litoral catarinense afirmam depositar as conchas em terrenos 

abandonados/cedidos, fator que causa impacto visual e mau odor para o local.  

As consequências ambientais decorrentes deste tipo de deposição são 

analisadas por Petrielli (2008) ao efetuar experimento com determinada 

quantidade de conchas de moluscos aglomeradas em um terreno. O autor 

identifica que no primeiro dia, além das conchas e matéria orgânica, há 

presença de animais marinhos ainda vivos e moscas. Os resultados 

confirmaram que o resíduo de conchas e matéria orgânica, quando depositado 

em terrenos secos, entra em decomposição, diminuindo cerca de 40% de seu 

volume após 34 dias, gera odores desagradáveis e um efluente líquido, com 

grande carga orgânica e potencial poluidor. Este efluente precisa de tratamento 

e de destinação final adequada. As conchas depositadas nestes locais além de 

oferecer abrigo para vetores de doenças tornam o local esteticamente ofensivo. 

A destinação das conchas de mexilhão realizada pelos mitilicultores de 

Penha no presente estudo é semelhante ao observado por Ferraz (2006) ao 

entrevistar 25 mitilicultores do bairro Itaipu, localizado no município de Niterói, 

Rio de Janeiro. O autor afirma que 88% destes depositam as conchas após o 

beneficimento no mar. De acordo com Petrielli (2008) e Souza (2008), este tipo 

de destinação pode gerar perda de profundidade e problemas com circulação 

de água, levando ao assoreamento da baía. Marenzi & Branco (2006) ao 

monitorar cultivos de mexilhão no município de Penha, realizaram análises de 

concentrações de oxigênio dissolvido, salinidade e de matéria orgânica em 

suspensão. Os autores observaram que quando ocorre uma ruptura do fluxo de 

matéria e energia, há desequilíbrio no sistema, gerando fenômenos como a 

poluição, eutrofização dos ambientes, ocorrência de doenças, aumento da 

mortalidade ou mesmo a produção massiva de algas tóxicas. 
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A representatividade observada em Palhoça relacionada ao depósito das 

conchas provenientes do beneficiamento é semelhante ao observado por 

pesquisa de Ferraz (2006) no bairro de Jurupinga, Niterói. O autor salienta que 

parte significativa das conchas de mexilhão é recolhida pela empresa urbana 

responsável, alternativa que atualmente é a mais recomendada para 

destinação deste resíduo. Chevarria (2011) ao realizar um estudo na indústria 

de beneficiamento COOPERMAPE em Penha, afirma que a colocação de 

containers para a coleta destes resíduos seria um motivador para minimizar os 

impactos e as reclamações oriundas da atividade com relação à sujeira na 

praia, poluição do mar e mau cheiro. Além disso, afirma o autor que alguns 

mitilicultores em Penha colocam os resíduos em sacos de 100 litros e dispõem 

no final da via de acesso à praia, porém não é feita a coleta pela empresa 

contratada, desestimulando esta prática. O fato observado pelo autor justifica a 

baixa deposição em lixeiras urbanas observada no presente estudo na mesma 

localidade. De acordo com a EPAGRI (2007) é imprescindível que a coleta de 

lixo municipal abranja a área de produção e manejo, de modo a escoar os 

resíduos gerados no local.  

O problema relacionado ao local de depósito inadequado das conchas 

de mexilhões após beneficiamento identificado no presente estudo também é 

observado no cultivo de ostras. Petrielli (2008), ao realizar pesquisa com as 

conchas de ostras descartadas na localidade do Ribeirão da Ilha, identificou 

que as salgas e até mesmo as empresas que desconcham o molusco, não 

possuem uma gestão adequada dos resíduos provenientes da atividade - 

principalmente com relação às conchas – levando a uma destinação incorreta 

do mesmo. O autor enfatiza que os tipos de depósitos inadequados podem ser 

eliminados com a mudança do hábito dos mitilicultores, através de alternativas 

para sua destinação. 

