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ELEMENTOS NUTRIENTES E CHUMBO EM BIVALVES 

COMERCIALIZADOS NO SUL DA BAHIA 

 

 

RESUMO 

Metais traço são elementos químicos em pequenas concentrações presentes 

naturalmente ou por ação antrópica em ambientes aquáticos. Por serem filtradores, 

os moluscos bivalves podem acumular em seus tecidos esses metais, que por sua 

vez podem comprometer a saúde humana. Objetivou-se com esse estudo identificar 

a presença de metais traço em bivalves oriundos de estoques naturais e de cultivo, in 

loco e comercializados em feiras livres nos municípios de Camamu, Taperoá e 

Ilhéus, estado da Bahia, Brasil. As coletas, que incluíram cinco espécies 

(Crassostrea rhizophorae, Crassostrea gasar, Mytella guyanensis, Lucina pectinata 

e Iphigenia brasiliana) (n = 255), foram realizadas nos meses de maio a julho de 

2017. Os exemplares foram submetidos à biometria (tamanho e peso) e separados 

em duas classes de tamanho (animais maiores e menores). Os exemplares foram 

analisados em pool por espécie, local e classe de tamanho. Após liofilização, estes 

foram submetidos à digestão química, mediante utilização do ácido nítrico e 

peróxido de hidrogênio. Para a determinação dos elementos (cádmio, chumbo, 

cobre, ferro, zinco, cálcio, magnésio, fósforo e potássio) foi utilizado um 

espectrômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado. Após 

tratamento prévio (média, desvio padrão), foi utilizada a comparação de grupos 

experimentais, aplicando-se o teste t de Student para avaliar se houve diferença 

significativa entre as médias das amostras (α = 0,05). Os dados foram também 

submetidos a uma análise multivariada (Análise de Componentes Principais - PCA). 

Não foi detectado cádmio nas amostras. Ostras (C. rhizophorae e C. gasar) 

estiveram fortemente correlacionadas ao elemento zinco, em todos os locais. Lucina 

pectinata (Phacoides pectinata) esteve positivamente correlacionada com o cobre, 

principalmente em Ilhéus e também no manguezal da Graciosa (Taperoá). Mytella 

guyanensis destacou-se pela concentração com ferro, magnésio, potássio e fósforo 

em todos os locais. O cálcio esteve correlacionado com I. brasiliana e também 

indicou correlação positiva com as ostras. Mytella guyanensis e L. pectinata da feira 

do Malhado (Ilhéus) e da região de Taperoá, mostraram-se impróprias para o 

consumo por terem apresentado valores de chumbo acima do permitido pela 

legislação brasileira. Avaliando os valores dos elementos essenciais, conclui-se que 

as ostras são ricas em zinco e M. guyanensis é a espécie com maior valor de 

elementos essenciais, com exceção do zinco e do cálcio. 

 

 

Palavras-chave: Alimentação. Antropização. Elementos essenciais. Moluscos. 

Segurança do Alimento.   
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NUTRIENTS AND LEAD IN BIVALVES MARKETED IN THE SOUTH OF 

BAHIA  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Trace metals are chemical elements present naturally or by anthropic action in 

aquatic environments. Because they are filterers, bivalve molluscs can accumulate 

in their tissues these metals, which in turn can compromise human health. The aim 

of this study was to identify the presence of trace metals in bivalves from natural 

stocks, cultivation and free trade fairs in the municipalities of Camamu, Taperoá 

and Ilhéus, Bahia. These metals in their collections, which included five species 

(Crassostrea rhizophorae, C. gasar, Mytella guyanensis, Lucina pectinata and 

Iphigenia brasiliana) (n = 255) were carried out from May to July 2017. The 

samples were submitted to biometry (size and weight) and separated into two size 

classes, largest and smallest. Specimens were pooled by species, llocality and size 

class. After lyophilization, they were subjected to chemical digestion using nitric 

acid and hydrogen peroxide. An inductively coupled plasma optical emission 

spectrometer (ICP-OES) was used to read the metals (cadmium, lead, copper, iron, 

zinc, calcium, magnesium, phosphorus and potassium). After previous treatment 

(average, standard deviation), the comparison of experimental groups was used, 

applying Student's t test to evaluate if there was a significant difference among the 

means of the samples (α=0.05). The data were also submitted to a multivariate 

ordering analysis (Principal Component Analysis - PCA), considering the variables 

as metals and the species as observations. No cadmium was detected in the samples. 

Oysters (C. rhizophorae and C. gasar) were strongly correlated to the zinc element 

at all localities. Lucina pectinata (Phacoides pectinata) was positively correlated 

with copper, mainly in Ilhéus and also in the Graciosa mangrove (Taperoá). Mytella 

guyanensis was distinguished by concentration of iron, magnesium, potassium and 

phosphorus in all localities. Calcium was correlated with I. brasiliana and also 

indicated a positive correlation with oysters. Mytella guyanensis and L. pectinata 

from the Malhado (Ilhéus) and Taperoá region were found to be unfit for 

consumption because they presented lead levels higher than allowed by Brazilian 

legislation. By evaluating the values of the essential elements, it is concluded that 

oysters are rich in zinc and M. guyanensis is the species with the highest value of 

essential metals, except for zinc and calcium. 

 

Keywords: Anthropization. Essential elements. Feeding. Food Safety. Heavy 

metals.  Molluscs.  
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INTRODUÇÃO 

 

As regiões costeiras abrigam diversas espécies animais utilizadas como fonte 

alimentar pelo homem. Dentre estas, estão os moluscos bivalves, que a cada ano 

têm aumentado em número de produção e consumo. No Brasil, o estado de Santa 

Catarina destaca-se como o maior produtor de bivalves, sendo a ostra do Pacífico 

(Crassostrea gigas) e o mitilídeo Perna perna as espécies mais comercializadas. 

Diariamente, uma grande quantidade de poluentes químicos é transportada 

para os ecossistemas marinhos e o despejo desses poluentes se deve geralmente à 

ocorrência natural relacionada aos ciclos geoquímicos. Porém, as ações 

antropogênicas, como o despejo de efluentes domésticos e industriais sem o devido 

tratamento e o processo de lixiviação de produtos químicos utilizados na 

agricultura, são os principais fatores da poluição aquática. 

 A forte ação sofrida pelo meio ambiente em decorrência das atividades 

antrópicas tem resultado em impactos negativos aos organismos e ecossistemas 

aquáticos. Dentre essas ações, destaca-se a descarga de metais traço nesses 

ambientes. Estes são elementos não degradáveis, que ocorrem naturalmente no 

ambiente em pequenas concentrações, podendo manter-se em solução na água, 

serem adsorvidos no sedimento ou ainda serem absorvidos pelos organismos. 

As concentrações naturais de metais liberados na coluna de água por meio do 

processo da erosão de sedimentos e das rochas apresentam danos mínimos para a 

saúde ambiental e do humano. Entretanto, os níveis de metais introduzidos por 

ações antropogênicas, são geralmente altos e podem ser acumulados em organismos 

aquáticos, especialmente nos tecidos de moluscos bivalves, causando efeitos 

mutagênicos e cancerígenos nos seus consumidores. 

Os bivalves apresentam algumas vantagens em programas de monitoramento 

ambiental pelo fato de serem organismos filtradores e sésseis. Além disso, 

concentram contaminantes em seus tecidos em uma grandeza maior que a água do 

mar, além de serem organismos de interesse em saúde pública, já que são 

consumidos pelo humano.   
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Além de atestar a qualidade ambiental, os organismos aquáticos, incluindo os 

bivalves, podem ser a principal via de intoxicação do humano por poluentes 

orgânicos e inorgânicos. Bivalves de regiões estuarinas representam um maior risco 

para a saúde humana, já que estes estão mais expostos aos contaminantes químicos 

oriundos das áreas urbanas e industrializadas. 

No sul do estado da Bahia, os moluscos com maior potencial econômico são: 

Crassostrea rhizophorae, Crassostrea gasar (= C. brasiliana), Lucina pectinata, 

Anomalocardia brasiliana, Mytella guyanensis e Iphigenia brasiliana. 

A região sul da Bahia, incluindo a costa de Ilhéus e os municípios de 

Camamu e Taperoá, abriga diversas famílias ribeirinhas que sobrevivem do 

extrativismo de bivalves. Estudos sobre metais traço são escassos nessa região. Os 

bivalves estão amplamente distribuídos nos manguezais locais, sendo um recurso de 

explotação importante para essas comunidades tradicionais. Considerando a 

importância desses organismos e dos metais traço no aspecto da segurança do 

alimento, pretende-se que o presente estudo possa trazer informações importantes 

para a melhoria da qualidade ambiental e alimentar desse recurso na região. 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar a presença de metais traço e elementos minerais (macroelementos) 

em moluscos bivalves oriundos de estoques naturais e de cultivo comercializados 

nas regiões de Taperoá, Camamu e Ilhéus, Bahia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Qualificar e quantificar os metais traço e elementos essenciais em diferentes 

espécies de bivalves comercializados na região sul da Bahia;  

 Verificar o potencial de bioacumulação de metais traço e elementos minerais 

de cada espécie e identificar possíveis locais impactados; 

 Verificar, dentre os bivalves investigados, os que são nutricionalmente mais 

indicados para determinados elementos essenciais. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 Breve histórico e panorama da aquicultura 

A aquicultura refere-se a todas as atividades que têm como objetivo o cultivo 

de organismos aquáticos, seja eles de água salgada, salobra ou doce. Os cultivos 

datam de 473 a.C., porém, acredita-se que estes tenham começado há cerca de 4000 

anos, tendo a China como o país berçário, sendo que a carpa comum (Cyprinus 

carpio) foi a primeira espécie cultivada (RABANAL, 1988). Atualmente, diversas 

espécies são utilizadas na aquicultura mundial, como peixes, crustáceos, moluscos, 

anfíbios e plantas. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO, 2016), a pesca e a aquicultura são fontes significativas de renda, 

nutrição e meios de subsistência para milhões de pessoas em todo o mundo. 

Conforme essa organização, estimando-se uma população mundial com mais de 9 

bilhões de pessoas para 2050 e tendo em vista o potencial dos oceanos e águas 

interiores, a aquicultura torna-se uma promissora atividade para contribuir de forma 

positiva na segurança alimentar e nutricional das futuras gerações. 

