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Introdução  (voltar)

Mexilhão é o termo oficial utilizado na língua portuguesa para denominar as diversas espécies de moluscos
bivalves da família Mytilidae, sendo os gêneros mais comuns: Mytilus, Perna e Mytella. No entanto, dependendo da
região do Brasil e da espécie, os mitilídeos recebem diversos nomes populares como: marisco, marisco - preto,
marisco - das - pedras, sururu, bacucu e ostra - de - pobre (MAGALHÃES, 1985). Esses animais são muito
abundantes em nosso litoral, vivendo principalmente fixos aos costões rochosos, na região de variação das marés e
início do infralitoral e formando densas populações.

Os moluscos representam o segundo grupo de maior diversidade animal e, os  bivalves  marinhos, são os
moluscos mais abundantes (RUSSELL - HUNTER, 1983). Destes, os mexilhões (família Mytilidae) têm conseguido
uma impressionante habilidade em dominar os costões rochosos em todos os continentes.  Seu sucesso em todo o
mundo como organismo dominante é mais pronunciado em locais expostos ou semi-expostos, em regiões tropicais e
temperadas, especialmente em substrato rochoso horizontal ou brandamente inclinado. O desenvolvimento de
filamentos ( de bisso) para fixação tem  permitido a algumas espécies da família Mytilidae, explorar substratos duros
e dominar habitates rochosos. Associado à evolução do aparato do bisso está uma típica redução da extremidade
anterior do corpo, adquirindo uma forma mais triangular e condição heteromiária .

Os mexilhões têm sido consumidos desde os tempos pré-históricos. Foram considerados por algumas
culturas, como os Romanos e os Gregos, como um alimento nobre, servido em festas e ocasiões especiais.

O cultivo de mexilhões, chamado de Mitilicultura, tem seu início segundo MASON (1971), atribuído ao
irlandês Patrick Walton, que naufragou na baia de Aguillon na França. Segundo consta, com o objetivo de capturar
pássaros para sua alimentação, ele enterrou estacas (“bouchots”) na praia, onde estendeu uma rede. Aparentemente
ele não conseguiu os pássaros mas obteve, nas estacas, grande fixação de mexilhões que passaram a garantir suas
refeições. Desde então, a mitilicultura vem se desenvolvendo em várias partes do mundo, tendo se tornado
importante atividade comercial em vários países. Ainda hoje na França, o método de cultivo mais empregado é o de
“bouchots”.

Como atividade verdadeiramente importante em termos econômicos, os cultivos de mexilhões se
estabeleceram na Espanha, no início da década de 40 (ANDRÉU, 1976). A partir dessa época, a Espanha tem sido
considerada o maior produtor mundial, tendo sido superada apenas a partir do final da década de 80, quando se
passou a conhecer mais detalhadamente, a produção da China (FAO, 1990). Durante os últimos 50 anos, os cultivos
se espalharam comercialmente, primeiro pelos países da Europa, como França, Holanda e Itália. Em seguida, esse
tipo de atividade passou a ser desenvolvida em países da Ásia (Tailândia, China), Nova Zelândia e América do Sul
(Venezuela, Chile e, mais recentemente, no Brasil).

No Brasil, as idéias de mitilicultura foram iniciadas na década de 70, por pesquisadores da Universidade
de São Paulo, Instituto de Pesca de São Paulo e Instituto de Pesquisas da Marinha (RJ). As tentativas de cultivo no
entanto, ficaram mais restritas à parte de pesquisa, desenvolvimento e adaptação de tecnologia. Cultivos como
atividade realmente comercial no Brasil, só surgiram a partir de 1989-90, em Santa Catarina, graças aos esforços do
Laboratório de Mexilhões da Universidade Federal de Santa Catarina, Secretaria de Agricultura do Estado de Santa
Catarina ( através da ACARPESC e depois EPAGRI) e de comunidades de pescadores artesanais.
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A espécie de mexilhão comercial mais abundante no Brasil é o Perna perna (Figura 1). Essa espécie é
também, a que atinge maior tamanho e que apresenta os mais extensos e densos estoques naturais .
(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 1 – Aspecto externo da concha do mexilhão Perna perna em tamanho comercial.

Biologia  (voltar)

O Filo Mollusca,  com mais de 120.000 espécies viventes, só perde para o grupo dos insetos quanto à
diversidade de animais. Os indivíduos apresentam o corpo mole, não segmentado, protegido ou não por uma concha
calcárea, sendo o filo geralmente dividido em seis classes : Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda,
Polyplacophora e Aplacophora. A Classe Bivalvia apresenta cerca de 20.000 espécies e também pode ser conhecida
pelos nomes de Lamellibranchiata ou Pelecypoda. Na Ordem Mytiloida os indivíduos apresentam concha equivalve,
muito inequilateral e normalmente produzem filamentos do bisso. O músculo adutor é desigualmente desenvolvido
(heteromiária) e as valvas apresentam-se presas por ligamento na margem dorsal. Normalmente os sifões são
rudimentares (ou pequenos) e os indivíduos apresentam linha palial interna completa e brânquias do tipo
"filibranchiata". A Família Mytilidae apresenta animais de concha equivalve, alongada a cuneiforme, com bisso
anterior. Charneira lisa ou tendo poucos e pequenos dentes dissodontes. O ligamento é longo e interno e o músculo

MEXILHÃO  =  designação comum aos moluscos bivalves da família Mytilidae

MEXILHÃO  =  do latim vulgar hispânico  - muscellione < muscellus < musculus, termo que os portugueses 
utilizaram , no Brasil, para indicar as espécies de mitilídeos.

MARISCO     =  (MAR + ISCO) - designação comum a todos os invertebrados marinhos que podem servir de
alimento ao homem.

MARISQUEIRO = que, ou aquele que marisca ou gosta de marisco

MARISCADOR  =  aquele que marisca ou que sabe mariscar; marisqueiro.

MARISCAR  =  colher, apanhar (mariscos)

MARISCADA  =  prato feito de vários tipos de mariscos

  10 mm



adutor anterior é pequeno ou degenerado. O bisso está presente em muitas espécies, servindo para locomoção e
fixação. O perióstraco é preto / marrom e algumas vezes apresenta aspecto piloso.

MORFOLOGIA GERAL  (voltar)

O mexilhão, como o restante dos moluscos bivalvos, é um animal que não possui esqueleto interno e tem o
corpo contido em uma concha, formada por duas partes iguais (valvas), unidas medianamente por uma estrutura
conhecida como  ligamento e contendo delicadas linhas de crescimento (Figura 2).

O manto é do tipo aberto, os animais apresentam pé reduzido, cilíndrico e não funcional diretamente para
locomoção.

Simetria :  bilateral. Observar, externamente as seguintes estruturas :região anterior, posterior, dorsal, ventral;
linhas de crescimento, umbo, ligamento e filamentos do bisso.

Orientação:  com o animal sobre a palma da mão direita, colocar a parte mais alargada (posterior) do animal voltada
para o observador, a região do umbo para a frente e a região ventral para baixo. À direita do
observador está a valva direita e, à sua esquerda, a valva esquerda.

Bisso :  os filamentos do bisso são secretados por um conjunto de glândulas (bissogênicas) localizadas no
interior do pé do animal. Trata-se de uma substância protéica que, à medida que é secretada
escorre por um sulco existente na região mediana do pé e se polimeriza em contato com o produto
de glândulas de fenol e a própria água do mar. Essa estrutura serve para fixar o animal ao substrato
e, com seu rompimento e posterior reconstrução em outro local, o mexilhão, apesar de considerado
séssil, pode se locomover sobre superfícies consolidadas (duras, compactas).

 Umbo :  é a parte mais antiga da concha, junto ao vértice na região anterior.

CLASSIFICAÇÃO  -

FILO  :  Mollusca
 CLASSE :  Bivalvia

SUB-CLASSE :  Lamellibranchia
SUPERORDEM : Mytilida
ORDEM : Mytiloida
FAMÍLIA : Mytilidae
GÊNEROS : Brachidontes, Mytilus, Mytella, Perna

ESPÉCIES  BRASILEIRAS  MAIS COMUNS
                                                                                Nome Popular

Perna  perna mexilhão, marisco
Mytella  falcata (= charruana) sururu
Mytella  guyanensis bacucu
Mytilus edulis platensis mexilhão da Patagônia
Brachidontes  solisianus mexilhão dos tolos *
Brachidontes darwinianus (= exustus) mexilhão dos tolos *

* mexilhão dos tolos porque os indivíduos adultos dessa espécie são pequenos (2 - 4 cm) e algumas pessoas  os confundem com o
Perna perna, tentando cultivá-los.
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(VOLTAR  -
FIGURAS)

Figura 2- Aspecto externo esquemático de um mexilhão da espécie Perna perna, com suas
principais características morfológicas.

 Linhas de crescimento:
são bem visíveis na superfície das valvas. Representam etapas de crescimento, embora ainda não
tenha sido possível associá-las a tempos específicos de crescimento, nas espécies tropicais. Em
animais que sofrem grande estresse ambiental elas são mais demarcadas , enquanto que naqueles
que vivem em locais protegidos e/ou apresentam rápido crescimento, são muito suaves e, às vezes,
difíceis de serem identificadas (como ocorre com animais de cultivo).

Ligamento : região entre o umbo e a parte dorsal, constituída por um material com consistência fibrosa e que,
juntamente com a charneira, tem a função de manter unidas e articuladas as duas valvas.