O documento do IBAMA (2006) afirma que o empreendedor é 

responsável pela destinação dos resíduos oriundos de suas áreas de produção 

de moluscos bivalves (conchas, restos de cordas, cabos, panos de redes) e 

pela retirada das estruturas de cultivo abandonadas em Águas de Domínio da 

União. De acordo com Chevarria (2011), a fiscalização da qualidade ambiental 

decorrente da atividade tem de vir do estado, ou seja, é sua função atuar na 

regulamentação e ordenamento da cadeia produtiva da mitilicultura.  
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5.4 - Alternativas para utilização do resíduo (concha do mexilhão) como 
matéria-prima 

 

Os destinos inadequados podem ser solucionados a partir da instalação 

de coletores para o depósito das conchas e a consolidação de parcerias para a 

destinação final são fatores que oferecem vantagens sob o aspecto econômico-

social (Chevarria, 2011). Esta modificação viabilizaria não só a incorporação da 

mão-de-obra e geração de emprego, mas também o surgimento de alternativas 

tecnológicas para valoração deste resíduo (Silva, 2007b). Além disso, a 

reutilização deste resíduo eliminaria o depósito inadequado, contribuindo para 

a conservação ambiental. 

Na Coréia, devido à grande quantidade de moluscos produzida no país, 

o acúmulo de conchas se torna um problema e o governo coreano incentiva os 

pesquisadores a buscarem soluções viáveis para a utilização das conchas 

provenientes do cultivo (Petrielli, 2008). Estudos realizados por Vivanco & 

Donoso (2008) através de uma descrição do setor da mitilicultura na região de 

Los Lagos, Chile, enfatiza que é na área de resíduos que se encontram 

oportunidades para um futuro próximo.  Atualmente o descarte de conchas no 

país, por exemplo, tem utilizações nas grandes empresas, onde sao queimadas 

para obtenção de cal.  

Historicamente a cal foi produzida utilizando como matéria-prima 

conchas de animais marinhos – mariscos, ostras - em fogueiras e fornos de 

barro a temperaturas entre 800 ºC e 900 ºC. No Brasil houve predomínio deste 

tipo de obtenção de cal desde o período colonial, até 1960, quando foi proibida 

a destruição de locais arqueológicos do tipo sambaqui, sendo a matéria-prima 

mais utilizada antes da introdução do cimento artificial (Kanan, 2006). 

Atualmente a cal utilizada em grande escala no país é proveniente da 

calcinação de rochas calcárias, que passam por processamentos quando 

aquecidas em fornos a temperaturas superiores a 725° (Filho, 2005). 

A semelhança da cal produzida a partir das rochas com a proveniente de 

mariscos foi identificada por Souza (2008) e Hamester (2010). Os autores 

utilizaram da técnica de fluorescência de raio-X em conchas de mariscos 

(ostras e mexilhões) e verificaram que o óxido majoritário cerca de 95%, é de 
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de cálcio (CaO), percentual levemente inferior a do carbonato de cálcio 

comercial (CaCO3).  

Semelhante ao resultado obtido por Boicko (2015) através de pesquisa 

realizada com conchas de ostras é encontrado por Vivanco & Donoso (2008) 

no Chile utilizando mexilhões. Os autores afirmam que para a obtenção de 

CaCO3 das conchas são necessários três processos: moagem, tratamento 

térmico (400 – 500ºC) – para eliminação de água e retirada da matéria 

orgânica – e por último a trituração. 

Estudos realizados por Souza (2008) e Petrielli (2008) em Florianópolis, 

comprovam a obtenção de óxido de cálcio (CaO) obtido das conchas, 

conhecidos popularmente como cal virgem e cal hidratada. O processo de 

transformação ocorre através da calcinação do CaCO3 à temperatura superior a 

850 ºC, onde ocorre a decomposição do mesmo. Os autores afirmam ainda, 

que, através da adição de água a cal obtém-se a formação de hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2).  

Os estudos realizados por Boicko (2015) enfatizam ainda, que o CaO 

por ser empregado como matéria-prima em diversos ramos da indústria civil 

como: fabricação de estrada (filler para misturas betuminosas),  mármore 

compacto de pavimentos e revestimentos, cerâmica (pasta calcária), tijolos, 

tintas, vidros, cimento e vernizes. 

Ao apresentar uma proposta para o reaproveitamento das conchas de 

mariscos provenientes da Lagoa Mundaú em Maceió, Alagoas, Gonçalves et 

al.(2014) elaboraram uma pesquisa de revisão bibliográfica com o tema 

“Alvenaria Estrutural de Bloco Verde”, programa realizado em Santa Catarina. 