Segundo a FAO (2016), em 2014, a aquicultura movimentou mais de 160 

bilhões de dólares, com uma produção mundial de 73,8 milhões de toneladas de 

organismos aquáticos ao ano. Dentre os organismos mais cultivados destacam-se os 

peixes, seguidos pelos moluscos e os crustáceos. A China desponta como o maior 

produtor, representando mais de 60% da produção global. Ainda segundo a FAO, 

outros países que se destacam na atividade são a Índia, o Vietnã, Bangladesh e o 

Egito. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), todos 

os estados brasileiros apresentaram informações sobre produtos do setor aquícola 

em 2014. Nesse ano, foram movimentados 3,87 bilhões de reais relacionados à 

produção de cerca de 580 mil toneladas de espécies de origem aquática. De acordo 

com o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (BRASIL, 2013a), entre os fatores 

que fazem do País um grande potencial para a aquicultura estão: a alta 

disponibilidade hídrica, a presença natural de espécies com alto valor comercial e o 

clima favorável. 
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 As atividades aquícolas com maior destaque na indústria brasileira são a 

piscicultura continental, a carcinicultura marinha (cultivo de camarões) e a 

malacocultura (cultivo de moluscos). De acordo como Ministério da Pesca e 

Aquicultura (BRASIL, 2013b), as espécies exóticas são predominantes e 

empregam-se diversas estratégias de produção e metodologias para o seu cultivo. 

Panorama atual do cultivo de moluscos 

  De acordo com a FAO (2016), entre as 580 espécies aquáticas cultivadas 

em todo o mundo, o cultivo de moluscos ocupa a segunda posição no ranking da 

produção, tendo atingido uma produção mundial de 16,1 milhões de toneladas em 

2014. Destes, a Europa produziu 632 mil toneladas de moluscos bivalves, tendo a 

Espanha, a França e a Itália como os maiores produtores. O Japão produziu nesse 

ano 377 mil toneladas, seguido pela Coreia do Sul (347 mil toneladas) e a Tailândia 

(210 mil toneladas). Já a China produziu 12 milhões de toneladas, totalizando uma 

produção cinco vezes maior que o resto do mundo. Mundialmente, as espécies de 

bivalves com maior importância para o cultivo são as amêijoas, as ostras e os 

mexilhões. 

Com cerca de 8,5 mil quilômetros de zona costeira, além de enseadas, 

estuários e baías, o Brasil é favorável para a implantação de cultivos de bivalves. De 

acordo com o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (BRASIL, 2015), a 

atividade, que é favorecida por apresentar baixo custo de produção e ser 

ecologicamente correta, produz organismos com baixo potencial poluidor e com 

alto valor nutricional. 

 No Brasil, a malacocultura é representada principalmente pelo cultivo de 

mexilhões (mitilicultura), ostras (ostreicultura) e vieiras (pectinicultura) (BRASIL, 

2015). No total, o último levantamento estatístico divulgado (IBGE, 2014), apontou 

uma produção de 22.000 toneladas de bivalves, sendo que o estado de Santa 

Catarina continua sendo o maior produtor, com 95% da produção nacional. 

Além do cultivo, muitas famílias ribeirinhas ao longo da costa brasileira 

consomem e comercializam bivalves a partir do extrativismo, constituindo-se 

muitas vezes a sua única fonte de proteína e renda. 
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Poluição ambiental, Metais Traço e Moluscos Bivalves 

O ambiente costeiro tem recebido permanentemente descargas de 

contaminantes metálicos e estes podem ser oriundos de processos naturais, já que 

são naturalmente encontrados no ambiente (HATJE et al., 2009) ou podem ser 

introduzidos por ações antrópicas, como por despejo de rejeitos industriais e 

domésticos, atividades de garimpo e o uso de fertilizantes e pesticidas (PAULA, 

2006). De acordo com Pain (1995), o destino final das substâncias produzidas por 

ações humanas ou por processos naturais são, de modo geral, os ecossistemas 

aquáticos. 

De acordo com Malavolta (1994), os metais pesados (metais traço), são 

elementos que possuem o número atômico superior a 20 e que têm o peso específico 

maior que 5g/cm³. São classificados como essenciais ou não essenciais, sendo que 

no primeiro grupo estão o Cobre (Cu), o Ferro (Fe), o Manganês (Mn), o 

Molibdênio (Mo) e o Zinco (Zn). Dentre os elementos tóxicos ou ditos não 

essenciais estão o Alumínio (Al), o Cádmio (Cd), o Cromo (Cr), o Mercúrio (Hg) e 

o Chumbo (Pb). Conforme Santana (2007), os metais traço também estão 

naturalmente presentes no organismo humano em pequenas quantidades, porém, 

mesmo tratando-se dos elementos essenciais, em altas concentrações estes podem 

ser tóxicos representando risco à Saúde Pública. 

Conforme Hatje et al. (2009), quando um metal é lançado no ambiente 

aquático, ele geralmente fica associado ao material particulado em suspensão e em 

seguida é depositado no sedimento. Por ações físicas ou químicas, pode ocorrer a 

remobilização desse sedimento e essas partículas metálicas então voltam à coluna 

d’água tornando-se biodisponíveis. Segundo esses autores, essa ressuspensão dos 

elementos metálicos é um dos principais problemas nas questões de poluição 

ambiental, pois estes podem ser bioacumulados pela biota presente nesses locais. 

Denomina-se bioacumulação o ingresso de um agente químico em um 

organismo com uma velocidade de eliminação inferior à velocidade de entrada, 

provocando um acúmulo desse agente no mesmo (GOMES; SATO, 2011). Já a 

biomagnificação é a transferência do contaminante via alimentação por meio da 

cadeia trófica (PAIN, 1995). 
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Sendo essenciais ou não para o metabolismo, todos os invertebrados 

aquáticos acumulam em seus tecidos vestígios de metais (RAINBOW, 2002). Os 

bivalves são amplamente utilizados para avaliação dos níveis de metais no 

ambiente, por apresentarem hábito alimentar filtrador, serem geralmente sésseis e 

terem ampla distribuição geográfica (KIMBROUGH et al., 2008). 

Um dos programas mais longos de monitoramento ambiental para 

contaminantes químicos é o Mussel Watch, dos Estados Unidos da América. Assim, 

desde 1986, nesse programa, tem-se utilizado ostras, mexilhões, água e sedimentos 

para avaliar a saúde das águas costeiras daquele país. Nesse programa, para avaliar 

a qualidade ambiental, são analisados como parâmetro de monitoramento ambiental, 

140 contaminantes (entre metais e compostos orgânicos), que são amostrados em 

300 locais de monitoramento (KIMBROUGH et al., 2008). 

No Brasil, além da utilização de sedimentos, água e outros organismos 

(CARVALHO et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2006; ONOFRE et al., 2007; 

SANTANA; BARRONCAS, 2007; HATJE et al., 2008; GOMES; SATO, 2011; 

HATJE; BARROS, 2012), moluscos bivalves são os mais utilizados para avaliação 

da contaminação por metais no ambiente e posterior danos à saúde humana. Assim, 

Machado et al. (2002) avaliaram a presença de chumbo (Cu), cádmio (Cd), 

mercúrio (Hg), cobre (Cu) e zinco (Zn) na ostra Crassostrea gasar (= C. brasiliana) 

no litoral do estado de São Paulo. Metais também foram analisados para avaliar a 

qualidade de ostras e mexilhões cultivados em Santa Catarina (CURTIUS et al., 

2003). Avaliações de metais traço também foram realizadas em ostras 

comercializadas por ambulantes, na praia de Boa Viagem, na cidade do Recife 

(CAVALCANTI, 2003). 

No estado da Bahia, os estudos sobre metais traço, utilizando bivalves como 

bioindicadores, concentram-se na região da Baía de Todos os Santos (AMADO-

FILHO et al., 2008; SANTIL, 2010; DE MAMEDE, 2012). Estudos também foram 

realizados ao sul de Salvador, nos municípios de Salinas da Margarida, Madre de 

Deus e Saubara (DE JESUS, 2011; DOURADO, 2013) e nos municípios de Simões 

Filho e São Francisco do Conde (DE JESUS et al., 2008; ARAÚJO et al., 2016). 
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Doenças Transmitidas por Alimentos e Segurança Alimentar 

A transmissão de doenças via alimentos pode ocorrer em toda a cadeia 

trófica e acontece pela ingestão alimentar e/ou pela água contaminada, sendo os 

alimentos de origem animal um dos principais responsáveis pelos surtos alimentares 

no País segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a). De acordo com 

Shinohara (2008), o aumento de doenças transmitidas por alimentos deve-se a 

fatores como: crescimento da população, produção de alimentos em grande escala e 

o desenfreado processo de urbanização. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a), o termo “Doença 

Transmitida por Alimentos” (DTA) é aplicado genericamente a uma síndrome que 

pode ter os seguintes sintomas: anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreia, 

acompanhadas ou não de febre. Segundo essa fonte, as DTAs podem acometer 

diferentes órgãos e sistemas como as meninges, rins, fígado, sistema nervoso central 

e terminações nervosas periféricas, a depender do agente etiológico. Os principais 

causadores das DTAs são vírus, bactérias, protozoários, toxinas, agrotóxicos e 

metais pesados. 

Devido ao fato de muitos patógenos serem transmitidos por alimentos, a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2013), 

preconiza que um dos aspectos da Segurança Alimentar é o acesso a alimentos 

seguros e nutritivos para satisfazer as necessidades dietéticas tencionando uma vida 

saudável. Visando assegurar o direito humano à alimentação adequada, o Brasil 

publicou, em 15 de setembro de 2006 a Lei nº 11.346 (BRASIL, 2006) (Anexo 01), 

que trata do SISAN- Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

estabelecendo no artigo terceiro, que a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

forneça: 

 “... o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis”. 

 

De acordo com Unnevehr (2003), o alimento inseguro causa doenças de 

forma imediata ou aumenta o risco de doenças crônicas e isso se deve ao fato de 
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conter agentes perigosos e contaminantes. De acordo com esse autor, a Segurança 

Alimentar está recebendo maior atenção em nível mundial, pois cada vez mais os 

laços positivos entre alimentos e saúde estão sendo reconhecidos. De acordo com 

Hanning et al. (2012), é considerado alimento seguro aquele livre de agentes 

microfísicos, microbiológicos e químicos. 

Mackay e Clark (1991) afirmam que o consumo de organismos aquáticos 

contaminados é a principal via de contaminação por poluentes orgânicos e 

inorgânicos no humano. Conforme Foran (1990), o risco à saúde é de 20 a 40 vezes 

maior quando se ingere pescados contaminados em comparação à presença do 

contaminante na água potável, o que se deve aos efeitos da bioacumulação e da 

biomagnificação.  

Conforme já acima mencionado, os bivalves são organismos que se 

alimentam por filtração. Esse processo permite que agentes biológicos e 

contaminantes químicos se acumulem em seus tecidos, causando risco toxicológico 

e microbiológico à saúde de quem os consome (LEAL; FRANCO, 2008; SOUZA et 

al., 2011). Os bivalves de estuários representam maior risco à saúde humana, 

porque geralmente essas áreas são urbanizadas e industrializadas, com maior 

potencial de poluição, favorecendo a bioacumulação de contaminantes químicos 

nesses organismos (LINO et al., 2016).  