DISSECÇÃO  - internamente, pode-se observar facilmente as estruturas apresentadas na Figura 3  :
(voltar)

I - Abertura dos animais -

Introduzir pela região próxima à saída do bisso (região ventral), uma lâmina (de preferência resistente como
um escalpelo - bisturi de lâmina fixa) e mover até a região posterior dorsal até encontrar resistência, devida ao
músculo adutor posterior. Seccioná-lo. Não aprofundar muito a lâmina para não danificar os órgãos internos. Abrir o
animal pressionando cada valva para fora, com cuidado para não romper os tecidos.

Pode-se abrir também o animal introduzindo-se uma cunha  entre as valvas na região ventral e depois
soltando a borda do manto de uma das valvas (despregando-o da valva). Em seguida, com um bisturi de lâmina fina,
separa-se lentamente o manto da parte interna da valva enquanto se providencia o afastamento desta até se encontrar
o músculo adutor posterior. Desprega-se então o músculo da sua ligação com a valva. Em seguida procede-se ao
desligamento sucessivo de todos os outros músculos (também pela base) que aparecem à medida que se abrem as
valvas. Cuidado para não danificar o manto, principalmente na região dorsal mediana (região do pericárdio que
envolve o coração).

Região Dorsal

Região Ventral

Região
Posterior

Região
Anterior

ligamento

Bisso

umbo
linhas de
crescimento

Jaime F.Ferreira



 
Figura 3- Aspecto esquemático da anatomia interna do mexilhão (VOLTAR  - FIGURAS)

 II- Identificar -

Sifão exalante : na região posterior superior, com bordas lisas.
Sifão inalante: na região posterior inferior e se prolongando até a região ventral e anterior, com bordas

apresentando grande número de vilosidades.

 Pericárdio : envolvendo o coração, que pulsa em intervalos irregulares (característica desse grupo de
animais). O coração é uma massa  muscular esbranquiçada, em forma triangular e que fica ao
redor de uma porção de intestino.

 Manto : tecido que recobre todo o corpo do animal e tem diversas funções como secretar a concha e
servir de base para o desenvolvimento dos canais e folículos genitais (onde ocorre a
gametogênese).

Gônadas : não são órgãos distintos, como em outros bivalves. As gônadas são formadas por conjuntos de
canais genitais, que se espalham pelo manto e ao redor do músculo adutor e da massa visceral.
Quando o animal está em fase de final ou início de eliminação de gametas, é difícil distinguir-
se os sexos (vazio). Em épocas de gametogênese é possível visualizar no manto diversos canais
e aspecto granular. Em período de completa maturação gonadal e quando os animais estão
prontos para eliminar gametas é possível verificar grande intumescimento da região do manto,
este perde o aspecto granular e os canais, além de desprender grande qantidade de gametas com
um simples e leve toque nessa região. Os machos apresentam coloração branco leitoso e as
fêmeas laranja avermelhada.

pé bisso
brânquia

sifão
inalante

sifão
exalante

músculo

coração

intestino

boca
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Brânquias : são 2 (um par). Cada uma é formada por 2
demibrânquias, ladeando a massa visceral. Cada
demibrânquia, por sua vez, consta de 2 lâminas
ciliadas em uma dupla camada de tecido ligada na
base e nas extremidades (Figura 4). Graças à
capacidade de batimento ciliar, as brânquias
permitem que ocorra entrada de água do mar pela
região inalante que tem duas funções principais :
trocas gasosas e obtenção de alimento. A seleção das
partículas de alimento é feita também pelos cílios
branquiais, sendo encaminhadas para a boca. Essa
estrutura branquial permite grande circulação de
água, o que faz desses animais excelentes filtradores,
podendo um adulto fazer circular até cerca de 80
litros de água por dia. (VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 4 - Esquema do sistema branquial em
mexilhões.

Massa visceral: região entre as demibrânquias que contém principalmente o hepatopâncreas, intestino e
divertículos.

Pé: na região mediana, abaixo da massa visceral e ligado a um grande conjunto de músculos
(brancos). Possui coloração escura (marrom) e forma tubular. Ao longo da sua porção mediana
é possível ver o sulco por onde escorre a substância líquida que vai originar os filamentos do
bisso.

Palpos labiais: na região anterior, com coloração amarela, dois pares de cada lado, rodeando a boca e que
servem basicamente para fazer a seleção final e direcionar o alimento que vai entrar para o tubo
digestivo.

Estilete cristalino: dentro do intestino, na região próxima ao coração, é uma estrutura gelatinosa transparente, de
forma cilíndrica alongada e afilada em uma das extremidades . Composto por enzimas
digestivas, serve como auxiliar químico e mecânico na digestão. É muitas vezes chamado e
confundido por populares como o "verme do marisco".

Conjunto muscular: músculo adutor, retrator do pé e retrator anterior, retrator mediano e retrator posterior do bisso.

FORMA DE ALIMENTAÇÃO   (voltar)

Muitos moluscos aquáticos, principalmente os Bivalves que são os mais explotados, cultivados e
consumidos no Brasil (e no Mundo), se alimentam por filtração da água, graças ao movimento ciliar de células das
brânquias. Com um processo de seleção de partículas alimentares principalmente, em função do tamanho, esses
animais acabam por ingerir grande quantidade de dejetos orgânicos e inorgânicos juntamente com a alimentação
(baseada principalmente em microalgas). Parte dos componentes ingeridos (as partículas maiores) é eliminado na
forma de pseudo-fezes (compostas por “pellets” formados pelas partículas rejeitadas, associadas a muco protéico).
Devido ao seu sistema de circulação aberta e corpo todo banhado pela água, boa parte dessas partículas acaba por
entrar em contato direto com os tecidos. Isso faz com que ocorra um rápido e fácil acúmulo de qualquer tipo de
componente presente na água. A taxa de acúmulo de bactérias e metais pescador, por exemplo, pode ser de 100 a
1000 vezes a quantidade presente na água circundante. Um agravante para os consumidores desses moluscos é que,
na maioria das vezes, o acúmulo desses material não chega a causar problema para esses animais. Algumas vezes
eles até crescem e engordam mais em ambientes contaminados mas ficam impróprios para o consumo humano.

demibrânquias

lâmina

brânquia

massa visceral

Jaime F.Ferreira



O principal componente da dieta dos mexilhões é o fitoplâncton ( mistura de microalgas) (Figura 5), com
células vegetais de tamanho menor que 5 µm (BAYNE, 1976) para larvas e menores que 10 µm para adultos
(JORGERNSEN, 1981) e matéria orgânica particulada em suspensão. Além disso, a quantidade de células de algas é
importante para um bom desenvolvimento, devendo estar entre  10 e 50 µg . ml-1 (BAYNE et all., 1983).

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 5-  Aspecto geral de algumas microalgas
marinhas que servem de alimento
para os mexilhões.

HABITAT E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  (voltar)

Após a fase larval planctonica, os animais se fixam a substratos consolidados naturais ou não, através de
um conjunto de filamentos que constituem o bisso, produzido pela secreção de várias glândulas localizadas no pé do
animal. Segundo  BAYNE (1964), a fixação para vários mitilídeos, ocorre inicialmente em estruturas filamentosas
como algas, passando depois a uma fixação secundária em um substrato rígido. Os mexilhões Perna perna ocorrem
em substratos consolidados, na região entremarés e do infralitoral raso, onde chegam a formar densas populações
com até  20.000 animais por metro quadrado. Esses animais são considerados sésseis (fixos ao substrato) porém,
com possibilidade de deslocamento lento no substrato, graças à capacidade de formação e liberação dos filamentos
do bisso, com concomitante movimentação do pé. Essa característica permite que eles mudem de posição tanto em
estoques naturais quanto em cultivo, buscando melhores condições em relação à densidade e capacidade de se
alimentar. Para Mytilus edulis, a fase larval planctonica, é a fase de maior motilidade dos mexilhões sendo também,
a fase de maior mortalidade (BAYNE, 1976; SUCHANEK, 1986), Nessa fase, podem sofrer até 99% de
mortalidade, principalmente devido à falta de substratos adequados e suficientes no ambiente natural e à competição
por espaço com competidores intra e interespecificos ( BAYNE, 1976).

Embora Perna perna seja considerado uma espécie eurihalina, ou seja, tem a capacidade de resistir uma
ampla variação de salinidade, o mexilhão não sobrevive em salinidades menores do que 19 ‰ e maiores do que
49‰ (SALOMÃO, MAGALHÃES & LUNETTA, 1980) , sendo a sua faixa ótima entre 34 e 36 ‰.  A espécie
Perna perna é considerada euritérmica, ou seja, possui a capacidade de suportar uma ampla variação de
temperatura; resiste a uma variação de 5 a 30°C , sendo sua faixa ótima entre 21 a 28°C .

Maior mitilídeo brasileiro (KLAPPENBACH, 1965), o Perna perna récorde em tamanho é proveniente de
Garopaba - SC e possui 18,2 cm de comprimento. O mexilhão Perna perna é muito abundante entre o litoral do Rio
de Janeiro e Santa Catarina ( primeira citação encontrada em IHERING, 1900). Mas, como salienta MAGALHÃES
(1985) e, segundo vários autores como RIOS (1994) e BOFFI (1979), esta espécie apresenta uma distribuição
geográfica muito mais ampla: na Costa Atlântica da América do Sul, ocorre da Venezuela até o Uruguai, existindo
dúvida de sua existencia em Mar del Plata (Argentina) (RIOS, 1994); ocorrendo também na região do Caribe e Ilhas
Canárias (NORDSIECK, 1969); na África do Sul (BERRY, 1978; RIOS, 1994); no Senegal, Mauritânia, Marrocos
e, adentrando no Mediterrâneo, ainda no lado africano, de Gibraltar até o Golfo de Tunis (LUBET, 1973) (Figura 6).