O projeto da Engenheira Bernadete Batista possui parceria com a empresa 

Blocaus Pré-Fabricados, Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e a 

Fundação do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São José. Nesse 

programa são utilizadas as cascas de ostra e mexilhão, juntamente com 

resíduos da construção civil como agregados na fabricação de novos blocos 

sustentáveis. O processo é essencialmente artesanal e inclui etapas de 

recebimento e estocagem das conchas provenientes do beneficiamento, 

lavagem e secagem e posterior trituração. Após este processo, o pó é 

misturado a outros agregados (pó de pedra, pedrisco, cimento) para a 

confecção de “Blocos e Pavimentos Verdes”. De acordo com o resultado dos 
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testes realizados pela engenheira, o Bloco Verde apresenta resultados 

compatíveis com as normas da ABNT, indicando inclusive, que a presença da 

incorporação desses resíduos pode melhorar as propriedades do pavimento 

convencional. O produto já está sendo utilizado em escala comercial, 

presenciado na pavimentação dos passeios da Avenida Beira-Mar Norte, em 

Florianópolis e na orla da praia de Itapema; nas paredes de uma casa em 

Biguaçu e de dois prédios na praia de Ingleses, em Florianópolis; e, ainda, na 

Escola do Mar no município de São José. 

Pesquisa semelhante foi realizada por Lima (2010b), no Centro de 

Ciências Tecnológicas da Universidade Regional de Blumenau. O autor 

analisou a viabilidade técnica do uso de conchas de mexilhões provenientes de 

depósitos a céu aberto, presentes na cidade litorânea de Penha, em Santa 

Catarina, em substituição parcial ou total do agregado miúdo da areia para a 

confecção de blocos estruturais em concreto de cimento Portland. Apesar da 

necessidade de mais testes para comprovar a substituição, a pesquisa visa 

diminuir os impactos ambientais negativos da extração de areias naturais e 

artificiais, através da utilização do resíduo (conchas) proveniente da 

mitilicultura. 

Outro insumo que utiliza o CaO como matéria-prima são medicamentos 

indicados na reposição de cálcio para humanos. Estudos realizados por 

Agripino (2009) através da valorização da concha de ostra como suplemento 

alimentar em Lisboa, Portugal, retratam a importância do cálcio para o 

funcionamento do organismo. O autor afirma que quando existe deficiência de 

cálcio na corrente sanguínea (por má alimentação, questões hormonais ou 

outros motivos) o corpo tende a efetuar a reposição através da retirada do 

elemento dos ossos. A deficiência do cálcio pode levar a osteoporose, na qual 

os ossos se deterioram e há um aumento no risco de fraturas especialmente 

nos ossos mais porosos (Boicko, 2015). 

As pesquisas realizadas por Agripino (2009) demonstram que o pó de 

concha, constitui uma fonte de cálcio de forma facilmente assimilável pelo 

organismo. O mesmo autor afirma que, mais recentemente, em alguns países 

como os Estados Unidos e Canadá, o resíduo da concha, após tratamento, é 

administrado como um fármaco a mulheres em períodos de gestação e 

menopausa. Os resultados obtidos pelo autor são semelhantes ao identificado 
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por Cesário (2008), através de pesquisa da utilização de resíduos 

agroindustriais ricos em cálcio para fortificação de produtos de panificação. O 

autor cita o exemplo do Japão, onde as conchas de moluscos destacam-se 

entre as principais fontes de cálcio na dieta, acompanhados pelo leite. Na 

Malásia é comum a utilização de fontes naturais de carbonato de cálcio na 

suplementação de gestantes, onde cascas de mexilhões são moídas e 

consumidas diariamente (Hamester, 2010). 

Pesquisa realizada por Petrielli (2008), afirma ainda que já existem 

medicamentos a base de cálcio de ostras para prevenir e combater a 

osteoporose no Brasil. De acordo com o mesmo autor, os suplementos são 

produzidos nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. 