Tendo em vista o poder acumulativo de elementos traço em moluscos 

bivalves e seu poder de biomagnificação, são listados abaixo os principais metais e 

suas consequências à saúde humana quando em níveis elevados nos alimentos: 

 Arsênio. Níveis altos desse elemento são decorrentes de fontes 

naturais ou por produção industrial. Esse elemento é usado em 

pesticidas e em tintas anti-incrustantes (KIMBROUGH et al., 2008). 

De acordo com Goyer e Clarkson (2001), exposições a altas doses 

desse contaminante podem ocasionar problemas no trato respiratório, 

além de disfunções gastrointestinais, neuropáticas e cardiovasculares. 

Esse elemento é também carcinogênico. Segundo Enterline et al. 

(1987) e Hsueh et al. (1995), o Arsênio pode causar, por ingestão, o 

câncer de pele e através da respiração, câncer de pulmões. 

 Cádmio. Uma das principais vias de exposição a esse elemento no 
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humano é através da alimentação. É um elemento não essencial para a 

vida e altamente tóxico. O crescimento de peixes é afetado 

negativamente quando esses organismos ficam expostos a esse 

contaminante (KIMBROUGH et al., 2008). 

 Cobre. É um elemento natural estando presente em todo meio 

ambiente. Mineração, agricultura, efluentes domésticos e tintas anti-

incrustantes são as fontes antropogênicas desse elemento 

(KIMBROUGH et al., 2008). No homem causa problemas 

gastrointestinais e irritação ocular (ATSDR, 2004). 

 Chumbo. É um metal naturalmente encontrado na crosta terrestre. É 

um elemento não essencial e é caracteristicamente tóxico para 

diversos organismos, incluindo o humano. A ingestão em altas doses 

desse contaminante afeta o sistema nervoso, ocasionando diminuição 

do desempenho mental (KIMBROUGH et al., 2008). 

 Mercúrio. Ocorre naturalmente no ambiente, porém, é um elemento 

não essencial e altamente tóxico para o humano. A via de exposição é 

através do alimento contaminado, podendo causar problemas no 

desenvolvimento de fetos e problemas renais (KIMBROUGH et al., 

2008). 

 Níquel. Está presente naturalmente no ambiente. Altas doses de níquel 

podem provocar bronquites e a exposição prolongada pode resultar em 

câncer (KIMBROUGH et al., 2008).  A via de acesso a esse 

contaminante é através da alimentação (ATSDR, 2005). 

 Estanho. A exposição de humanos a níveis elevados desse elemento 

prejudica os rins, fígado e causa câncer (KIMBROUGH et al., 2008).   

 Zinco. É um nutriente essencial e é o quarto elemento mais utilizado 

pelo homem (KIMBROUGH et al., 2008). Suplementos de zinco 

ajudam na redução da incidência de pneumonia e diarreia e ajudam no 

desempenho da estatura (BHUTTA et al., 2013). Apesar de não haver 

a bioacumulação desse metal no humano, conforme a Agency for 

Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, 2005), a ingestão de 
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altas taxas desse contaminante pode causar anemia, assim como danos 

ao pâncreas e aos rins. 

 Magnésio. É um metal nutricionalmente essencial, podendo ser 

encontrado em fontes como: nozes, cereais, carne e frutos do mar. A 

deficiência desse metal no humano pode causar problemas 

neuromusculares, tetania franca e convulsões. A ingestão em altas 

quantidades desse elemento pode causar efeitos tóxicos que 

progridem, desde náuseas e vômitos até hipotensão, anormalidades 

eletrocardiográficas e efeitos secundários do sistema nervoso central. 

Os efeitos tóxicos causados pelo magnésio são combatidos com a 

ingestão de cálcio (GOYER; CLARKSON, 2001). 

 Ferro. É um elemento essencial, e de acordo com Goyer e Clarkson 

(2001), a principal manifestação da deficiência desse metal em 

humanos é a anemia, podendo também ocorrer déficit intelectual, 

diminuição da resistência a infecções e, possivelmente, aumento da 

suscetibilidade à toxicidade do chumbo e do cádmio. Os mesmos 

autores ainda relatam que a exposição a altas doses de ferro, ou seja, a 

ingestão de mais de 0,5 g de ferro ou 2,5 g de sulfato ferroso, pode 

causar vômitos de 1 a 6 h após a ingestão, seguidos por sinais de 

choque e acidose metabólica, podendo este também causar danos no 

fígado e defeitos de coagulação dois dias após ingestão. Além disso, 

ainda podem ocorrer efeitos tardios (crônicos), como insuficiência 

renal e cirrose hepática. 

Características das Espécies do Estudo 

Os moluscos bivalves estão presentes em toda a costa brasileira e habitam 

principalmente as regiões entremarés de manguezais e o infralitoral raso. No sul do 

estado da Bahia, as espécies disponíveis e com maior potencial econômico são 

Crassostrea rhizophorae, Crassostrea gasar, Lucina pectinata (Phacoides 

pectinata), Mytella guyanensis e Iphigenia brasiliana (BOEHS et al., 2010; SILVA 

NETA et al., 2015).  
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Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) (Ostreidae), a “ostra do mangue”, 

está presente nas regiões entremarés, em regiões de manguezais de baías, enseadas e 

estuários. Conforme Rios (2009), esta ocorre desde o sul do Caribe até o Uruguai, 

incluindo todo o litoral brasileiro. Fixa-se em raízes aéreas de plantas de mangue, 

em especial a Rhizophorae mangle L., o mangue vermelho ou em substratos 

rochosos consolidados (LENZ; BOEHS, 2011).  

Crassostrea gasar (= C. brasiliana) (Lamarck, 1819) (Ostreidae) distribui-se 

do estado do Pará até o litoral de Santa Catarina (IGNÁCIO et al., 2000). A espécie 

habita a região do infralitoral e é considerada uma ostra grande, isto é, pode 

ultrapassar os 20 cm de altura (CHRISTO; ABSHER, 2006). 

Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) (Mytilidae) é popularmente conhecida 

como “sururu”. Distribui-se desde o México até o Peru no Pacífico e da Venezuela 

ao Brasil no Atlântico, sendo que habita a região entremarés, fixando-se nas raízes 

subterrâneas de plantas do mangue (RIOS, 2009; CEUTA; BOEHS, 2012).  

Lucina pectinata (Gmelin, 1791) (Lucinidae) popularmente conhecida como 

“lambreta”, vive em ambientes anóxicos enterrada em profundidades que variam de 

15 a 20 cm nos substratos areno-lodosos (NARCHI; ASSIS, 1980). No Brasil, essa 

espécie está presente em quase todo o litoral, desde o estado do Amapá até Santa 

Catarina (RIOS, 2009).  

 Iphigenia brasiliana (Lamarck, 1818) (Donacidae), comumente conhecida 

como “tarioba”, ocorre em quase toda a costa brasileira, distribuindo-se do Pará até 

Santa Catarina e habita substratos arenosos ou areno-lodosos (DOMANESCHI; 

LOPES, 1989). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área do estudo 

O estudo foi realizado no litoral sul do estado da Bahia, entre as 

localidades de Canavieiras e Valença (13o12’S-15º50' S/ 39º02’W-39º06’W), 

nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá. O município de Ilhéus possui 

uma área de 1.712 km2, apresenta clima úmido a subúmido, com temperaturas 

que variam dos 22ºC a 25ºC; a pluviosidade anual pode alcançar 2.700 mm de 

precipitação pluviométrica, com chuvas abundantes, regulares e bem 
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distribuídas ao longo do ano (FARIA FILHO; ARAÚJO, 2003). A Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira, situada no sul da Bahia, drena uma área de 

4.830 km2, abrangendo 13 municípios, incluindo a cidade de Ilhéus, onde ocorre 

a desembocadura dos rios Santana, Cachoeira e Fundão (SCHIAVETTI et al., 

2002). Essa bacia serve de meio de subsistência para as populações ribeirinhas 

através da pesca extrativista (PINTO; BOEHS, 2008), porém sofre impacto 

antrópico por meio de práticas agrícolas desenvolvidas em seu percurso 

(SCHIAVETTI et al., 2002). 

O município de Camamu tem uma população estimada de 36.644 

habitantes (IBGE, 2017) e está localizado no entorno da Baía de Camamu. Com 

aproximadamente 384 km2, a Baía de Camamu é considerada a terceira maior 

baía navegável da costa brasileira (OLIVEIRA et al., 2002), tem forma circular e 

recebe águas dos rios Serinhaém, Igrapiúna, Pinaré e Sarajó, atingindo 

profundidades que variam entre 3 e 7 metros dentro dos canais dos rios (HATJE 

at al., 2008). As áreas de manguezal dessa baía ocupam mais de 40 km2 e são de 

grande importância econômica local, por abrigarem diversos organismos que 

servem tanto de autoconsumo, como de fonte de comercialização para as 

famílias que moram no entorno da baía (OLIVEIRA et al., 2002). De acordo 

com Ceuta e Boehs (2012), cerca de 20 comunidades sobrevivem da colheita de 

crustáceos, moluscos, da pesca e da produção do óleo de dendê na região de 

Camamu. 

O município de Taperoá está localizado numa região conhecida como 

Baixo Sul da Bahia, sendo que essa região possui clima tropical, com 

temperaturas altas, variando entre 21ºC e 25ºC (BRASIL, 2010b). As chuvas são 

abundantes e bem distribuídas, atingindo volumes com médias superiores aos 

1.750 mm. Por pertencer ao domínio da Mata Atlântica, a região possui uma 

vasta vegetação, que inclui florestas ombrófilas, restingas e manguezais. Os 

manguezais abrigam caranguejos, ostras e lambretas, que são de grande 

importância para a sustentação socioeconômica da região (BRASIL, 2010b). 
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Coleta das amostras 

 

As amostras foram coletadas em feiras livres do município de Ilhéus, em 

áreas de cultivo e manguezal no município de Taperoá e em substratos 

consolidados nas proximidades do cais na cidade de Camamu (Figura 1). Foram 

estudadas cinco espécies, sendo que exemplares de C. gasar foram coletados em 

um cultivo no Rio Graciosa (Taperoá). Lucina pectinata e M. guyanensis 

também foram coletadas na mesma região, porém em área de manguezal. 

Crassostrea rhizophorae foi coletada de estoques naturais nas proximidades da 

cidade de Camamu. Em Ilhéus, foram coletados exemplares de Iphigenia 

brasiliana, L. pectinata e C. gasar comercializadas nas feiras livres dos bairros 

Malhado, Pontal e Centro (proximidades da Praça Cairu). 