  2 µm
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Figura 6 - Distribuição geográfica do
mexilhão Perna perna.

(VOLTAR  - FIGURAS)

CRESCIMENTO  (VOLTAR)

O crescimento dos mexilhões depende de diversos fatores como o ambiente de cultivo, a temperatura, a
circulação de água, a densidade de indivíduos em uma determinada área, todos eles afetando fundamentalmente a
quantidade e qualidade do alimento disponível e as eficiências de ingestão e de digestão. Na Tabela 1 aparecem
taxas de crescimento de diversos mexilhões, cultivados em diferentes locais. De maneira geral, em sistemas de
cultivo,  se avalia o crescimento dos mexilhões por análises de peso do animal e/ou comprimento da concha. No
caso do peso, além do crescimento propriamente dito, ocorre uma grande  variação ao longo do ano, influenciada
pelas variações no ciclo reprodutivo dos animais. A análise do crescimento em comprimento, associado ao
conhecimento dos estádios do ciclo reprodutivo, garante um bom parâmetro para avaliação da taxa de crescimento e
das melhores épocas para despesca em sistemas comerciais.

Os mexilhões de cultivo crescem mais rápido do que os de estoques naturais. Isso se deve ao fato de os
primeiros permanecerem todo o tempo submersos, filtrando água do mar e portanto, respirando e se alimentando,
enquanto os de costão estão submetidos às variaçãos de maré, com consequente exposição ao ar e embate de ondas.
No entanto, para o bom crescimento dos mexilhões, deve-se levar em conta que os ambientes de cultivo devem
apresentar boa circulação de água e quantidade de fitoplâncton (pelo menos 2 mg ml-1). Além disso, a densidade de
mexilhões por área de cultivo deve ser constantemente monitorada para evitar sobrecarga de animais e exceder a
capacidade de suporte do ambiente.
 (VOLTAR  - TABELAS)

Tabela 1- Crescimento de algumas espécies de mexilhões em diferentes locais de cultivo

   Espécie Crescimento Número Local
(cm) de meses

Mytilus edulis 0 - 5,0 07 Espanha
Mytilus edulis 0 - 6,3 36 Holanda
Mytilus edulis 0 - 4,5 24 França
Aulacomya ater 3,5 - 15 17 Chile
Choromytilus chorus 2,0 - 7,0 06 Chile
Mytilus chilensis 2,7 - 5,0 10 Chile
Mytilus platensis 0 - 4,8 24 Argentina
Perna perna 0,5 - 7,4 07 Venezuela
Perna perna 0 - 7,5 12 África do Sul
Perna perna 0 - 4,0 02 Congo
Perna perna 3,3 - 6,9 09 Brasil - RJ
Perna perna 3,3 - 9,2 12 Brasil - RJ
Perna perna 3,7 - 7,9 07 Brasil - RJ
Perna perna 3,1 - 7,5 06 - 09 Brasil - SC

       Fonte : Manual de Cultivo de Mexilhões, EPAGRI-UFSC, 1994



O padrão de crescimento dos mexilhões em cultivo varia, dependendo da época de início dos mesmos. No
entanto, de maneira geral em Santa Catarina, os mexilhões tem atingido o tamanho comercial ( 7 - 9 cm de
comprimento) em cerca de 8 meses, a partir de sementes (jovens com 2 cm de comprimento)  (FERREIRA et all.,
1991), como aparece exemplificado na Figura 7.

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 7- Gráfico esquemático, apresentando o aspecto geral do crescimento em comprimento do mexilhão Perna
perna  em sistemas de cultivo de Santa Catarina.

REPRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO LARVAL (voltar)

 Exceto por raros casos de hermafroditismo, como observado por GARCIA, MAGALHÃES & FERREIRA
(1991), o mexilhão Perna perna é uma espécie dióica, com os indivíduos apresentando sexos separados. Nãao há
dimorfismo sexual externo, de forma que machos e fêmeas não podem ser, até o presente, distintos por
características externas. No entanto, após a abertura das conchas, a separação entre machos e fêmeas, é possível
graças à diferença de coloração das gônadas dos animais sexualmente maduros. Segundo LUNETTA (1969), nos
machos as gônadas apresentam coloração branco-leitosa e, nas fêmeas, vermelho-alaranjado. Através da observação
macroscópica e estudos microscópicos do tecido gonadal desses moluscos, esse autor pôde descrever os seguintes
estádios do ciclo sexual, resumidos abaixo:

ESTÁDIO I-  imaturos; presença de esboços foliculares das gônadas , sendo impossível distinguir-se através da cor
do manto, espécimes machos de fêmeas;

ESTÁDIO II- em maturação; o manto passa a apresentar um aspecto mais característico, sendo a coloração branca
nos machos e salmão nas fêmeas, com folículos bem visíveis, para ambos os sexos;

ESTÁDIO III- os animais atingem a maturidade sexual, com um máximo de desenvolvimento dos folículos das
gônadas e de maior espessura do manto. Nas fêmeas, o manto é alaranjado e nos machos é branco
creme. Esse estádio é dividido em 3 sub-estádios:
IIIA- manto bastante espesso, com os folículos totalmente repletos de gametas. Nessa fase os animais
reagem facilmente a alterações de fatores abióticos do ambiente ( como temperatura e salinidade),
com a eliminação de gametas;
IIIB- fase em que os folículos encontram-se parcial ou totalmente vazios. Manto pouco espesso e, de
acordo com o grau de esvaziamento, pode tornar-se até completamente transparente;
IIIC- fase de gametogênese, havendo a restauração dos folículos. Os animais apresentam as cores
típicas para cada sexo, porém mais atenuadas do que em IIIA.
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A fecundação é externa, com os indivíduos produzindo grandes quantidades de gametas e eliminando-os na
água. As fêmeas eliminam ovócitos I e, os machos, espermatozóides. Os estímulos mais eficientes para induzir a
eliminação de gametas estão, geralmente, relacionados a estresses anbientais como dessecação e aumento de
temperatura (ARAÚJO et all., 1993a), tendo grande resposta, também, a presença de espermatozóides da espécie, na
água do mar.

A primeira clivagem ocorre cerca de meia hora após a fecundação e uma larva trocófora está formada cerca
de 6 horas depois (Figura 8). A larva típica de bivalves, a véliger (larva D), pode ser observada cerca de 24 horas
após a fecundação (ARAÚJO et all., 1993b). A partir deste ponto a larva já apresenta uma concha rudimentar e
passa a fomar mais estruturas, como o pé (pedivéliger), diferenciando-se para formar o jovem mexilhão. Essa fase
planctônica dura de 22 a 40 dias, dependendo, principalmente, da temperatura da água do mar. É a fase de dispersão
das larvas, de acordo com as correntes marinhas, ventos e marés.

Os mexilhões são importantes componentes do meroplancton (plancton temporário), com as larvas sendo
um elo fundamental da cadeia alimentar marinha.

Ao fim do período planctônico, o mexilhão, já com a forma mais característica, tem capacidade de procurar
ativamente o substrato e se fixar. Nessa fase, é chamado de plantígrado.

A fixação ocorre em duas etapas:

1. Fixação primária - em substratos filamentosos e macios como algas, briozoários, hidrozoários, plástico, nylon e
outros materiais. Essa fixação depende ainda da existência de uma camada de microorganismos
(bactérias e microalgas, principalmente) sobre esses substratos filamentosos, sendo
fundamental como atrativo químico e/ou ponto de apoio para a adesão inicialmente com muco
e, em seguida, com a formação dos filamentos do bisso.

2. Fixação secundária- em substratos duros, sendo considerada a fixação mais duradoura, embora o mexilhão seja
capaz de pequenos deslocamentos ou mesmo o total desprendimento do substrato, na tentativa
de alcançar um local com melhores condições de vida.

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 8 -  Etapas do desenvolvimento larval do mexilhão Perna perna:  ovóvito fecundado (A); larva
trocófora (B) e larva véliger ou larva D (C).

50 µm

A B C



 PARASITAS (voltar)

Tem-se observado mexilhões Perna
perna parasitados por trematodas digenéticos do
gênero Bucephalus. Esses parasitas infestam 2 a
6 % dos mexilhões em estoques naturais e em
cultivo, no litoral catarinense (MAGALHÃES,
SILVA & FERREIRA, 1996, no prelo).
LUNETTA & UMIJI  (1975) encontraram
incidência de até 35 % de mexilhões com esse
parasita, no litoral do Estado de São Paulo. O
ciclo de vida desse parasita é mostrado na Figura
9. Os mexilhões parasitados podem ser
identificados macroscópicamente pelo aspecto
filamentoso e avermelhado do manto.

Estudos tem mostrado que esse parasita
interfere na reprodução do mexilhão e na sua
composição bioquímica básica.