Além da suplementação de cálcio identificada a partir da obtenção de 

CaO das conchas dos moluscos, as pesquisas citadas anteriormente por 

Agripino (2009), Boicko (2015), Neto (2014) e Petrielli (2008) afirmam a 

viabilidade de suplementação de cálcio em rações (alimentos compostos para 

animais), pois esse suplemento energético pode melhorar desempenho na 

produção e fortalecimento da casca dos ovos das galinhas e fortalecimento de 

animais para o crescimento rápido como porcos e vacas. 

Outra utilização de CaO proveniente especificamente de mexilhão é 

observada por Santos et al. (2014), em Florianópolis, ao avaliar o uso da 

concha como adsorvente para remoção do corante reativo azul turquesa em 

águas residuárias de indústrias têxteis. O autor afirma que o adsorvente 

estudado apresenta uma alternativa técnica viável para remoção do corante em 

solução aquosa. Podendo assim compatibilizar as questões ambientais, 

usando um resíduo para tratar outro. 

Pesquisas semelhantes foram realizadas recentemente por Monaco et 

al. (2012) e Correia et al. (2014) utilizando conchas de vôngoles e vieiras, 

respectivamente. Os autores afirmam a viabilidade da utilização destes 

moluscos como adsorventes no tratamento de efluentes, podem minimizar os 

inúmeros impactos causados pela eutrofização em corpos hídricos. Além de 

servir de adsorvente, a pesquisa realizada por Monaco et al. (2012) afirma que 

o CaO obtido do farelo de concha de vôngole apresenta relativo potencial de 
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uso como corretivo de acidez do solo. A acidez do solo é um dos principais 

fatores capazes de reduzir o potencial produtivo dos solos tropicais. 

De acordo com Silva (2007b) na região da Galícia, Espanha o Projeto 

Gestinmer, que estuda a gestão integral de valorização do resíduo das conchas 

provenientes da mitilicultura, as empresas privadas produzem a partir deste 

resíduo, o carbonato de cálcio agrícola, utilizado como corretivo da acidez do 

solo. Esta alternativa identificada é semelhante ao estudo realizado por Costa 

(2012) através da viabilidade do uso de conchas de mariscos como corretivo de 

solos no III Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, em Goiânia. O autor 

afirma que a reação ácida do solo é umas das mais comuns condições no 

Brasil, devido ao intenso intemperismo e lixiviação de bases. Para corrigir esta 

acidez é usada a calagem - prática que aplica calcário ou outro material 

alcalino para neutralizar os efeitos tóxicos dos fatores causadores de acidez - 

que além de levar nutrientes aos vegetais, como o cálcio e o magnésio, o 

carbonato de cálcio constitui uma solução adequada à maioria dos solos 

ácidos.  

De acordo com o autor, o principal corretivo de solo utilizado no Brasil é 

aquele obtido das rochas calcárias. Ao comparar a eficácia do calcário 

comercializado com aquele proveniente das conchas, verificou que o carbonato 

de cálcio presente no molusco apresenta comportamento superior ao calcário 

na elevação dos valores de pH para o solo estudado e na solubilidade das 

conchas, que chega ser dez vezes maior do que a rocha. 

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola 

(ABRACAL), para uma correção ideal do solo, o Brasil deveria consumir, em 

média, 63 milhões de toneladas de calcário agrícola por ano. Entretanto, de 

acordo com Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2014) o 

consumo de calcário agrícola no ano de 2013 foi de 33.980.00t. Este fator se 

deve a evolução do consumo dos fertilizantes agrícolas, os quais somente são 

plenamente potencializados quando o solo recebe calagem adequada, o que 

não ocorre, em geral, na agricultura brasileira. Desta forma, o setor agrícola 

vem desperdiçando recursos com fertilizantes por não utilizar uma relação ideal 

calcário/fertilizante. 

O carbonato de cálcio é o principal constituinte das conchas 

provenientes do processo de beneficiamento de mexilhão. Portanto, o não 
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aproveitamento deste insumo, constitui um desperdício de matéria-prima. É 

necessário que se pratique uma aquicultura sustentável, e para isso é de 

primordial importância uma correta destinação dos resíduos, principalmente 

conchas, geradas pela atividade.   