 Foram coletados ao todo 255 exemplares, totalizando 22 amostras 

(Tabela 1). As coletas foram feitas nos meses de março, abril e maio de 2017. 

Para o transporte ao laboratório, as amostras foram separadas por espécies em 

sacos plásticos, acondicionadas em recipiente com gelo com aproximadamente 

4ºC. As coletas foram feitas mediante autorização prévia concedida pelo 

Instituto Chico Mendes (Licença número 20912-3 de 17/12/2016). 

 

Figura 1. Mapa indicando os locais de coleta das amostras. 
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Procedimentos Laboratoriais 

Processamento Inicial 

Os animais foram processados quanto à biometria (tamanho e peso) no 

Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(LMM/UESC, Ilhéus, Bahia). Crassostrea spp. e M. guyanensis foram medidos 

quanto ao seu eixo dorso-ventral (altura), L. pectinata e I. brasiliana quanto a eixo 

ântero-posterior (comprimento), considerando-se o maior eixo de cada espécie 

(GALTSOFF, 1964). As medidas foram obtidas com um paquímetro digital, com 

precisão de 0,01 mm. Após medições, as valvas foram abertas com ajuda de uma 

faca e a parte comestível foi lavada com água destilada para a remoção de 

impurezas. A carne foi removida com uma espátula de aço inoxidável envolvida 

com politetrafluoretileno. Procedeu-se a pesagem da carne e das valvas, sobre 

balança com precisão de 0,01 g. A seguir, um pool de amostras da mesma espécie e 

localidade foi colocado em placas de Petri descontaminadas, totalizando quatro 

amostras de C. gasar, duas amostras de C. rhizophorae, seis amostras de M. 

guyanensis, oito amostras de L. pectinata e duas amostras de I. brasiliana (n=22). 

As amostras foram então congeladas a -20ºC, para posterior liofilização e trituração. 

Digestão das amostras 

Após homogeneização, o pool de amostras de cada espécie foi peneirado 

individualmente em telas de 400, 200 e 100 mm de abertura de malha, no 

Laboratório de Química da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB, 

Santo Antônio de Jesus, Bahia). As amostras (0,1 g de cada) foram pesadas em 

triplicatas, que após pesagem, foram colocadas em tubos digestores equipados com 

condensadores do tipo “dedo frio”. Os tubos foram colocados em placas digestoras, 

às quais foram adicionados 5 ml de ácido nítrico com pré-digestão a 50ºC durante 

12 horas e aquecimento gradativo até a temperatura máxima de 140ºC por 4 horas. 

Depois, as amostras foram resfriadas e adicionadas a elas 2 ml de peróxido de 

hidrogênio, seguido de aquecimento a temperatura de 140ºC por mais 4 horas (EPA, 

1991; FRANCHI et al., 2011). Posteriormente, as soluções foram filtradas com 

papel filtro em balões volumétricos (25 ml), com adição de água deionizada, 

seguido de homogeneização. Por fim, as amostras foram armazenadas em frascos 
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plásticos devidamente tampados e etiquetados para posterior quantificação dos 

metais.  

 Determinação de metais 

As análises foram realizadas no Laboratório de Química do Instituto Federal 

da Bahia (IFBA, Salvador, Bahia). Para a determinação das concentrações dos 

elementos (chumbo, cádmio, cobre, ferro, zinco, cálcio, magnésio, fósforo e 

potássio), foi utilizado um espectrômetro de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES), da marca ICP Optima 7300. Para a validação 

das análises químicas dos elementos, foi empregado material padrão de referência 

certificado e metodologia de referência da Environmental Protection Agency 200.3 

(EPA, 1991).  

Tratamento dos Dados 

Os animais das cinco espécies foram divididos em duas classes de tamanho 

(Classe 1 – menor: Classe 2 – maior) para analisar se havia diferença significativa 

entre o acúmulo de metais e o tamanho dos animais. Média e desvio padrão da 

quantidade de metais foram calculados e submetidos a análise de comparação entre 

grupos experimentais de acordo com Sampaio (1998). Para avaliar a normalidade 

das médias entre as classes, foi utilizado o teste t de Student, empregando um nível 

de significância de 5% (p<0,05). O teste foi calculado manualmente utilizando a 

fórmula: 

(𝑋𝐴 − 𝑋𝐵) ± 𝑡 × √𝑠2 ÷ 𝑟𝐴 + √𝑠2 ÷ 𝑟𝐵 

Sendo que: 

X representa as médias; 

t representa o valor tabelado; 

s2 representa a variância e; 

r A e r B representam os números de repetições.  

Os dados foram também submetidos a uma análise multivariada de 

ordenação (Análise de Componentes Principais - PCA), considerando-se como 

variáveis os elementos químicos (metais) e como observações as espécies. Essa 

análise foi feita no programa MVSP – (Multivariate Statistical Package). Os dados 

_ _ 

_ 
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foram previamente estandardizados (padronizados) no próprio programa, de modo 

que fossem respeitadas as devidas proporções entre os valores numéricos de cada 

variável. Após testes prévios de transformação dos dados (raiz quadrada e log), 

foram utilizados os dados brutos, visto os resultados terem sido melhor 

evidenciados perante não transformação.  

RESULTADOS 

Biometria 

 Os resultados da biometria dos bivalves, por classe de tamanho, estão 

expressos na tabela 1. Observa-se que a ostra C. gasar apresentou, nas duas classes 

de tamanho, peso e altura superiores a C. rhizophorae.  

Tabela 1. Resultados da biometria (tamanho e peso) dos bivalves utilizados no 

estudo. Valores de médias e desvio padrão e entre parênteses, valores mínimos e 

máximos. Os valores de peso referem-se à soma do peso da concha com o peso da 

carne. n= 255. 

Espécie     

 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 

Crassostrea 

rhizophorae 
4,32 ± 0,54 

(2,99-5,29) 
5,89 ± 0,70 

(4,56-7,03) 

 

7,93 ± 2,74 

(3,65-12,24) 
25,03 ± 8,36 

(15,02-39,56) 

 

Crassostrea 

gasar 

 

7,08 ± 1,77 

(4,36-10,70) 

 

9,82 ± 3,45 

(6,91-18,20) 

 

53,87 ± 38,60 

(14,97-134,13) 

 

118,38 ± 98,05 

(28,84-303,73) 

Lucina pectinata 

 

3,98 ± 0,49 

(3,23-5,30) 
4,96 ± 0,68 

(3,98-6,27) 
15,79 ± 8,40 

(7,40-40,34) 
32,71 ± 16,49 

(14,95- 68,83) 

Mytella 

guyanensis 

 

3,88 ± 0,86 

(2,24-5,83) 

4,85 ± 0,85 

(3,84-7,40) 

4,14 ± 3,23 

(0,68-14,50) 

6,95 ± 4,48 

(3,42-23,73) 

 

Iphigenia 

brasiliana 

4,96 ± 0,19 

(4,73-5,27) 

6,44 ± 0,23 

(6,03-6,71) 

18,69 ± 3,02 

(14,23-23,08) 

42,46 ± 4,82 

(35,91-49,40) 

 

 

Tamanho (cm) Peso (g) 
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Elementos  

 Estiveram presentes nas amostras os elementos: chumbo (Pb), cobre (Cu), 

zinco (Zn), cálcio (Ca), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg) e fósforo (P). A 

concentração em cada espécie, ambiente (cultivo, manguezal, obtenção de feiras 

livres) e local (município) está expressa na tabela 2 e em histogramas para cada 

metal por espécie e local (figuras 2-9). Na figura 10 estão expressos os resultados 

da análise de componentes principais, que evidenciou as tendências de variação dos 

dados.   

(1) Cádmio  

  O elemento cádmio esteve abaixo do limite de detecção do espectrômetro 

para as cinco espécies (Crassostrea rhizophorae, C. gasar, Mytella guyanensis, 

Lucina pectinata e Iphigenia brasiliana) em todos os locais. 

(2) Chumbo  

Com exceção de C. gasar do cultivo da Graciosa (Taperoá), em que não foi 

detectado o chumbo, nos demais locais e espécies (inclusive em C. gasar), houve 

detecção desse elemento, com valores geralmente abaixo do limite permitido (2 

mg/kg). Porém, em M. guyanensis e em L. pectinata das localidades de Ilhéus e 

Taperoá, assim como em I. brasiliana de Ilhéus, os valores estiveram acima desse 

limite (Tabela 2; Figura 2). Nas duas primeiras espécies, os valores mais 

expressivos (p< 0,05) estiveram na classe 1 e na última na classe 2. 
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Figura 2. Concentração de chumbo (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves 

de interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(3) Cobre  

Todas as espécies apresentaram valores para cobre, entretanto em níveis 

abaixo do considerado de risco (30 mg/kg). Entre as espécies, L. pectinata de Ilhéus 

(Feira da Praça Cairu) apresentou valores levemente mais altos em relação às 

demais espécies e em relação às amostras da mesma espécie coletadas em Taperoá e 

nas feiras do Malhado e do Pontal (Ilhéus) (Tabela 2; Figura 3).  
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Figura 3. Concentração de cobre (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves de 

interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(4) Zinco  

Todas as espécies, em todos os locais, apresentaram valores muito acima do 

permitido para esse elemento (50 mg/kg). Os maiores valores foram detectados em 

Crassostrea spp., sendo que C. gasar da feira livre do Malhado (Ilhéus) apresentou 

valor maior (p<0,05) em relação a C. rhizophorae. Entre as classes de tamanho das 

ostras, a classe 2 foi, entre as categorias amostradas, a que apresentou maior 

acúmulo desse elemento (Tabela 2; Figura 4). 
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Figura 4. Concentração de zinco (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves de 

interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(5) Cálcio  

Todas as espécies registraram valores para cálcio. Crassostrea rhizophorae e 

I. brasiliana foram as espécies com os valores mais elevados desse elemento, cujos 

valores na classe 1 foram semelhantes (p>0,05) entre si. Entre as classes 1 e 2 de 

cada uma dessas espécies, a primeira foi preponderante (p<0,05) em relação à 

segunda. As espécies C. gasar de Taperoá e L. pectinata da Feira do Malhado 

apresentaram valores sequenciais a C. rhizophorae e I. brasiliana (Tabela 2; 

Figura 5). 
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Figura 5. Concentração de cálcio (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves de 

interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(6) Ferro (Fe) 

Em todas as espécies de todos os locais detectou-se o elemento ferro. Mytella 

guyanensis apresentou valores mais altos (p<0,05) em relação às demais espécies. A 

segunda espécie com os maiores valores de ferro foi I. brasiliana, seguida de L. 