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 9 - Ciclo de vida básico de um parasita
(Bucephalus sp) que utiliza
mexilhões, como hospedeiro
intermediário, atacando vários tecidos
e podendo tornar o mexilhão estéril

COMPOSIÇÃO BIOQUÍMICA  (voltar)

          Quanto aos componentes bioquímicos, o
mexilhão Perna perna apresenta os teores mostrados
na tabela abaixo (Tabela 2).  A composição bioquímica
do mexilhão Perna perna, como em muitas outras
espécies, varia com o sexo e a fase do ciclo reprodutivo
em que os indivíduos se encontram. Fêmeas IIIA
possuem teor de proteínas superior ao dos machos IIIA.
Além disso, mexilhões no estádio IIIA (repletos de
gametas) apresentam teor protéico significativamente
maior do que o apresentado por animais nos estádios
IIIB e IIIC (MAGALHÃES, 1985). A principal forma
de reserva nutritiva desses animais é o glicogênio.

(VOLTAR  - TABELAS)

Tabela 2 -  Composição bioquímica relativa
(%)básica do mexilhão Perna perna

Peso Fresco (%)

Água                       83,0
Proteínas                     10,0
Carboidratos                 3,5
Lípides                         1,5                
Cinzas                         2,0

Fonte: Magalhães (1985)
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 ORGANISMOS ASSOCIADOS A MEXILHÕES   (voltar)

Diversos organismos aparecem associados a mexilhões tanto em estoques naturais quanto em sistemas de
cultivo. Esses organismos podem estabelecer diversas relações com os mexilhões, sendo as principais como
competidores (por espaço e alimento) ou predadores. Além de peixes,  os organismos mais comumente encontrados
em associação com mexilhões Perna perna em Santa Catarina são os que aparecem na Tabela 3.

Os predadores mais comuns dos mexilhões de cultivo são os crustáceos como os sirís, os peixes como
baiacus e miraguáia (em cardume), moluscos como o gastrópodo  Thais haemastoma e o “caramujo peludo”
(Cymathium parthenopeum), estrelas-do-mar e a planária marinha Stylocoplana divae. De maneira geral, estes não
tem causado problemas para os cultivos comerciais de Santa Catarina. Nos poucos casos ocorre o ataque de peixes
como o miraguáia, este ocorre sobre os mexilhões mais jovens (de 2  até 4cm) e os produtores tem evitado a
predação com a colocação das cordas de cultivo em um cercado de rêde de pesca que eles passaram a chamar de
“berçário”. Após a fase crítica, as cordas são então levadas para os locais de engorda definitiva, onde não é comum
ocorrer predação intensa.



Tabela 3- Grupos taxonômicos presentes como organismos incrustantes e/ou associados a mexilhões de
cultivo em Santa Catarina  (VOLTAR  - TABELAS)

PHYLUM PORIFERA (ESPONJAS)

PHYLUM CNIDARIA - COELENTERATA
  CLASSE HYDROZOA
     Ectopleura warreni
     Eudendrium sp
     Campanularia sp
  CLASSE ANTHOZOA
     Carijoa riisei
     Leptogorgia sp
     Aiptasia pallida
     Actinia bermudensis
     Bunodosoma caissarum
     Bunodosoma cangicum

PHYLUM PLATYHELMINTES
   CLASSE TURBELLARIA
     Stylocoplana divae

PHYLUM SIPUNCULA

PHYLUM MOLLUSCA
  CLASSE GASTROPODA
     Collisella subrugosa
     Cymathium parthenopeum
     Thais haemastoma floridana
     Anachis lyrata
     Anachis sertulariarum
     Anachis obesa
  CLASSE BIVALVIA Linnaeus, 1758
     Anadara ovalis
     Brachidontes solisianus
     Perna perna (Linnaeus, 1758)
     Modiolus carvalhoi
     Musculus viator
     Ostrea equestris
     Crassostrea rhizophorae
     Chlamys muscosus
     Leptopecten bavayi
     Sphenia antillensis
     Ctena sp
     Donax hanleyanus

PHYLUM ANNELIDA
  CLASSE POLYCHAETA
     Halosydnella brasiliensis

Hesione picta
     Neanthes succinea
     Spiochaetopterus costarum
(tubos)

PHYLUM ARTHROPODA
 SUBPHYLUM CHELICERATA
  CLASSE PYCNOGONIDA (PANTÓPODOS)
 SUBPHYLUM CRUSTACEA
  CLASSE CIRRIPEDIA (CRACAS)
      Balanus tintinabulum
  CLASSE MALACOSTRACA
    ORDEM DECAPODA
    INFRAORDEM CARIDEA (CAMARÕES)
    INFRAORDEM ANOMURA (CARANGUEJOS)
       Petrolisthes sp
   INFRAORDEM BRACHYURA(CARANGUEJOS)
       Stenorynchus sp
       Hexapanopeus sp
     ORDEM ISOPODA
       Cirolana sp
     ORDEM AMPHIPODA
       Ampithoe ramondi
       Cymadusa filosa
       Lembos hypacanthus
       Erichthonius brasiliensis
       Elasmopus rapax
       Hyale media
       Podocerus brasiliensis
       Stenothoe valida
       Caprella penantis

PHYLUM BRYOZOA (Ectoprocta)
   CLASSE GYMNOLAEMATA
       Bugula sp
       Schizoporella sp

PHYLUM ECHINODERMATA
        CLASSE STELLEROIDEA
       Enoplopatiria stellifera

PHYLUM CHORDATA
        CLASSE ASCIDIACEA
        Clavelina oblonga
        Styela plicata
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CULTIVO (voltar)

ESTABELECIMENTO DO CULTIVO (voltar)

Para o estabelecimento de um cultivo de mexilhões, deve-se levar em conta uma série de aspectos relativos
tanto a questões biológicas como tecnológicas, legais, ambientais, de saúde pública e econômicas, como as
apresentadas no quadro abaixo

 MITILICULTURA -  ESTABELECIMENTO  DE  CULTIVO

- Conhecimento  das  espécies  potenciais;
- Interesse e viabilidade  local;
- Conhecimento  das  condições:

  Físico-Químicas- Sanidade-
  - Temperatura - Áreas adjacentes
  - Salinidade - Existência de Indústrias
  - Marés     - Existência de Lavouras
  - Profundidade - Áreas Urbanas
  - Tipo de Fundo - Bactérias, Metais Pesados,
  - Dinâmica da água      Óleos, Defensivos Agrícolas

  Sociais- Legais
  - Existência de Comunidades - Órgão Ambiental Estadual
     locais interessadas - Plano Diretor do Município
  - Áreas Urbanas - Associação de Pescadores
  - Áreas Turísticas - IBAMA

- Capitania dos Portos

  Econômicas- Experimentais
  - Capacidade Produtiva  - Biologia das Espécies
  - Mão - de - Obra - Crescimento
  - Aquisição de Materiais - Sobrevivência
  - Escoamento da Produção - Obtenção de jovens(sementes)
  - Aceitação do Produto - 
     “Marketing”

Portanto, para o início de uma atividade de cultivo de mexilhões, além da escolha da espécie, adequada às
condições ambientais locais, deve-se observar que a área esteja livre de poluição. Além disso, deve-se tomar
cuidados para evitar áreas com muita circulação de turistas e de embarcações, bem como áreas de pesca com
diferentes tipos de rede. Deve-se dar preferência a áreas mais abrigadas e próximas da costa (o que diminui os
investimentos com estrutura e manejo) e garante maior produtividade (fitoplâncton como alimento para os
mexilhões).  Quanto à profundidade e condição de mar, pode-se cultivar mexilhões em diversas situações, devendo-
se adequar o método de cultivo ao tipo de ambiente. Apesar disso, deve-se evitar locais com menos de dois metros
de profundidade e locais com grande batimento de ondas.

VANTAGENS DO CULTIVO DE MEXILHÕES (voltar)

Uma das grandes vantagens do cultivo de mexilhões (assim como de outros moluscos) é o fato de sses
organismos utilizarem  água do  mar para a  obtenção de alimento, por serem organismos filtradores (retiram o
alimento diretamente da água por filtração) e assim :



Além destas, deve-se destacar que, em comparação com outros tipos de cultivos aquáticos, o de
mexilhões pode ser realizado com estruturas e materiais de menor custo. Sendo assim, podemos ter um cultivo
bastante produtivo com um baixo investimento e um retorno rápido de capital. Por isso, esse tipo de cultivo é
bastante utilizado por países e/ou  populações de menor poder aquisitivo e também, como forma de iniciar as
comunidades produtoras nas atividades de cultivo marinho.

Apesar destas características, não se deve pensar que o cultivo de mexilhões pode ser realizado por
qualquer pessoa. Como  outros sistemas produtivos, ele requer conhecimentos e tecnologias adequadas, específicas
para a atividade e cuidados durante todas as fases de implantação, produção e comercialização.

PRODUÇÃO MUNDIAL E ESPÉCIES MAIS CULTIVADAS (voltar)

O cultivo de moluscos é responsável por 22% de toda produção aquícola mundial, sendo que  os
mexilhões representam cerca de 40 % da produção de moluscos cultivados. Na tabela 4 pode ser vista a produção
mundial, separada por espécie e país produtor.

De maneira geral, a produção de mexilhões a nível mundial se concentra em um modelo de pequenos
produtores, muitos dos quais organizados em associações ou cooperativas de produção e comercialização. Em certos
casos, como por exemplo Espanha e Holanda, alguns desses produtores formam, com o passar do tempo, pequenas
empresas (ainda familiares).