 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos relatos junto aos produtores dos municípios de Penha/SC e 

Palhoça/SC, a mitlicultura aparece como uma alternativa promissora, de boa 

rentabilidade e uma opção de renda para a geração futura. 

A baixa representatividade na AMAP, observada entre os mitilicultores 

de Palhoça, está relacionada à falha nos processos administrativos. A falta de 

clareza dos objetivos da associação, aliada ao individualismo dos profissionais, 

proveniente da transição em deixar de ser pescador para tornar-se mitilicultor - 

que por décadas atuou sozinho e encontra dificuldade em trabalhar em equipe 

- desmotiva o produtor. O desenvolvimento de parcerias entre setores públicos 

e privados possibilitaria o fortalecimento da associação, que além de atuar 

como instrumento de comércio – através das unidades de beneficiamento de 

mexilhão – poderia converter-se a um exercício prático destinado às novas 

estratégias organizacionais, através de programas de capacitação.  

Estes programas devem considerar o contexto cultural e as expectativas 

dos participantes, por meio de adoção dos processos de aprendizagem sociais, 

que potencializem as ações comunitárias, e busquem minimizar os problemas 

relacionados ao cultivo de mexilhão.  

A dificuldade em obter sementes para reposição dos estoques é a 

realidade dos mitilicultores em Penha, que as retiram dos costões rochosos. 

Este entrave poderia ser solucionado com a realização de cursos voltados às 

alternativas sustentáveis, como novas técnicas para produção da espécie em 

laboratório ou coletores artificiais. 

Tendo em vista que grande parte da desconcha do mexilhão nos 

municípios estudados é realizada em salgas improvisadas, se faz necessária 

melhor fiscalização da atividade, aliada a atividade das cooperativas e 
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empresas de beneficiamento que proporcionem melhores condições de preços 

de mercado, com valorização do produto e sua qualidade. 

Os locais de depósitos inadequados das conchas provenientes do 

beneficiamento de mexilhão poderiam ser eliminados através de parcerias 

entre setores públicos e/ou privados e prefeituras, com a instalação de 

coletores nos principais pontos de produção de cada município. Desta forma, a 

quantidade acumulada nos locais seria recolhida e enviada a um depósito. 

Após as conchas receberem processo adequado (moagem, tratamento térmico 

e trituração) é obtida a cal. Neste âmbito, as conchas podem tornar-se uma 

oportunidade de negócio, quando se utiliza a matéria-prima como corretivo de 

solo aplicado na agricultura, auxiliar no controle da acidez. 

 

 

7 - CONCLUSÃO 

 

- Os mitilicultores atuantes nos cultivos de mexilhão Perna perna em Penha e 

Palhoça/SC possuem idades próximas ou superiores a 40 anos, baixa 

escolaridade, são casados e praticam a atividade há mais de 10 anos. 

- O cultivo possui envolvimento familiar. Além disso, os mitilicultores alegam 

garantir o sustento com a renda proveniente do mexilhão; pretendem 

continuar na atividade e gostariam de ver os filhos atuando na profissão. 

- Cerca da metade dos mitilicultores participaram de cursos de capacitação da 

atividade, feitos há mais de três anos. 

- Existem divergências quanto à participação dos entrevistados nas 

associações. Os mitilicultores de Penha são associados à AMAP e 

frequentam as reuniões; em Palhoça, poucos são associados à AMAQ e 

destes, menos de 1/3 frequentam as reuniões. 

- Foi observada diferença nas formas de reposição dos estoques cultivados. 

Em Penha, os mitilicultores retiram as sementes dos costões rochosos; já 

em Palhoça, as mesmas são provenientes de coletores artificiais. Durante 

a época do defeso, a principal atividade desenvolvida pelos mitilicultores é 

a pesca. 
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- Cerca da metade dos mitilicultores desconcham o mexilhão em salgas 

improvisadas, o restante da produção é enviada a empresas de 

beneficiamento. 

- Existe uma pequena parcela de mitilicultores que vende o produto 

desconchado para empresas certificadas, o que pode representar riscos a 

saúde dos consumidores, pois os mexilhões podem não corresponder as 

normas básicas de higiene. 

- Foram observadas três empresas certificadas atuantes no processo de 

beneficiamento de mexilhão em Palhoça/SC. Elas desconham, em média, 

180t/mensais, enquanto em Penha nenhuma empresa foi identificada. 