pectinata da Feira do Pontal (Tabela 2; Figura 6). Porém, quando comparada M. 

guyanensis (classe 1) com L. pectinata (classe 1), ambas comercializadas na feira 

do Malhado, não houve diferença estatística entre os valores. 
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Figura 6. Concentração de ferro (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves de 

interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(7) Potássio  

Foram detectados valores de potássio para todas as espécies do estudo. Os 

valores mais altos (p<0,05) foram encontrados em M. guyanensis de todos os locais, 

sendo que o valor mais expressivo nessa espécie foi o da classe 2 da feira livre do 

Malhado. Seguida de M. guyanensis, estiveram I. brasiliana e L. pectinata (Feira do 

Pontal) (Tabela 2; Figura 7).  
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Figura 7. Concentração de potássio (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves 

de interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(8) Magnésio  

Todas as espécies apresentaram valores para esse metal, sendo que os valores 

mais altos (p<0,05) foram registrados em M. guyanensis (Tabela 2; Figura 8). 
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Figura 8. Concentração de magnésio (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves 

de interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

(9) Fósforo  

Todas as espécies do estudo apresentaram valores para esse elemento. A 

espécie com maior acúmulo (p<0,05) foi M. guyanensis, seguida por L. pectinata e 

I. brasiliana, que foram semelhantes entre si (p>0,05) quanto a esse parâmetro 

(Tabela 2; Figura 9). 
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Figura 9. Concentração de fósforo (mg/kg de peso úmido) em moluscos bivalves 

de interesse econômico coletados nos municípios de Ilhéus, Camamu e Taperoá 

(Bahia), entre maio e julho de 2017. Cr = Crassostrea rhizophorae; Cg = 

Crassostrea gasar; Mg = Mytella guyanensis; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia 

brasiliana; C = Camamu; c = cultivo; G = localidade da Graciosa (Taperoá); m = 

mangue; Mf = feira do Malhado (Ilhéus); Pf = feira do Pontal (Ilhéus); Cf = Feira da 

Praça Cairu (Ilhéus); 1 = classe 1 (animais de menor tamanho); 2 = classe 2 

(animais de maior tamanho). n = 22. 

Análise de componentes principais (PCA) 

 Conforme se observa na figura 10, os eixos 1 e 2 explicaram, 

respectivamente, 53,33% e 16,69%, num total de 70,02% da variabilidade total dos 

dados.  Ostras (C. rhizophorae e C. gasar) estiveram fortemente correlacionadas ao 

elemento zinco, em todos os locais e ambientes (manguezal e cultivo). Lucina 

pectinata esteve positivamente correlacionada com o cobre, principalmente em 

Ilhéus (estações 17-20), mas também no manguezal da Graciosa (estação 14). Já M. 

guyanensis destacou-se pela concentração de ferro, magnésio, potássio e fósforo em 

todos os locais (estações 7-12), observando-se também uma correlação com o 

chumbo na estação 11 (feira do Malhado, Ilhéus), onde o valor médio foi de 3,87 

mg/kg (tabela 2) e uma menor expressão de zinco em relação às demais espécies, 

variável com a qual esteve negativamente correlacionado. O elemento cálcio esteve 
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correlacionado com I. brasiliana, ao menos na estação 21 (feira do Pontal) e indicou 

correlação positiva também com as ostras.   
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Tabela 2. Valores dos elementos traço (Médias e desvio padrão), em mgkg-1, observados em bivalves comercializados nos municípios 

de Ilhéus, Camamu e Taperoá, no período de maio a julho de 2017. n total = 255. Cr = C. rhizophorae; Cg = Crassostrea gasar; Mgc = 

Mytella guyanensis de cultivo; Mgm = M. guyanensis do manguezal; Lp = Lucina pectinata; Ib = Iphigenia brasiliana. 

ESPÉCIE LOCAIS Pb Cu Zn Ca Fe K Mg P 

Cr1 Cc 1,73±1,03 3,77±0,0007 1.426,36±15,79 2.618,52±78,83 962,14±61,96 1.031,74±22,81 218,53±4,85 800,13±14,18 

Cr2 Cc 1,34±0,32 3,93±0,14 2.018,48±18,69 1.060,86±583,26 1.334,84±116,98 2.267,72±77,71 192,05±10,64 879,92±17,94 

Cg1 Gc 0,73±0,42 1,95±0,04 1.707,41±11,26 1.508,47±43,88 1.496,48±211,96 2.397,91±35,19 302,10±7,38 774,45±13,78 

Cg2 Gc 0,76±2,08 2,09±0,08 2.129,85±30,97 951,43±80,41 1.357,38±169,06 2.437,73±76,45 333,42±11,13 785,32±18,05 

Cg1 Mf 1,11±0,51 1,54±0,03 2.285,02±8,05 565,83±17,27 1.143,00±199,42 2.211,43±44,73 176,94±1,73 899,05±8,61 

Cg2 Mf 1,11±0,32 1,34±0,08 2.629,42±91,76 888,23±57,20 1.027,11±51,96 2.036,30±143,13 145,37±8,35 725,59±31,90 

Mgc1 Gc 1,02±0,14 2,31±0,09 205,55±11,33 796,64±5,77 3.116,34±49,41 3.829,76±18,92 489,88±1,96 1.373,92±25,05 

Mgc2 Gc 1,87±0,07 2,19±0,14 186,60±6,07 524,40±28,83 3.604,36±57,65 3.656,43±63,79 509,47±13,44 1.355,00±24,00 

Mgm1 Gm 2,75±0,71 2,57±0,14 225,74±17,14 527,66±29,94 3.054,11±474,05 3.962,58±45,05 426,45±26,81 1.371,48±95,23 

Mgm2 Gm 1,77±0,19 2,69±0,16 187,29±5,16 409,56±6,75 2.614,41±47,86 3.969,63±18,92 458,00±5,11 1.401,15±10,79 

Mg1 Mf 3,87±1,56 2,52±0,11 245,36±7,24 524,19±53,32 3.826,58±214,90 3.768,20±131,04 408,92±16,95 1.794,36±51,56 

Mg2 Mf 2,25±0,95 2,32±2,6 243,18±8,36 490,66±29,63 3.576,55±131,90 4.057,33±19,29 421,53±4,12 1.696,05±26,26 

Lp1 Gm 2,48±0,06 2,39±0,07 313,21±3,48 504,89±7,96 2.046,51±37,52 2.873,67±32,82 233,46±4,72 1.105,57±13,82 

Lp2 Gm 1,20±0,54 2,63±0,09 261,22±11,26 371,64±30,49 1.568,26±229,27 2.684,25±54,44 236,26±6,41 990,51±15,98 

Lp1 Mf 2,29±0,39 1,19±6,2 232,95±2,93 1.137,07±33,09 3.468,67±192,86 2.171,61±50,02 217,92±9,76 1.249,68±29,07 

Lp2 Mf 1,44±0,11 0,99±0,05 207,43±52,72 728,11±518,46 2.940,70±344,15 2.042,34±59,00 152,06±71,94 916,66±369,71 

Lp1 Pf 1,60±0,35 3,12±0,10 297,64±9,40 506,13±22,63 1.794,89±217,59 3.029,40±52,19 197,12±3,44 1.183,33±12,82 

Lp2 Pf 1,56±0,07 5,55±0,07 336,04±4,07 406,07±24,87 1.713,42±58,96 2.866,29±46,41 191,24±5,48 1.120,39±12,56 

Lp1 Cf 1,75±0,10 4,03±0,14 316,10±12,15 436,34±113,41 1.728,09±73,96 2.435,95±73,07 200,02±6,67 1.160,51±22,18 

Lp2 Cf 1,97±0,45 7,89±0,18 266,86±8,68 442,45±25,65 1.739,02±89,02 2.255,12±118,24 209,44±14,68 1.006,11±51,14 

Ib1 Pf 1,36±0,19 1,24±2,14 251,30±10,55 2.426,70±134,56 3.323,31±79,06 3.109,46±94,08 217,91±10,05 1.218,01±41,14 

Ib2 Pf 2,44±0,20 1,29±0,04 358,61±7,44 837,26±21,48 2.909,56±36,71 3.143,76±36,97 215,75±3,88 1.242,93±22,73 

 



 42 

Figura 10. Resultado gráfico da Análise de Componentes Principais (PCA), mostrando os resultados expressos pelos componentes 

(eixos) 1 e 2, sendo as variáveis os metais e as espécies/locais/ambientes as observações. Ca = cálcio; Zn = zinco; Cu = cobre; Fe = 

ferro, Mg = magnésio; K = potássio; P = fósforo; Pb = chumbo. Números 1 a 6 representam amostras de ostras (Crassostrea rhizophorae 

e C. gasar), 7-12, amostras de Mytella guyanensis, 13-20, amostras de Lucina pectinata e 21-22, amostras de Iphigenia brasiliana.

11 

12 
8 

9 
10 

7 

22 

15 

13 

21 

17 

19 

18 

20 

16 

3 

4 5 

2 

6 

1 

14 



 42 

DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo mostraram, de modo geral, uma baixa impactação 

por elementos tóxicos no litoral sul da Bahia. Contraposto a esse fato, os bivalves 

comercializados nessa região apresentaram valores expressivos de minerais 

essenciais, que podem auxiliar em uma dieta equilibrada mediante incorporação 

regular destes na dieta alimentar humana. 

O cádmio é um elemento não essencial e a principal fonte de obtenção desse 

elemento é via alimentação, sendo mariscos, ostras, mexilhões e vieiras importantes 

fontes desse metal na dieta humana (GOYER; CLARKSON, 2001). No presente 

estudo não foi detectado esse elemento em nenhuma das cinco espécies. Resultado 

semelhante foi observado por Barros e Barbiere (2012), no município de Cananeia-

SP, onde não foi detectado o cádmio nos exemplares coletados de Crassostrea 

brasiliana (= C. gasar). Resultados diferentes foram encontrados em ostras da Baía 

de Todos os Santos-BA, onde os valores de cádmio ultrapassaram o permitido para 

o consumo humano (DE MAMEDE, 2012). 