No Brasil, apesar de as estatísticas de produção apresentarem muitas lacunas, é possível dizer que até a
metade da década de 80 a produção de mexilhões de cultivo era inferior a 200 toneladas métricas/ano. A partir da
implantação dos cultivos no Estado de Santa Catarina, tem sido possível observar grande evolução nessa produção,
chegando na safra 2000 a cerca de 10.000 toneladas métricas. Toda a produção brasileira  de cultivo é da espécie
Perna perna , totalmente proveniente de pequenos produtores, geralmente pescadores artesanais, que ora
ultrapassam o número de 1000 só em Santa Catarina.

MÉTODOS DE CULTIVO (voltar)

Diversas técnicas são empregadas durante o cultivo de mexilhões. Dessas, as mais significativas são: 

- não há necessidade de aquisição de grandes extensões de terra para o cultivo;

- não há necessidade de ministrar alimento pois este está no próprio mar;

 - diminui a chance de aparecimento e disseminação de doenças pois o cultivo é realizado em ambiente

aberto;

 - não há necessidade de produção de jovens em laboratório pois geralmente os cultivos são realizados em

locais onde ocorrem populações naturais da espécie selecionada e é possível obter as larvas e sementes

(jovens) diretamente do mar, com a utilização de coletores específicos.

- sistemas de engorda ou de  crescimento;

- obtenção de sementes (jovens);

- ensacamento;

- desdobre.
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Sistemas de Engorda ou de Crescimento (voltar)

Os sistemas de cultivo de mexilhões são muito variados, dependendo basicamente da espécie cultivada e
das condições do ambiente de cultivo. Existem várias formas de se classificar os sistemas de cultivo como por
exemplo:

- Cultivo de Fundo:
Praticamente só utilizado para mexilhões na Holanda, Dinamarca e Alemanha e realizado em local

de fundo pedregoso, em canais de grande circulação de água. Nesse caso, as sementes são depositadas no
fundo, onde se desenvolvem. Na época da despesca, os mexilhões são retirados do fundo por meio de barcos
especialmente construídos para isso. Nesses barcos, um equipamento semelhante a uma draga raspa o fundo
e, depois, deposita os mexilhões em tanques com água do mar circulante, dentro dos próprios barcos.

- Estacas (“bouchots”):
Praticado quase exclusivamente na França, foi o primeiro método empregado para cultivo de

mexilhões e é, ainda hoje, o mais  utilizado naquele país. Esse sistema caracteriza-se pela utilização de
estacas de madeira (de 20 cm de diâmetro) com  3  a 4 metros de comprimento , as quais são enterradas no
fundo (cerca de 1 metro). Esse sistema cujo esquema aparece na Figura 9, é utilizado em locais de fundo
lodoso, mar calmo e grande variação de maré (em alguns casos chegando a 11 metros , como no norte da
França). Essa grande variação de maré praticamente inviabiliza qualquer outro método, causando além disso,
grande exposição dos mexilhões ao ar todos os dias. Isso garante uma grande diminuição nos organismos
incrustantes (“biofouling”) mas acarreta acúmulo de areia ou lodo e retarda muito o crescimento dos
mexilhões. Assim, nesses locais, é comum se comercializar animais com apenas 50 mm de comprimento
(bem aceitos pelo mercado), que levaram até dois anos para atingir esse tamanho. É comum também se
utilizar, no período final do cultivo, após a despesca, um sistema de colocação dos mexilhões em caixas fixas
a estacas, mas distantes cerca de 1,5 metros do fundo durante  cerca de 15 dias, para garantir uma limpeza e
eliminação da areia. Nos locais de cultivo em que se utiliza estacas é bastante comum um cultivo
mecanizado, com barcos especialmente construídos e que podem se locomover com rodas, no fundo, quando
a maré está em seu nível mais baixo. Esses barcos  possuem guinchos com um instrumento em forma de
tubo, que se fecha em volta das estacas e recolhe os mexilhões, depositando-os dentro dos barcos.

- Cultivo de Fundo

- Estacas ( “bouchots”)

- Cultivo Suspenso -  Fixo

-  Flutuante - Balsa
- Espinhel (“long-line”)



TABELA 4- Produção mundial de mexilhões (em toneladas métricas por ano), separada por espécie e país produtor (segundo GOSLING, 1992), incluindo a produção do Brasil
(segundo  FERREIRA & MAGALHÃES, 1995). (VOLTAR  - TABELAS)

PAÍS ESPÉCIE PRODUÇÃO MÉTODO

China Mytilus edulis 429.675 longline, balsa

Perna viridis

Espanha Mytilusgalloprovincialis 209.687 balsa

Mytilus edulis

Itália Mytilusgalloprovincialis 85.400 longline,  fixo

Holanda Mytilus edulis 77.596 fundo

Dinamarca Mytilus edulis 72.524 fundo

França Mytilus edulis 54.873 estacas,longline

Mytilusgalloprovincialis

U.S.A. Mytilus edulis 35.724 fundo,longline,

Mytilus californianus balsa

Tailândia Perna viridis 35..270 estacas

Musculus senhauseni

Alemanha Mytilus edulis 30.865 fundo

Coréia Mytilus crassitesta 27.356 longline

Chile Mytilus chilensis 21.910 balsa, longline

Choromytilus chorus

Chile Aulacomia ater

Nova Zelândia Perna canaliculus 18.000 longline

Filipinas Perna viridis 17.553 estacas

Irlanda Mytilus edulis 16.000 fundo, longline,balsa

PAÍS ESPÉCIE PRODUÇÃO MÉTODO

Perú Aulacomya ater 9.083 sem informação

Turquia Mytilus galloprovincialis 7.953 sem informação

Reino Unido Mytilus edulis 6.949 fundo,balsa

Albania Mytilus galloprovincialis 2.508 balsa, longline

Iugslávia Mytilus galloprovincialis 1.370 fixo

Singapura Perna viridis 1.192 balsa,longline

Argentina Mytilus platensis 1.100 longline

Grécia Mytilus galloprovincialis 1.100 balsa,longline

Rússia Mytilus galloprovincialis 1.082 longline

Suécia Mytilus edulis    862 longline

Malásia Perna viridis    709 balsa

Venezuela Perna perna    575 balsa

Marrocos Mytilus galloprovincialis    488 sem informe

México Mytilus californianus    458 sem informe

Uruguai Mytilus platensis    256 sem informe

Portugal Mytilus galloprovincialis    107 balsa

Bulgária Mytil;us galloprovincialis     100 balsa

Noruega Mytilus edulis       87 longline

Polinésia Perna viridis         5 fixo

BRASIL Perna perna 10.000 fixo, longline
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- Sistema suspenso:

Fixo: 
Geralmente praticado em locais rasos (até 4 metros de profundidade) com mar calmo e próximo à

costa ou praias com fundo inconsolidado, areno-lodoso. Normalmente se utilizam estruturas de bambu (
Tailândia e Brasil e Congo), podendo ser utilizados também materiais como canos de metal galvanizado
(Congo), tubos de PVC preenchidos com concreto (Brasil) e até mesmo, trilhos de trem (Itália). São
construídos dois tipos básicos de estruturas: barreiras e varais. As barreiras (Tailândia) são estruturas onde
bambus enterrados no fundo um ao lado do outro formam uma “paliçada”, na qual são captadas as larvas que
aí crescem e engordam. Os varais (Figura 10) são construídas com estacas enterradas ao fundo, com outras na
parte superior, colocadas paralelas à superfície da água, onde são amarradas as cordas de cultivo. Esse tipo de
metodologia, cujo esquema aparece na Figura 10, principalmente quando utiliza bambus, é muito empregue
por cultivadores de regiões de baixa renda, geralmente quando são iniciados processos de cultivo. Eles
garantem boa produção com baixo investimento e facilidade de manejo.

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 10 - Cultivo suspenso fixo utilizado em Santa Catarina em áreas de pouca profundidade

Flutuante

Os espinhéis (Figura 11) e as balsas (Figura 12) são os sistemas mais empregados em cultivos
comerciais no mundo, sendo largamente difundidos, desde a Ásia (China, Malásia), Europa (
principalmente Espanha e França), até as  Américas (Canadá, Estados Unidos, Chile, Venezuela e
Brasil).

De maneira geral são utilizados em locais com profundidades variando de 4 a 40 metros,
normalmente em locais abrigados (baías ou enseadas) e com correntes baixas a médias, podendo
no entanto, ser utilizados também em locais de mar aberto. De maneira geral se empregam
sistemas de fundeamento como poitas ou âncoras para manter as estruturas presas ao fundo. São
sistemas que requerem maior investimento de implantação e manutenção, porém não apresentam
dificuldade de manejo e permitem o cultivo em áreas mais afastadas, com melhor aproveitamento
da profundidade. O tamanho das cordas de mexilhão nesses sistemas depende da profundidade e
da espécie trabalhada, com exemplos desde 1  até 8 metros. São sistemas que provocam menos
impacto no ambiente, tanto em termos visuais quanto hidrológicos, já que são construídos
geralmente mais afastados das praias e costões, com materiais mais elaborados e de aspecto mais
uniforme e geralmente não formam barreiras à circulação de água, como acontece em alguns
casos, nos outros sistemas.