- Não foi reconhecida nenhuma cooperativa atuante no processo de 

beneficiamento nos municípios estudados, porém existem perspectivas de 

que a AMAP, em Penha, retome as atividades de desconche até final de 

2015. 

- A produção semanal média de mexilhão foi superior em Penha, com um total 

de 3,5t/mitilicultor, enquanto em Palhoça os números apontam 

2,6t/mitilicultor. Além disso, o produto possui maior valor de mercado no 

município, com preços de R$2,87kg na concha e R$18,62 desconchado. 

Estes são alguns dos fatores que elevam a renda mensal obtida com o 

cultivo para os produtores de Penha, em relação à Palhoça. 

- Penha não possui gestão para os resíduos provenientes do cultivo. Sendo 

assim, dentre os locais de descarte das conchas realizado pelos 

mitilicultores após o beneficiamento estão os terrenos cedidos e/ou 

abandonados e, principalmente, o próprio mar. A deposição em locais 

inadequados representa problemas graves ao ecossistema e prejudica a 

atividade. 

- Em Palhoça, parte das conchas é descartada em terrenos cedidos ou 

abandonados, porém, metade da produção é recolhida pela empresa de 

coleta seletiva do município e levada ao aterro sanitário. Tendo em vista 

que o município lidera a produção de mexilhão de Santa Catarina, a 

quantidade de conchas geradas após o desconche é relevante, o que torna 

o local um potencial em matéria-prima para futura utilização. 



47 

 

 

- Os mitilicultores consideram que o destino adequado para as conchas sejam 

os órgãos de reciclagem, por meio da utilização como matéria-prima para 

aterros e na construção civil. 

- As conchas dos mexilhões são constituídas majoritariamente por carbonato 

de cálcio. Após serem processadas através de métodos simples, elas se 

assemelham a cal produzida a partir das rochas. Por sua vez, a cal possui 

inúmeras utilizações em indústrias civis, medicinais, agrícolas e 

alimentícias. O não aproveitamento das conchas constitui em desperdício 

de matéria-prima.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APÊNDICE 

A- Questionário aplicado aos mitilicultores nos municípios de Penha e Palhoça, SC. 
 
Aspectos socioeconômicos dos mitilicultores 
 
1. Cidade:______________  
2. Bairro:_______________ 
3. Data:___/___/___ 
4. Nascimento:___/___/___Cidade  
5. Nascimento:_______________  
6. Estado:__________ 
7. Tempo de residência na comunidade: __________anos 
8. Estado Civil:  
(   ) Solteiro  
(   ) Casado  
(   ) Separado  
(   ) Viúvo 
9. Tempo que está na profissão:  
(   ) Menos de 5 anos   
(   ) Entre 5 e 10 anos   
(   ) Acima de 10 anos 
10. Renda mensal bruta no cultivo (Salário mínimo R$724,00): 
(   ) entre 1 e 3 salários mínimos   
(   ) entre 3 e 5 salários mínimos 
(   ) acima de 5 salários mínimos 
11. Consegue sustentar a família com o cultivo de mexilhões:  
(   ) Sim  
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(   ) Não 
12. Desempenha outra atividade:  
(   ) Não  
(   ) Sim  
13. Tipo de atividade:________________ 
14. Quantas pessoas da família estão na atividade:  
(   ) 1 pessoa       
(   ) 2 pessoas       
(   ) 3 pessoas      
(   ) acima de 4 pessoas 
15. Tem ajudante no cultivo:  
(   ) Sim  
(   ) Não.  
16. Tipo ajudante:  
(   ) Parente  
(   ) Amigo 
(   ) Empregado 
17. Pretende continuar na profissão:  
(   ) Sim  
(   ) Não 
18. Pretende manter os filhos na profissão:  
(   ) Sim  
(   ) Não 
19. Nível de instrução   
(  ) Não estudou   
(  ) 1ºGrau incompleto  
(  ) 1ºGrau completo             
(  ) 2ºGrau incompleto   
(  ) 2ºGrau completo               
(  ) Superior    
 