O chumbo é um metal presente em todo sistema biológico e para a maioria 

dos seres vivos, quando expostos a altas doses, apresenta-se como elemento tóxico 

(GOYER; CLARKSON, 2001). O presente estudo mostrou valores de chumbo 

acima do preconizado pela legislação brasileira vigente, que é de 2 mg/kg 

(BRASIL, 1965; BRASIL, 1998) em Mytella guyanensis, Lucina pectinata e 

Iphigenia brasiliana, nos municípios de Ilhéus e Taperoá. Os valores diferem dos 

obtidos por Araújo et al. (2016), que pesquisando valores de cádmio e de chumbo 

em peixes, crustáceos e moluscos da Baía de Aratu, município de Simões Filho-BA, 

observaram que os níveis observados desses elementos estavam abaixo dos limites 

estabelecidos para o consumo humano. Valores baixos de chumbo também foram 

observados por Barros e Barbiere (2012), avaliando valores deste metal em 

Anomalocardia brasiliana no estuário de Cananéia-SP. O provável motivo desse 

impacto por chumbo nas regiões de Ilhéus e Taperoá são as ações antrópicas e o uso 

indiscriminado de pesticidas utilizados na agricultura regional (SCHIAVETTI et al., 

2002; BRASIL, 2010b). Sugere-se que seja realizado um monitoramento constante, 

analisando bivalves e sedimento nessas regiões, visando a manutenção da qualidade 

ambiental e a garantia da Saúde Pública em relação a esse metal pesado. 
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O zinco é nutricionalmente essencial, possibilitando o pleno 

desenvolvimento do sistema nervoso, assim como ajuda no desempenho do 

crescimento (GOYER; CLARKSON, 2001; BHUTTA et al., 2013). A legislação 

brasileira preconiza um valor de 50 mg/kg como nível máximo de tolerância para o 

zinco em alimentos (BRASIL, 1965; BRASIL,1998) e estabelece um valor de 

ingestão diária recomendado, conforme apresentado na tabela 4. Pedrosa e 

Cozzolino (2001), analisando a composição centesimal e o teor de minérios no 

camarão (Penaeus brasiliensis), caranguejo (Ucides cordatus), lagosta (Panulirus 

argus), ostra (Crassostrea rhizophorae) e ´mexilhão´ (Anomalocardia brasiliana), 

observaram que as ostras são fontes significativas de zinco. Programas 

internacionais de monitoramento de metais, utilizando bivalves como 

bioindicadores ambientais, já confirmaram que a ostra acumula mais zinco quando 

comparada com outros bivalves. Dentre as espécies utilizadas neste estudo, as ostras 

apresentaram valores máximos bastante elevados desse elemento, diferentemente de 

outros estudos (Tabela 3). Provavelmente os altos valores de zinco e de chumbo 

observados tenham sido por conta do período de chuva em que as amostras foram 

coletadas, quando a ressuspensão do sedimento de fundo é mais acentuada. 

Conforme Hatje et al. (2009), ações físicas podem ocasionar a remobilização desse 

sedimento e essas partículas metálicas podem voltar à coluna d’água tornando-se 

biodisponíveis.  

O cobre é um elemento essencial, distribuído amplamente na natureza 

(GOYER; CLARKSON, 2001). No presente estudo obteve-se valores de cobre que 

variaram de 0,99 a 7,89 mg/kg, os quais estiveram dentro dos limites da legislação 

brasileira, que é de 30 mg/kg (BRASIL, 1965; BRASIL,1998). Esses valores 

corroboraram com os encontrados por De Jesus et al. (2008), que avaliaram esse 

metal em A. brasiliana na Baía de todos os Santos-BA e encontraram valores dentro 

dos padrões da normalidade. Valores diferentes foram encontrados por Silva et al. 

(2013), que avaliaram valores de cobre em A. brasiliana no estuário do rio Ipojuca-

Pe e detectaram valores de até 657 mg/kg, bem superiores ao limite permitido pela 

legislação (30 mg/kg). Portanto, e conforme comparativamente expresso na tabela 

4, os bivalves do presente estudo mostraram-se aptos como fonte nutricional com 

relação ao cobre.  
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Tabela 3. Quadro comparativo das concentrações médias de zinco. 

Citações Espécies Local Zn (mg/kg) 

 

Presente estudo  

 

 

Crassostrea gasar 

 

Litoral sul da Bahia 

 

2.629,42 

BARROS & 

BARBIERE (2012) 

 

Crassostrea gasar Estuário de 

Cananeia-SP 

24,1 

MACHADO et al. 

(2002) 

 

Crassostrea gasar  Estuário de 

Cananéia-SP 

402 

SEVILLA et al. (2017) Crassostrea gigas Costa Norte-

Central de Sinaloa-

México 

1.163,00 

 

Os minerais são uma classe de nutrientes indispensáveis para uma dieta 

adulta saudável, dentre eles podemos destacar o ferro, o cálcio, o potássio, o 

magnésio e o fósforo. Limites diários devem ser atendidos para uma boa qualidade 

de vida, assim, por exemplo, a deficiência de ferro pode causar anemia e 

suscetibilidade à toxicidade do chumbo e do cádmio (GOYER; CLARKSON, 

2001). No presente estudo evidenciou-se que as ostras e Iphigenia brasiliana são 

mais ricas em cálcio, enquanto que Mytella guyanensis é uma excelente fonte de 

fósforo, magnésio e potássio. Isso mostra que os bivalves analisados estão aptos 

para suprir as necessidades minerais requeridas em uma dieta balanceada estipulada 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004) (Tabela 

4). 
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Tabela 4. Ingestão diária de minerais recomendada para adultos pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Adaptada de Brasil (2004). 

Nutriente  Ingestão diária  

Cálcio  1.000 mg 

Ferro  14 mg 

Magnésio  260 mg 

Zinco  7 mg 

Fósforo  700 mg 

Cobre  900 mcg 

 

 

CONCLUSÃO 

Considerando os valores obtidos neste estudo, pode-se concluir que o litoral 

sul da Bahia não está impactado com o metal cádmio. 

Mytella guyanensis e Lucina pectinata da feira do Malhado (Ilhéus) e da 

região de Taperoá, mostraram-se impróprias para o consumo no período do estudo, 

apresentando valores de chumbo acima do permitido pela legislação brasileira. 

As ostras, dentre as espécies analisadas, são ricas em zinco e o sururu é a 

espécie com maior valor de metais essenciais, com exceção do zinco e do cálcio. 

Os resultados apresentados neste estudo mostram a necessidade de um 

monitoramento contínuo da biota comercializada na região. Sugere-se também o 

monitoramento do sedimento, em especial nas regiões de Taperoá e de Ilhéus, que 

apresentaram valores de chumbo e de zinco acima dos valores permitidos pela 

legislação vigente. 
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APÊNDICE 

BIOMETRIA DOS BIVALVES ANALISADOS 

Crassostrea rhizophorae– Camamu (Classe 1 - Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 4,878 3,866 0,601 4,36 2,23 0,78 

2 5,930 4,684 0,766 4,15 2,67 1,05 

3 5,203 4,493 0,344 3,90 2,13 1,39 

4 10,824 6,630 1,218 4,23 3,03 1,39 

5 12,232 9,225 1,420 4,83 2,72 1,68 

6 9,255 6,082 1,273 4,75 2,65 1,01 

7 7,884 5,711 0,800 3,94 2,94 1,36 

8 4,389 3,715 0,511 3,35 1,75 1,38 

9 5,132 3,778 0,675 4,14 2,36 0,80 

10 9,097 7,409 1,258 4,42 2,57 1,47 

11 12,241 9,228 1,695 4,97 2,55 1,58 

12 7,393 5,734 1,098 4,15 2,52 1,56 

13 7,263 5,892 1,147 4,72 2,44 1,14 

14 9,646 7,779 1,015 4,44 2,99 1,48 

15 3,651 2,891 0,377 2,99 2,20 0,95 

16 11,557 9,240 1,337 4,69 2,42 1,81 

17 11,253 7,002 0,826 4,05 2,38 1,68 

18 8,984 6,683 1,225 5,29 2,58 1,40 

19 6,419 5,434 0,757 4,13 1,72 1,09 

20 6,083 4,903 0,562 4,89 2,40 0,98 

MÉDIA 7,938 6,018 0,945 4,32 2,46 1,30 

D. P. 2,74 1,89 0,37 0,54 0,34 0,30 
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Crassostrea rizophorae – Camamu (Classe 2 - Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA LARGURA EXPESSURA 

1 19,727 15,793 1,595 5,44 3,54 1,50 

2 15,028 9,312 2,149 5,84 3,42 1,20 

3 22,401 17,904 2,268 4,98 3,74 2,62 

4 16,138 12,825 1,828       5,60 3,42 1,89 

5 17,040 13,761 2,432 4,56 3,68 2,50 

6 20,968 17,379 1,565 5,92 3,22 1,88 

7 20,340 14,386 1,844 6,15 4,06 1,66 

8 31,931 28,295 2,930 6,31 3,77 1,90 

9 36,694 29,032 4,180 6,85 4,95 2,50 

10 39,563 32,213 2,855 7,03 4,29 2,35 

11 29,064 23,956 2,484 6,11 3,30 2,32 

12 31,575 24,580 2,779 5,93 4,51 1,98 

MÉDIA 25,039 19,953 2,409 5,89 3,82 2,03 

D. P. 8,36 7,39 0,73 0,70 0,53 0,44 
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Crassostrea gasar – Graciosa (Classe 1 - Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 29,320 20,566 2,170 5,95 4,14 2,33 

2 43,982 34,294 2,895 6,41 5,09 3,28 

3 32,795 22,342 2,874 6,65 4,35 2,23 

4 28,205 21,448 1,868 5,10 4,18 2,31 

5 18,204 11,848 2,218 5,63 3,77 1,40 

6 24,694 18,622 1,917 6,03 3,82 2,15 

7 31,797 22,980 2,798 6,42 4,15 2,67 

8 32,389 22,322 3,121 6,33 4,04 2,38 

9 48,830 34,635 5,365 6,86 4,14 3,09 

10 14,976 10,260 1,437 5,50 3,52 1,48 

MÉDIA 30,519 21,931 2,666 6,09 4,12 2,33 

D. P. 10,33 7,93 1,09 0,55 0,41 0,59 
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Crassostrea gasar – Graciosa (Classe 2 - Grandes) 

 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 64,784 48,852 5,705 8,78 5,82 2,64 

2 54,422 44,475 4,232 7,65 4,74 2,71 

3 52,815 35,829 5,583 7,27 5,40 2,41 

4 37,370 27,899 3,681 7,23 4,03 2,19 

5 45,268 31,333 3,974 7,14 3,75 2,79 

6 55,051 39,389 6,093 7,31 5,05 2,36 

7 68,875 50,927 6,843 7,84 4,94 2,86 

8 42,241 30,541 2,712 6,91 3,59 3,22 

9 28,846 20,532 3,387 7,29 3,93 2,09 

10 37,025 26,836 2,851 7,02 3,94 2,45 

MÉDIA 48,669 35,661 4,506 7,44 4,52 2,57 

D. P. 12,77 10,07 1,44 0,54 0,77 0,34 
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Crassostrea gasar – Malhado (Classe 1 - Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 98,133 73,969 11,258 9,50 5,73 3,35 