Fundo

Superfície do Mar

Estacas

Cordas

������������������������



 Espinhéis -
São confeccionados basicamente, com
flutuadores (de plástico, fibra ou
poliuretano) com tamanho entre 20 e
200 litros, amarrados em linha com um
cabo (cabo mestre), na superfície do
mar, ao qual são penduradas as cordas
de cultivo ou coletores de semente
(Figura 11). Tem tamanho variado,
dependendo das condições do local de
cultivo mas, geralmente, não passam de
100 metros, sendo que as linhas mestre
podem ser simples ou duplas
(amarradas em paralelo, nas
extremidades dos flutuadores).

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 11- Foto e esquema de cultivo do tipo “longline” ou espinhel

Balsas -
Variam muito em tamanho, podendo ir de 30 m2 (Brasil), 60 - 90 m2 (Chile, Canadá, Estados
Unidos, China) até 500 m2 (Espanha). Da mesma forma, apesar de geralmente serem construídas
com madeira, a metodologia de construção varia muito, mesmo em um único local de cultivo
(Figura 12). Como sistemas de flutuação, são empregues os mais diversos materiais como:
bombonas plásticas (de 200 litros - Brasil); placas de poliuretano rígido (Chile, Canadá);
flutuadores de madeira de compensado naval cobertos com resina e preenchidos com poliuretano
expandido (no Brasil); tambores comuns de metal; tambores de metal especialmente construídos e
revestidos de resina (Espanha), entre outros.

Superfície

Flutuadores
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BALSA Flutuador

Mar

Cordas de Mexilhão

Figura 12 – Esquema e foto de sistema de cultivo do tipo balsa flutuante  (VOLTAR  - FIGURAS)

Obtenção de Sementes (voltar)

Na mitilicultura, chama-se de semente ao jovem mexilhão que é utilizado para colocação no sistema de
crescimento ou engorda. O tamanho desses jovens varia dependendo do local e método de obtenção mas, de maneira
geral, pode-se considerar como os animais entre 20 e 30 mm de comprimento.

Existem três formas básicas de obtenção de sementes de mexilhão:

1- produção em laboratório, após fecundação induzida e criação das larvas até a fixação;

2- em coletores de sementes, após captação de larvas que estão no plancton, originadas pela reprodução natural dos

animais silvestres de estoques naturais e/ou pelos próprios mexilhões de cultivo;

3- extração monitorada a partir de estoques naturais.

Dos métodos descritos acima, o mais indicado em termos de eficiência, garantia de produção e menor
impacto sobre as populações naturais é o primeiro. No entanto, também é que apresenta o maior custo e o que
necessita de uma tecnologia mais elaborada, sendo necessário um laboratório especializado na produção e
manutenção de larvas de moluscos e de microalgas (para servirem de alimento para as larvas e para os mexilhões em
início de desenvolvimento). Por isso, é o menos utilizado a nível mundial.

A extração de sementes a partir de estoques naturais pode levar a sérios prejuízos para esses estoques e
consequentemente, para as comunidades de costão de maneira geral. Para que essa metodologia seja empregada com
sucesso, sem causar um impacto ambiental é necessário um amplo e preciso conhecimento dos estoques naturais da
espécie a ser cultivada, nas regiões onde se pretende realizar a extração. Além disso, é fundamental o conhecimento
detalhado da reprodução desses animais, e da capacidade de recuperação dos estoques após a explotação, bem como
da capacidade de suporte que esses estoques apresentam. É necessário também  o estabelecimento de legislação

              Jaime F.Ferreira



precisa e adequada, específica para a explotação e preservação dos estoques e que as populações de cultivadores
respeitem a legislação e estejam conscientes da importância da preservação desses  ambientes. Com todos esses
requisitos atendidos seria possível utilizar os estoque naturais de mexilhão como uma das fontes de semente, mas
nunca como opção única e exclusiva. Como exemplo mais marcante desse tipo de atividade pode ser citado o caso
da Espanha que apesar de ser o segundo produtor mundial de mexilhões, obtém de 50 a 70 % das sementes a partir
do manejo de estoques naturais, de maneira controlada. Por outro lado, a raspagem desordenada e predatória dos
costões não condiz com a atividade de cultivo, que deve ser a opção de aumentar a oferta de mexilhões pela criação,
sendo mais um grande motivo de preservação da boa qualidade da água do mar e do ambiente marinho como um
todo.

A captação de larvas e, posteriormente, sementes de mexilhão através da colocação de coletores
manufaturados especificamente para isso, é largamente empregado em diversos países e é a forma mais correta e
mais econômica de solucionar a questão de obtenção de sementes de mexilhão. Existe um grande número de tipos
de coletores propostos a nível mundial . Fundamentalmente, o tipo de coletor dependerá do tipo de ambiente, da
espécie a ser cultivada e da condição sócio-econômica dos produtores. Além disso, a obtenção de sementes de
mexilhão em coletores dependerá da colocação destes, em época adequada. Essa época por sua vez, depende
fundamentalmente do conhecimento das épocas de reprodução e do tempo de desenvolvimento das larvas da espécie
trabalhada (Figura  13).

Os coletores de semente podem ser instalados junto ao próprio sistema de cultivo, ou em locais
previamente determinados, onde ocorram larvas de mexilhão em abundância. Muitas vezes, devido às correntes, os
locais de coleta podem, na realidade, ser afastados dos locais de crescimento e engorda. Além disso, pode acontecer
que locais onde naturalmente não aparecem mexilhões nos costões sejam excelentes para captação em estruturas
manufaturadas. Isso ocorre pois muitas vezes as larvas estão disponíveis no planctonmas falta substrato natural
adequado para sua fixação e/ou desenvolvimento. Como característica geral dos coletores de semente, os materiais
empregados devem ter ou propiciar a formação de rugosidades,arestas, filamentos ou reentrâncias que facilitem a
fixação. Os materiais mais comumente empregados para coletores são:

a- redes de pesca- do tipo anchovetera (Chile e Espanha) ou  de traineira (Brasil), que é normalmente uma rede de
pesca de malha pequena e fio multifilamento, sendo o coletor confeccionado com um pano de rede de 20 a
30 cm de largura, enrolado, formando uma corda.  Esse tipo de coletor pode ser colocado horizontal ou
verticalmente em relação à superfície sendo que, a profundidade de captação varia de acordo com a espécie
a ser cultivada. Assim, para Mytilus chilensis, Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis é possível
captação até 8 metros de profundidade. Já para Perna canaliculus, profundidades de captação de até 4
metros são mais comuns. Para Perna perna, no litoral de Santa Catarina - Brasil, apesar de ser  possível
observar captação até 2 metros de profundidade, os melhores resultados tem sido obtidos na região sub-
superficial, até  50 centímetros. As redes de pesca apresentam grande vantagem, pois são de baixo custo,
muitas vezes sendo reaproveitado de redes de pesca já em desuso, além de ser de fácil manejo e não
propiciar a captação de muitos organismos competidores com o mexilhão. Em vários casos, o uso desse
tipo de coletor permite, até mesmo, a sua utilização como sistema de crescimento e engorda, dispensando o
ensacamento das sementes.

b- bambu - esse material  pode ser usado na forma de estacas, enterradas no fundo formando um tipo de parede de
bambu (como na Tailândia) ou na forma de balsas flutuantes (como no Brasil). O bambu apesar de ser um
material de baixo custo, tem curta duração dentro da água e necessita ser cortado das matas, o que torna seu
uso menos recomendado. Além disso, ele normalmente se encharca de água após algum tempo de
permanência no mar, o que o torna muito pesado, dificultando o manejo. Apesar de apresentar grande
capacidade de captação de larvas e manutenção das sementes, esse material capta também grande
quantidade de outros organismos, o que pode prejudicar o aproveitamento dos mexilhões. No caso das
balsas é fundamental a retirada das sementes e o ensacamento. Já no caso dos bambus enterrados no fundo,
é possível a utilização direta como sistema de engorda.

c- plástico - uma grande quantidade de diferentes tipos de plástico tem sido testados como coletores de sementes de
mexilhão. Esse tipo de material tem apresentado excelentes resultados, tanto na forma de chapas, como em
bombonas, tubos de PVC e, também, quando fazem parte da composição de cabos. Uma grande vantagem
desse tipo de material é sua possibilidade de reaproveitamento e durabilidade. Na utilização de plásticos na
forma de cabos, quando estes apresentam-se desfiados ou gastos, a captação é mais eficiente. Já na forma
de tubos, bombonas ou placas, a captação é sensivelmente melhorada com um consorciamento destes com
sistemas filamentosos como cabos ou redes. Além das vantagens acima, os materiais plásticos geralmente
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são leves e, muitas vezes, podem fazer parte do próprio sistema de cultivo, o que diminui o espaço
necessário para a instalação e o manejo.

d- outros - Em alguns países, vários outros materiais são utilizados para a obtenção de sementes como por exemplo,
os cabos de fibras vegetais utilizados com grande sucesso na França e que, apesar de caros e não
reutilizáveis, apresentam grande eficiência de captação.

(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 13 - Épocas preferenciais de eliminação de gametas dos mexilhões Perna perna em Santa Catarina, com
indicação dos melhores períodos para colocação de coletores de semente .