Dados do cultivo 
 
20. O que poderia ser feito para melhorar seu cultivo? 
21. Horário que sai para o mar:________  
22. Local do cultivo:_________________________ 
23. Compra de sementes para o cultivo:  
(   ) Sim        
(   ) Não.       
24. Valor pago $R$____________  
25. Local de origem das sementes___________ 
26. Sabe quais os meses que não se podem coletar sementes de mexilhões do 
ambiente natural:  
(   ) Sim    
(   )Não  
27. Obedece a época do defeso da coleta de sementes:  
(   ) Sim  
(   ) Não 
28. Participou de algum tipo de curso de capacitação na área de cultivo:  
(   ) Sim  
(   )Não 
29. Há quanto tempo: 
(   )menos de 1 ano   
(   )entre 1 e 3 anos     
(   )há mais de 3 anos 
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30. Aplica os conhecimentos dos cursos na mitilicultura:  
(   )Sim  
(   )Não 
31. Quem patrocinou:  
(   ) Empresa privada  
(   ) Município/Associações  
(   ) Investimento próprio 
32. Faz parte de alguma associação:  
(   )Sim  
(   )Não  
33. Participa efetivamente das reuniões  
(   )Sim  
(   )Não     
34. Motivo___________________ 
 
Quantificação do resíduo 
 
35. Quanto vende o Kg, sujo: R$____________ 
36. Local onde vende o mexilhão:_________________________________ 
37. Possui freezer:_____________________________________________ 
38. Vende o mexilhão limpo:  
(   ) Sim     
(   ) Não  
39. Quanto vende o Kg, limpo: R$____________ 
40. Para quem vende o mexilhão:________________________________ 
41. Melhor período de venda :___________________________________ 
42. Quantos Kg por semana :____________________________________ 
 
Destino das conchas 
 
43. Local onde limpa/desconcha o mexilhão:________________________ 
44. Qual o destino das conchas após limpas?  
1. Mar  
2. Morro/mato  
3.Lixeiras urbanas  
4.Terrenos abandonados  
5. Terrenos cedidos 
6. Órgão ou entidades de reciclagem  
Outro:________________________ 
 
Possíveis alternativas para utilização das conchas 
 
45. Em sua opinião, qual o destino adequado para as conchas?  
1. Mar  
2. Morro/mato  
3.Lixeiras urbanas  
4.Terrenos abandonados  
5. Terrenos cedidos 
6. Órgão ou entidades de reciclagem.  
Outro:_________________________________ 
46. Em sua opinião as conchas possuem alguma utilidade  
(   ) Sim  
(   ) Não 
47. Quais utilidades as conchas possuem:_________________________ 
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ANEXO 

 

A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa Perfil 
socioeconômico dos mitilicultores e análise quantificada de resíduo da casca do 
mexilhão (Perna perna)gerado nos municípios de Palhoça e Penha-SC. Caso 
concorde em participar, favor assinar ao final do documento.  
 
Dados da pesquisadora:  Karine Ana Radavelli          e-mail: karine.ana22@gmail.com 
Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental 
 
Esta pesquisa pretende analisar a problemática do destino dos resíduos originários no 
processo do cultivo e do beneficiamento do mexilhão (Perna perna) nos municípios de 
Palhoça e Penha, Santa Catarina. Acreditamos que ela seja importante porque 
existem alternativas para utilização dos resíduos gerados no cultivo e beneficiamento 
do mexilhão, é necessário que se adote uma postura diferente, tornando a atividade 
mais sustentável, para assim favorecer o meio ambiente e os próprios mitilicultores. 
Para sua realização os mitilicultores serão entrevistados para uma análise de dados 
socioeconômicos e identificação dos locais de depósitos dos resíduos gerados pelo 
beneficiamento de mexilhão (Perna perna) . Sua participação constará de participação 
do voluntário.  
Sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo à sua relação com o 
pesquisador (a) ou com a instituição. Você tem garantido o seu direito de não aceitar 
participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de 
prejuízo ou retaliação. 
As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não 
ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação (confidencialidade). 
 
Eu ________________________________________________, após a deste 
documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, 
para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, 
ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 
consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. 
Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 
submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 
confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso 
minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 
 
Assinatura do mitilicultor Voluntário 
 
__________________________________________ 
 
Município, __ de ______________de 2014. 