2 62,609 47,042 6,895 7,03 5,62 2,83 

3 93,720 73,200 8,337 9,38 6,03 3,39 

4 134,135 108,327 13,647 9,51 8,38 3,56 

5 105,215 79,362 11,877 9,00 6,51 3,36 

6 34,381 24,899 5,159 7,10 3,58 2,72 

7 16,065 12,411 1,917 4,36 5,09 1,59 

8 120,271 94,673 13,940 10,70 7,42 3,12 

MÉDIA 83,066 64,235 9,128 8,32 6,05 2,99 

D. P. 41,57 33,38 4,29 2,03 1,45 0,63 
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Crassostrea gasar – Malhado (Classe 2 - Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 206,860 167,407 16,199 13,25 7,40 3,70 

2 218,838 168,281 20,005 12,48 8,63 3,11 

3 228,732 162,660 16,721 12,87 7,78 3,80 

4 164,938 129,130 12,530 11,96 5,92 3,93 

5 303,735 258,267 18,402 13,94 7,55 5,80 

6 284,312 236,472 16,580 18,20 6,18 5,31 

MÉDIA 234,569 187,036 16,739 13,78 7,24 4,27 

D. P. 51,29 49,40 2,50 2,26 1,02 0,10 
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Lucina pectinata – Graciosa (Classe 1 – Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 17,346 11,126 2,525 3,74 4,09 2,22 

2 10,457 7,165 2,262 3,61 4,05 1,90 

3 10,282 6,089 1,868 3,44 4,00 1,86 

4 10,541 5,688 1,747 3,44 4,00 1,67 

5 11,123 7,456 1,949 3,54 4,10 1,98 

6 11,268 6,053 2,114 3,64 4,01 1,93 

7 9,843 6,843 2,075 3,59 4,00 1,88 

8 9,747 6,066 1,759 3,49 3,80 1,79 

9 9,638 5,847 1,880 3,41 3,98 1,76 

10 17,075 10,127 2,568 3,74 4,29 2,16 

MÉDIA 11,732 7,246 2,074 3,56 4,03 1,91 

D. P. 2,93 1,88 0,29 0,12 0,12 0,17 
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Lucina pectinata – Graciosa (Classe 2 – Grandes) 

 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 25,107 15,486 3,763 4,65 5,19 2,42 

2 36,556 29,482 6,882 5,15 5,76 3,23 

3 33,587 20,847 4,809 4,50 4,99 2,87 

4 27,255 18,465 3,361 4,34 4,59 2,50 

5 44,843 30,556 4,667 4,73 5,49 2,87 

6 22,888 16,818 4,177 4,26 5,44 2,62 

7 24,155 15,315 3,404 4,15 4,70 2,52 

8 22,736 12,542 2,705 4,25 4,83 2,22 

9 27,418 16,349 3,511 4,20 4,74 2,68 

10 27,026 17,015 3,625 4,13 4,65 2,51 

MÉDIA 29,157 19,287 4,090 4,44 5,04 2,64 

D. P.  7,09 6,05 1,16 0,32 0,41 0,28 
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Lucina pectinata – Feira Malhado (Classe 1 – Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA OBS 

1 9,308 5,681 1,941 3,08 3,39 1,62  

2 12,563 7,156 2,516 3,23 3,68 1,75  

3 7,801 4,359 1,817 2,93 3,43 1,60  

4 10,044 5,766 1,346 3,03 3,48 1,62  

5 ### ## ## ## ## ## Substrato 

lodoso 

6 9,482 4,399 1,780 3,16 3,66 1,51  

7 11,855 6,443 2,263 3,35 3,68 1,67  

8 7,404 3,747 1,569 3,08 3,49 1,37  

9 10,895 6,041 2,133 3,23 3,81 1,71  

10 10,179 5,455 2,445 3,09 3,23 1,79  

MÉDIA 9,947 5.449 1,978 3,13 3,54 1,63  

D. P. 1,70 1,09 0,39 0,12 0,18 0,12  
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Lucina pectinata – Feira Malhado (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 20,770 11,424 2,858 3,84 4,50 2,13 

2 21,946 11,880 3,913 4,18 4,79 2,09 

3 17,087 8,362 3,472 3,83 4,27 1,89 

4 25,009 12,158 3,460 4,02 4,56 2,40 

5 19,859 10,426 3,174 3,86 4,30 2,18 

6 25,741 14,570 4,983 4,41 4,66 2,32 

7 25,837 11,740 3,385 4,14 4,74 2,38 

8 20,999 12,570 3,837 3,89 4,61 2,16 

9 26,463 13,518 5,102 4,42 4,80 2,46 

10 20,269 10,809 2,986 4,11 4,25 2,22 

MÉDIA 22,398 11,745 3,717 4,07 4,55 2,22 

D. P. 3,16 1,70 0,77 0,22 0,21 0,17 
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Lucina pectinata – Feira Pontal (Classe 1 – Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 12,345 5,331 2,682 3,35 3,56 1,83 

2 14,513 6,895 2,911 3,44 3,91 1,99 

3 15,413 8,419 2,521 3,55 3,80 1,94 

4 13,209 6,633 2,923 3,44 3,75 1,80 

5 8,476 3,768 1,907 3,13 3,49 1,49 

6 11,002 5,188 2,368 3,36 3,66 1,64 

7 10,513 5,252 2,053 3,05 3,57 1,65 

8 13,702 6,384 2,512 3,16 3,75 1,96 

9 9,270 4,739 1,771 3,11 3,32 1,56 

10 15,349 7,884 2,762 3,57 3,93 1,87 

11 11,284 5,252 2,164 3,32 3,61 1,68 

12 11,639 5,198 2,395 3,41 3,76 1,74 

MÉDIA 12,226 5,911 2,414 3,32 3,68 1,76 

D. P. 2,27 1,35 0,37 0,17 0,17 0,16 
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Lucina pectinata – Feira Pontal (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 33,543 17,098 4,754 4,40 4,86 2,77 

2 34,484 14,858 6,220 4,69 5,06 2,69 

3 16,282 8,383 2,590 3,64 4,06 1,90 

4 24,482 11,916 4,294 4,16 4,75 2,24 

5 21,364 10,816 3,428 3,90 4,46 2,26 

6 18,498 9,360 3,016 3,78 4,21 2,04 

7 23,548 10,524 3,988 4,03 4,68 2,26 

8 14,950 7,343 2,731 3,65 4,06 1,87 

9 18,076 9,000 2,937 3,61 4,08 2,15 

10 17,557 9,717 2,524 3,55 3,98 2,02 

11 15,888 8,344 2,646 3,62 4,02 1,91 

12 24,507 12,560 3,790 4,12 4,78 2,18 

MÉDIA 21,931 10,826 3,576 3,93 4,42 2,19 

D. P. 6,54 2,87 1,10 0,36 0,39 0,28 
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Lucina pectinata – Feira Guanabara (Classe 1 – Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 26,235 13,037 5,353 3,99 4,31 2,54 

2 21,809 10,094 3,710 3,78 4,29 2,43 

3 16,680 8,014 3,915 3,71 4,21 1,84 

4 15,910 8,320 3,275 3,60 3,93 1,90 

5 21,207 10,436 3,800 3,91 4,36 2,14 

6 34,112 14,532 5,162 4,43 5,30 2,78 

7 40,343 21,757 7,723 4,64 5,13 3,03 

8 40,035 20,845 5,707 4,61 5,28 2,88 

9 19,066 9,934 3,839 3,86 4,29 1,95 

10 19,332 10,707 3,453 3,51 3,86 2,20 

11 25,188 13,922 3,419 4,07 4,70 2,37 

12 31,124 15,214 6,011 4,11 4,45 2,71 

13 30,220 15,347 4,852 4,35 4,81 2,43 

MÉDIA 26,250 13,243 4,632 4,04 4,53 2,40 

D. P. 8,33 4,35 1,31 0,37 0,47 0,38 
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Lucina pectinata – Feira Guanabara (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 57,476 28,419 8,603 5,20 6,00 2,99 

2 65,232 31,667 9,893 5,83 6,18 3,11 

3 68,832 31,784 10,770 5,46 6,27 3,51 

4 60,666 34,251 8,863 5,55 5,63 3,18 

5 66,370 33,544 11,494 5,49 6,26 3,24 

6 58,020 31,286 8,586 5,17 5,74 3,36 

7 49,942 23,784 8,836 5,23 5,97 2,97 

8 59,110 32,830 12,174 5,26 5,80 3,25 

9 59,751 31,230 9,522 5,18 5,97 3,19 

10 50,008 25,890 6,639 5,15 5,72 2,99 

MÉDIA 59,540 30,468 9,538 5,35 5,95 3,18 

D. P. 6,29 3,39 1,61 0,22 0,23 0,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Mytella guyanensis (cultivo) – Graciosa (Classe 1 – Pequenas) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 2,248 1,394 0,713 3,30 1,74 1,06 

2 0,971 0,583 0,330 2,48 1,23 0,75 

3 2,389 1,752 0,584 3,26 1,62 1,15 

4 0,686 0,401 0,222 2,24 1,02 0,72 

5 0,778 0,477 0,245 2,46 1,16 0,70 

6 1,478 0,965 0,415 2,97 1,38 0,90 

7 1,681 1,189 0,395 2,99 1,40 0,97 

8 0,924 0,494 0,270 2,53 1,21 0,73 

9 1,927 1,272 0,520 3,05 1,59 0,99 

10 2,349 1,338 0,650 3,40 1,57 1,11 

11 2,504 1,715 0,633 3,71 1,67 1,13 

12 2,628 1,783 0,640 3,72 1,75 1,21 

13 2,391 1,616 0,616 3,38 1,76 1,12 

14 3,118 2,003 0,760 3,79 1,82 1,12 

15 2,358 1,356 0,696 3,56 1,62 1,09 

16 2,688 1,856 0,572 3,70 1,50 1,25 

17 1,625 0,987 0,560 2,96 1,57 0,96 

18 2,828 1,174 0,800 3,65 1,70 1,21 

19 1,969 1,088 0,601 3,19 1,57 0,92 

20 2,755 1,795 0,712 3,46 1,72 1,07 

MÉDIA 2,014 1,261 0,546 3,19 1,53 1,01 

D. P. 0,73 0,49 0,17 0,47 0,22 0,17 
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Mytella guyanensis (cultivo) – Graciosa (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 4,876 3,007 1,228 4,37 2,06 1,36 