Na realidade, as larvas de mexilhão, como tem uma busca ativa pelo substrato, não se fixam diretamente
sobre os materiais coletores. Existe a necessidade de que se forme, sobre eles, uma fauna e flora característica. A
composição desse material incrustrante varia dependendo da espécie de mexilhão considerada. Normalmente há a
necessidade de estabelecimento de um mecanismo de sucessão, começando por bactérias, passando a microalgas e
chegando a organismos como algas filamentosas, briozoários e hidrozoários. Geralmente, é sobre esses últimos
organismos que ocorre o que se chama de fixação primária, para só em seguida, os pequenos mexilhões migrarem
para a base dos mesmos e estanelecerem uma fixação secundária. Esta no entanto não deve ser considerada como
definitiva, uma vez que se as condições não forem adequadas eles podem se locomover e, até mesmo, deixar o
coletor. Por isso, coletores com estruturas filamentosas mas que tenham ou permitam a formação de uma base mais
rígida, são os mais eficientes.

 Esse tipo de situação faz com que se deva conhecer muito bem as épocas de reprodução e a colocação de
coletores em períodos imediatamente anteriores. Em diversos casos, é recomendado a colocação dos coletores de 1
a 2 meses antes dos principais períodos de eliminação de gametas da espécie. Essa característica faz com que seja
fundamental, também, se conhecer as possíveis variações macro e micro geográficas nos períodos reprodutivos de
cada espécie a ser cultivada. Na região centro-sul do Estado de  Santa Catarina por exemplo, as principais épocas
reprodutivas são maio-julho, setembro, novembro - janeiro, sendo as melhores épocas para colocação de coletores
fevereiro - março, junho e setembro - novembro. Nessa região, geralmente se recomenda deixar os coletores na água
cerca de seis meses, para a obtenção de uma boa quantidade sementes de tamanho adequado.

A exata época, local ideal e produtividade dos coletores são extremamente variados de um ano para outro,
dependendo de vários fatores como: variações de temperatura, correntes e produtividade primária das regiões
produtoras. Na região centro-sul do Estado de Santa Catarina, coletores de rede de pesca (colocados na horizontal)
com 1 metro de comprimento chegam a produzir 3 a 4 quilos de sementes de 3 cm de comprimento. Na mesma
região, coletores de tubos de PVC com 100 mm de diâmetro e 1,5 metros de comprimento podem produzir até 15 -
20 quilos de sementes de 3 cm. Em  alguns casos, tanto coletores quanto as próprias cordas de crescimento e
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engorda podem captar uma quantidade muito grande de sementes. Nesses casos, recomenda-se o desdobre ou
repicagem , como é feito no Chile, Espanha e no Brasil. Nesses casos, os coletores são desmontados e as sementes
ensacadas em densidades adequadas ou, no caso de redes, são envoltos por uma segunda camada de rede para onde
passa parte das sementes, sendo as duas redes posteriormente separadas.

Cabe lembrar ainda, que nos casos de produção de sementes em laboratório, estas deverão ser fixadas em
estruturas adequadas, ainda no próprio laboratório, antes de serem transferidas para o mar. Aqui, novamente serão
necessários coletores, os quais devem ter características semelhantes às descritas acima.

Ensacamento ou Encordoamento (voltar)

Uma vez obtidas as sementes, é necessário  passar à fase de crescimento e engorda dos mexilhões em
sistemas de cultivo. Para isso, nos casos de utilização de coletores, se pode simplesmente utilizar os próprios
coletores de semente, no caso daqueles que permitem essa prática, ou proceder à raspagem ou “debulhe” das
sementes, a partir dos coletores. Essas sementes, uma vez retiradas dos coletores, devem ser  limpas e separadas em
classes de tamanho, com a remoção de possíveis organismos competidores e/ou predadores. A fase de limpeza e
separação deve ainda ser cercada de maiores cuidados, quando as sementes forem provenientes de raspagem de
estoques naturais de mexilhão. Dessa forma, se obtém um lote de sementes de qualidade, com o mínimo possível de
organismos contaminantes que podem atrapalhar o manejo, o bom desenvolvimento dos mexilhões e a
produtividade dos sistemas de cultivo.

Após a separação e limpeza das sementes, faz-se necessário colocá-las em estruturas que serão utilizadas
durante o crescimento e a engorda. Essas estruturas são conhecidas como “cordas de mexilhão”, podendo receber
nomes como sacos de mexilhão ou bolsas. Existem diferentes maneiras e materiais que podem ser utilizados para a
confecção dessas cordas, dependendo do país, da espécie cultivada , da disponibilidade de materiais e do
investimento que se pretende fazer. Quando os mexilhões são colocados nesses sistemas, dizemos que se está
procedendo ao ensacamento ou encordoamento.

Os principais sistemas de  encordoamento ou ensacamentosão, o francês e o espanhol, cada qual com
muitas variações.
- no sistema espanhol, os mexilhões são enrolados ao redor de um cabo central (de  polietileno com 18 mm) com

auxílio de uma  rede algodão ou rayon (sintética)  bem fina e pouco resistente. Essa malha é passada duas a três
vezes em cada volta da corda, prendendo os mexilhões firmemente ao cabo central. Uma vez na água, a malha se
dissolve em cerca de uma semana, momento em que os mexilhões já se encontram fixos ao cabo central e uns aos
outros pelos filamentos do bisso. Esse sistema praticamente só é empregado na Espanha onde existem
profissionais (geralmente mulheres) especializados nessa etapa do serviço, o qual requer grande experiência e
habilidade. As cordas assim confeccionadas medem geralmente oito metros de comprimento tendo, a cada metro,
um palito de madeira ou plástico entremeado transversalmente na corda. Essa estratégia tem por objetivo distribuir
melhor o peso dos mexilhões quando estes estiverem grandes e pesados, evitando assim que a corda se quebre e
que os animais despenquem na etapa final de engorda;

- no sistema francês, os mexilhões são “ensacados” em um conjunto composto por duas redes tubulares, formando
dois sacos de rede, um dentro do outro (Figura 14). Nessa técnica, basicamente se utiliza como suporte interno
redes de algodão tubulares, com 10 cm de diâmetro (que geralmente são bem flexíveis) e de tecido não compacto,
formando uma malha frouxa. Em alguns casos, essa malha é substituída por uma de tecido sintético que, no
entanto, pode causar problemas quando se utiliza sementes grandes (maiores que 20 mm). Como saco externo,
pode-se utilizar diversos tipos de redes, geralmente de polietileno. Apesar de se poder utilizar fios monofilamento,
as melhores são as de multifilamento 3 ou 4 mm, com malhas que podem variar de 4 a 7, sendo as melhores, as
maiores. Em muitos casos, se utilizam redes de descarte da pesca industrial (que já se apresentam inadequadas
para a pesca), o que reduz muito o custo do investimento. As cordas nesse sistema são de tamanho muito variado,
dependendo da espécie cultivada e do local do cultivo. Assim, por exemplo, na França medem cerca de 4 a 6
metros; no Chile, 8 metros, na Nova Zelândia e Estados Unidos, cerca de 4 metros; no Brasil, de 1 a 3 metros.
Também nesse caso, é comum a utilização de um cabo central de polietileno (com 8 a 12 mm de diâmetro) ou
mesmo fabricado com tiras de redes de pesca velhas e torcidas (como em desdobres de cordas na Espanha), mais
para garantir a sustentação das cordas no final do período de crescimento e engorda. Esse sistema tem muitas
variações, podendo-se utilizar apenas a rede interna (como em alguns cultivos do Chile); utilizar ou não o cabo
central; substituir os palitos por amarração das cordas com fio de polietileno ou, até mesmo, não utilizar esse
artifício em cordas menores, com até 2 metros de comprimento (como no Brasil).
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(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 14 - Sistema de ensacamento do tipo francês, com rêde interna
de algodão e externa de polietileno multifilamento. Os mexilhões são
colocados dentro das rêdes com auxílio de um funil

Desdobre ou Repicagem  (voltar)

O desdobre é um processo que consiste em refazer as cordas de engorda, quando estas apresentam uma
densidade muito elevada devido às condições de ensacamento e/ou fixação extra de sementes. Normalmente esse
processo é realizado quando os mexilhões atingem cerca de cinco centímetros ou  após seis meses de cultivo,
dependendo das condições de crescimento. Em alguns países como a Espanha, é comum se realizar dois desdobres,
um a cada seis meses de cultivo. O desdobre garante melhores condições de crescimento para os mexilhões pois
diminui a competição por espaço e alimento. Além disso, promove uma maior homogeneidade de produção já que
durante o processo, os mexilhões são selecionados e reensacados segundo classes de tamanho. Como uma vantagem
extra, esse processo permite a limpeza dos cultivos, pela remoção dos organismos associados e incrustantes. Em
países onde o tamanho de comercialização é pequeno (5 cm),  como na França, não é comum utilizar o sistema de
desdobre.

De maneira geral, esse processo segue os seguintes passos:

- remoção dos mexilhões das cordas;

- limpeza (manual ou mecânica);

- separação dos animais por classe de tamanho;

- ensacamento, utilizando basicamente o sistema francês.



Desenvolvimento do Cultivo e Produtividade  (voltar)

Em Santa Catarina, as cordas de cultivo são geralmente confeccionadas com 1,5 a 2,0 kg  de sementes de
mexilhão (entre 1,5 e 2,0 cm de comprimento) por metro linear. Isso garante aproximadamente 700 a 800 animais
por corda, o que possibilita uma densidade adequada para o bom crescimento e engorda dos mexilhões. Com esse
procedimento, é possível obter-se uma produção final  entre 13 a 17 kg de mexilhões por metro linear de corda, no
final de 7 a 9 meses de cultivo (Figura 15).