2 4,304 2,766 0,974 4,20 2,11 1,32 

3 5,191 3,367 1,352 4,43 2,09 1,43 

4 4,219 2,655 1,053 4,23 1,98 1,29 

5 4,468 2,858 1,188 4,32 2,00 1,42 

6 4,395 2,950 1,057 4,47 18,,89 1,46 

7 4,347 2,666 1,118 4,30 1,88 1,43 

8 3,726 2,391 0,993 4,18 1,93 1,28 

9 6,766 4,169 2,184 5,05 2,09 1,80 

10 4,891 3,060 1,388 4,54 1,96 1,58 

11 4,472 2,835 1,335 3,99 2,06 1,35 

12 3,425 2,231 0,921 3,93 2,06 1,24 

13 4,025 2,680 1,068 3,95 2,02 1,21 

14 3,740 2,314 1,051 3,84 1,92 1,35 

15 4,330 2,743 1,154 4,22 1,89 1,50 

16 4,624 2,934 1,361 4,20 2,10 1,36 

17 4,388 2,919 1,406 4,31 2,02 1,38 

18 4,117 2,589 1,218 4,05 1,99 1,29 

19 4,391 2,862 1,030 4,24 2,07 1,53 

20 4,586 2,907 1,100 4,64 2,03 1,29 

MÉDIA 4,464 2,845 1,208 4,27 2,01 1,39 

D. P. 0,68 0,40 0,27 0,27 0,07 0,13 
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Mytella guyanensis (mangue) – Graciosa (Classe 1 – Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 2,768 1,669 0,908 3,68 1,87 1,18 

2 2,334 1,503 0,727 3,52 1,96 1,09 

3 3,600 2,485 0,866 3,77 2,05 1,18 

4 3,118 2,073 1,050 3,87 2,07 1,31 

5 2,148 1,427 0,635 3,38 1,85 1,12 

6 2,919 2,015 1,099 3,90 1,91 1,28 

7 3,790 2,542 1,098 4,14 2,06 1,35 

8 4,663 3,000 1,086 4,13 2,26 1,36 

9 4,070 2,699 0,999 4,04 2,25 1,32 

10 5,228 3,367 1,444 4,40 2,39 1,40 

11 5,221 3,363 1,358 4,41 2,39 1,38 

12 4,534 2,847 1,382 4,57 2,23 1,38 

13 4,469 2,820 1,431 4,57 2,45 1,37 

14 4,663 3,328 1,126 4,67 2,23 1,33 

15 3,729 2,475 1,242 4,02 2,01 1,24 

MÉDIA 3,816 2,507 1,096 4,07 2,13 1,29 

D. P. 0,99 0,65 0,24 0,39 0,19 0,10 
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Mytella guyanensis (mangue) – Graciosa (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 8,266 5,380 1,857 5,51 2,69 1,72 

2 6,765 4,454 1,563 5,28 2,72 1,65 

3 6,738 4,424 1,526 4,96 2,41 1,63 

4 6,461 4,274 1,449 4,92 2,45 1,53 

5 7,086 4,286 1,966 5,31 2,60 1,55 

6 6,807 4,460 1,808 4,79 2,41 1,66 

7 5,115 3,253 1,323 4,79 2,47 1,41 

8 6,108 4,266 1,390 4,70 2,54 1,55 

9 6,791 4,244 1,626 4,92 2,53 1,54 

10 4,936 2,888 1,427 4,72 2,36 1,31 

11 7,051 4,642 1,651 4,88 2,69 1,57 

12 5,919 3,875 1,189 5,03 2,50 1,46 

13 6,257 4,164 1,680 4,83 2,38 1,64 

14 6,840 3,972 2,524 4,72 2,49 1,65 

15 7,330 5,097 1,536 4,76 1,62 1,63 

MÉDIA 6,564 4,245 1,634 4,94 2,46 1,57 

D. P. 0,83 0,61 0,32 0,24 0,25 0,10 
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Mytella guyanensis -  Feira Malhado (Classe 1 – Pequenas) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA OBS 

1 9,176 5,040 3,071 5,83 2,75 1,67  

2 11,960 6,291 2,509 5,44 2,79 1,65  

3 16,668 ## ## ## ## ## Substrato 

lodoso 

4 14,507 6,883 2,895 5,25 2,54 1,96  

5 8,848 4,306 1,668 4,77 2,22 1,60  

6 7,799 3,863 2,397 5,02 2,50 1,66  

7 13,023 6,175 2,190 5,76 2,44 2,05  

8 5,877 4,684 1,121 4,89 1,99 1,71  

9 4,690 3,038 0,995 4,35 1,89 1,45  

10 8,927 4,511 1,983 4,65 2,32 1,74  

MÉDIA 9,423 4,976 2,092 5,11 2,38 1,72  

D. P. 3,23 1,25 0,72 0,50 0,31 0,18  
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Mytella guyanensis - Feira Malhado (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA OBS 

1 14,790 7,566 3,806 6,59 3,07 1,97  

2 10,394 6,963 2,479 6,18 3,04 1,71  

3 ### ## ## ## ## ## Substrato 

lodoso 

4 23,733 10,734 5,739 7,40 3,56 2,19  

5 21,902 10,204 5,019 7,26 3,39 2,38  

6 12,577 6,034 3,620 6,03 3,00 2,04  

7 13,954 7,497 3,419 6,11 2,98 1,86  

MÉDIA 16,225 8,166 4,013 6,59 3,17 2,02  

D. P. 5,35 1,87 1,17 0,60 0,24 0,23  
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Iphigenia brasiliana –Feira Pontal (Classe 1 – Pequenos) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 19,116 9,699 6,576 3,29 5,12 2,05 

2 16,363 8,207 5,900 3,15 4,77 2,02 

3 17,301 8,769 5,286 2,99 4,80 2,12 

4 20,063 10,521 6,649 3,38 5,01 2,12 

5 17,409 9,569 4,195 3,05 4,73 1,99 

6 14,233 7,111 4,449 3,11 4,78 1,82 

7 21,126 11,511 6,443 3,39 5,09 2,14 

8 22,711 12,508 6,179 3,34 5,15 2,30 

9 15,506 7,824 6,070 3,06 4,88 1,91 

10 23,088 12,241 6,740 3,38 5,27 2,34 

MÉDIA 18,691 9,769 5,848 3,21 4,96 2,08 

D. P. 3,02 1,87 0,91 0,15 0,19 0,16 
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Iphigenia brasiliana –Feira Pontal (Classe 2 – Grandes) 

A PESO  

TOTAL  

PESO 

CONCHA 

PESO 

CARNE 

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA 

1 40,159 20,862 10,154 4,06 6,31 2,60 

2 35,917 18,013 11,643 3,87 6,03 2,60 

3 45,498 23,610 15,573 4,32 6,57 2,72 

4 45,700 23,251 11,541 4,31 6,57 2,76 

5 49,406 24,226 15,028 4,53 6,70 2,87 

6 45,295 25,275 12,027 4,31 6,71 2,77 

7 41,465 21,584 13,375 4,18 6,41 2,74 

8 36,316 18,943 10,440 3,98 6,25 2,62 

MÉDIA 42,469 21,970 12,472 4,19 6,44 2,71 

D. P. 4,82 2,57 2,00 0,21 0,23 0,09 
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ANEXO 1 

 

 

 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006. 

Regulamento  

Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o 

direito humano à alimentação adequada e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder 
público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, 
planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. 

Art. 2o A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade 
da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 
garantir a segurança alimentar e nutricional da população. 

§ 1o A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, 
culturais, econômicas, regionais e sociais. 

§ 2o É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, 
fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os 
mecanismos para sua exigibilidade. 

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. 

Art. 4o A segurança alimentar e nutricional abrange: 

I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial 
da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, 
incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, 
incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7272.htm
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II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; 

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos 
populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; 

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem 
como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que 
respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; 

V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e 

VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de 
produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características 
culturais do País. 

Art. 5o A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e 
nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões 
sobre a produção e o consumo de alimentos. 

Art. 6o O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com 
países estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação 
adequada no plano internacional. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Art. 7o A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e 
nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições 
privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem 
interesse em integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável. 

§ 1o A participação no SISAN de que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e 
diretrizes do Sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA e pela Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal. 

§ 2o Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata o § 1o deste artigo 
poderão estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores público e privado. 

§ 3o Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o SISAN o farão em caráter 
interdependente, assegurada a autonomia dos seus processos decisórios. 

§ 4o O dever do poder público não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade 
civil integrantes do SISAN. 

Art. 8o O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I – universalidade e eqüidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de 
discriminação; 

II – preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas; 
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III – participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e 
controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de 
governo; e 

IV – transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos 
critérios para sua concessão. 

Art. 9o O SISAN tem como base as seguintes diretrizes: 

I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não-
governamentais; 

II – descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas 
de governo; 

III – monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão 
das políticas para a área nas diferentes esferas de governo; 

IV – conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação 
adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população; 

V – articulação entre orçamento e gestão; e 

VI – estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos. 

Art. 10.  O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança 
alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem 
como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e 
nutricional do País. 

Art. 11.  Integram o SISAN: 

I – a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela 
indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança 
Alimentar, bem como pela avaliação do SISAN; 

II – o CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, 
responsável pelas seguintes atribuições: 

a) convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com 
periodicidade não superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de composição, 
organização e funcionamento, por meio de regulamento próprio; 

b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da Política e do Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários para sua 
consecução; 

c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes 
do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional; 

d) definir, em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 
e Nutricional, os critérios e procedimentos de adesão ao SISAN; 

e) instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de 
segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, com a 
finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o SISAN; 



 80 

f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações 
públicas de segurança alimentar e nutricional; 

III – a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por Ministros 
de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança 
alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras: 

a) elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos 
de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação; 

b) coordenar a execução da Política e do Plano; 

c) articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal; 

IV – os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; e 

V – as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na 
adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN. 

§ 1o A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será precedida de 
conferências estaduais, distrital e municipais, que deverão ser convocadas e organizadas pelos 
órgãos e entidades congêneres nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, nas quais serão 
escolhidos os delegados à Conferência Nacional. 

§ 2o O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios: 

I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros de Estado e 
Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e 
nutricional; 

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de 
indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e 

III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de 
organismos internacionais e do Ministério Público Federal. 

§ 3o O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade 
civil, indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente 
da República. 

§ 4o A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada 
serviço de relevante interesse público e não remunerada. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 12.  Ficam mantidas as atuais designações dos membros do CONSEA com seus 

respectivos mandatos. 

Parágrafo único. O CONSEA deverá, no prazo do mandato de seus atuais membros, definir 

a realização da próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a 

composição dos delegados, bem como os procedimentos para sua indicação, conforme o disposto 

no § 2o do art. 11 desta Lei. 
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Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de setembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Patrus Ananias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.9.2006. 

* 
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ANEXO 2 

 

 