O rendimento em carne dos mexilhões Perna perna é excelente, atingindo facilmente 45 % do peso fresco
e 25 % de carne cozida, em relação ao peso total. Um fator que pode alterar esses valores é o estádio do ciclo
reprodutivo em que se encontram os animais. Animais que se encontram “cheios”, em fases IIIA do ciclo podem
chegar a ter 35 a 40 % de carne cozida em relação ao peso total do animal. No entanto, animais que se encontran
“vazios” isto é, es estádio pós-desova IIIB ou IIIC podem chegar a ter apenas 15 % de carne. Assim, torna-se de
fundamental importância um acompanhamento constante do ciclo reprodutivo dos mexilhões em cultivo.

Essa produtividade no entanto, depende da manutenção de diversos fatores como a qualidade da água, a
existência de boa quantidade de fitoplancton, a densidade de mexilhões nas cordas, a densidade de cordas por área
de cultivo ( que deve seguir a recomendação de 0,5 a 1 metro de distância entre as cordas ) e da densidade de
cultivos por área ( o que deve ser determinado por local específico mediante lento incremento dos cultivos
monitoramento constante do local). Em situações onde esses cuidados não são seguidos, ocorre certamente aumento
de mortalidade e diminuição de crescimento e enforda, com conseguente perda de produtividade.

Para garantir boas produtividades e homogeneidade de crescimento, é necessário a utilização de sementes
de boa qualidade, com tamanho e idade homogêneos, o que se consegue facilmente com as obtidas em coletores.
Mesmo assim, antes do ensacamento, essas devem ser limpas (retirando-se possíveis predadores), separadas por
classes de tamento, as quais devem ser ensacadas separadamente.

Além disso, em muitos casos, com a existência de cordas de mexilhão em uma área, ocorre uma maior
atração e fixação de larvas, o que faz com que cresçam mais mexilhões nas cordas. Geralmente, nesses casos a
densidade aumenta muito e é necessário o desdobre. Essa prática garante grande aumento de produção já que, a
partir de uma corda, geralmente, se consegue fazer de tres a seis outras e que durante o processo se procede à
limpeza e nova separação dos mexilhões por classe de tamanho, antes de reensacar.
(VOLTAR  - FIGURAS)

Figura 15 - Desenho esquemático de cordas de mexilhão em diferentes etapas de desenvolvimento e foto de uma
corda em fase de colheita.
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Aspectos sanitários (voltar)

No Brasil, os mexilhões são,  normalmente, comercializados frescos, na concha ou cozidos e congelados
(sem a concha). A nível mundial, além dos moluscos industrializados para enlatamento, é muito comum o consumo
desses animais a fresco sendo que, muitos são comidos inteiros (com trato digestivo) e até mesmo crus. Em função
disso, são de conhecimento geral dos produtores, indústrias de processamento e distribuidores, três regras básicas e
bem simples de manipulação de moluscos:

A rapidez no transporte e o resfriamento auxiliam a manter os animais vivos e diminuem o tempo para
multiplicação das bactérias, presentes em seus tecidos. A limpeza dos animais, de sua carne e de todos os materiais
com que eles entram em contato, é de fundamental importância em todos os momentos, desde a despesca e
transporte, passando pelo processamento, industrialização e/ou comercialização. De nada adianta produzir um
animal em boas condições higiênicas se depois ele se apresenta sujo e contaminado na hora da comercialização.

Consumo

Se pensamos exclusivamente em populações litorâneas, parece comum ter sempre em bares e restaurantes
exemplares de pratos com moluscos. No entanto, deve-se ressaltar que não temos, no Brasil, o hábito de consumir
moluscos. Os principais motivos para isso, são a falta geral de costume do brasileiro para comer “frutos” do mar e
outra é a forma simples (pouco atraente para muitas pessoas) de consumo desse tipo de recurso alimentar
(normalmente consumido apenas cozido. Poucas são as pessoas que sabem preparar um bonito e apetitoso prato
como: empanados, salada tropical, “paella”, arroz-de-marisco, etc... Por um lado, isso é desanimador para quem
pretende produzir ou comercializar esses animais. Por outro lado, é um alívio saber que, nas condições em que são
produzidos,  o consumo é baixo - isso diminui os riscos de contaminação direta e de transmissão de patógenos.
Além disso, a vantagem é que temos um campo aberto para todo tipo de melhoria tanto a nível de produção, quanto
de apresentação do produto e comercialização.

Essas formas de consumo - vivos ou pré-cozidos - fazem com que a carne desses animais, dificilmente
passe por algum tipo de inspeção ou controle sanitário. Além disso, ela não passa por qualquer tipo de tratamento
anti bacteriano ou industrial de preservação. Sendo assim, chega ao consumidor, geralmente, de maneira muito
precária. Outro problema relacionado ao consumo é a falta de consciência dos comerciantes e de conhecimento do
consumidor. Isso faz com que os moluscos sejam, inúmeras vezes, comprados como vivos mas estando, na realidade
mortos (no caso dos bivalves, facilmente identificados por estarem com as valvas abertas - sinal de morte).

Captura e Processamento

Normalmente, no Brasil, os mexilhões vendidos a partir de extração em estoques naturais, são coletados por
pessoas de baixa renda, de pouco conhecimento e de baixa conscientização sobre problemas sanitários. Além disso,
os métodos utilizados são, na maioria das vezes, manuais e rudimentares. Neles, o contato dos moluscos com os
coletores (geralmente sem higiene pessoal) e com seus acompanhantes ( cachorros, gatos, ratos, baratas, etc...) é

1 - Transporte-os  rapidamente

2 - Mantenha-os frios

3 - Mantenha-os limpos



bastante grande. Muitas vezes, durante a colheita ou captura, os moluscos são deixados em grandes pilhas, expostos
ao sol, à chuva e a outros fatores adversos. Da mesma forma, ou são transportados inadequadamente (por exemplo:
por horas em barcos sujos, em contado com óleo e todo tipo de dejetos), ou são - “preparados” - cozidos em latões
(dos mais variados tipos - óleo, produtos químicos, etc...) em fogareiros improvisados no próprio chão, novamente,
com todo tipo de fauna acompanhante passando por todos os lados. Em seguida, são “desconchados”, muitas vezes,
no próprio chão. Na maioria das vezes, esse cozimento é realizado em temperatura e tempo insuficientes para
eliminar possíveis contaminantes. Além disso, muitas vezes, essa etapa é  realizada sem prévia lavação das conchas,
sendo o material colocado na panela com todo tipo de animais e algas microscópicas e macroscópicas. Esse tipo de
situação leva os mexilhões a serem cozidos em uma verdadeira “sopa” de contaminantes orgânicos e de toxinas,
muitas delas, possivelmente, termo resistentes.

Medidas para melhorar a produção (voltar)

Algumas medidas podem evitar ou minimizar os riscos  e melhorar a produção de mexilhões, tais  como:

Essas medidas permitem grande aumento na produção, maior regularidade de fornecimento e grande
melhoria de renda familiar com o cultivo e/ou explotação racional de moluscos, principalmente para pescadores
artesanais.

Associado às medidas implantadas e à percepção de aumento de renda com a produção de produtos de
melhor qualidade, é possível perceber uma retro-alimentação das próprias medidas por parte dos produtores.

- Demarcação das áreas preferenciais para maricultura. Essa demarcação leva em conta não só as condições
para crescimento dos moluscos, como também condições de qualidade da água e existência de
populações de produtores. Além disso, é dada preferência de produção nessas áreas, para pequenos
produtores (geralmente pescadores artesanais) ;

- Monitoramento da qualidade da água  nas áreas demarcadas de cultivo, em relação à presença de
coliformes totais e fecais, periodicamente;

- Elaboração de projetos básicos de cultivo para implantação por pequenos produtores;

- Cursos sobre biologia e técnicas de cultivo para técnicos, extensionistas e pessoas interessadas em
maricultura;

- Organização dos produtores em associações de produção;

- Cursos profissionalizantes para produtores (geralmente de uma mesma associação), a fim de reciclar as
técnicas de cultivo e fornecer melhores informações sobre a despesca, higiene fundamental e
processamento básico;

- Programas de monitorização de explotação comercial de estoques naturais, com criação de  reservas
extrativistas marinhas;

- Legalização, fiscalização e monitorização de micro-indústrias e/ou indústrias de processamento de
moluscos;

- Montagem de unidades de demonstração, onde podem ser oferecidos cursos e os produtores podem
visualizar maneiras corretas e erradas de produção;

- Convênios com prefeituras para construção de unidades de processamento básico, para demonstração e
utilização por comunidades organizadas de produtores locais;

- Estabelecimento de legislação específica, relacionada ao próprio cultivo (implantação e manutenção) e à
preservação de estoque naturais de moluscos ( épocas de defeso e controle da explotação);

- Montagem de laboratórios especializados em produção de larvas e/ou jovens (sementes ou spats) para
fornecimento a produtores;

- Convênios com produtores para acompanhamento direto de pesquisas destinadas a avaliar e melhorar as
técnicas utilizadas.
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Assim, os próprios produtores passam a  :

- ter  muito mais cuidado com os dejetos de suas próprias casas, da comunidade e dos visitantes ;

- ter  mais cuidado com a extração desordenada dos estoques naturais ;

- exigir das Prefeituras maior participação no tratamento de esgotos, impedindo que eles sejam lançados

diretamente nas águas ;.

- perceber que o trabalho em grupo garante melhorias na produção, cuidados com os locais  de trabalho e

comercialização.
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