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Introdução

As ostras são moluscos bivalves que pertencem ao 
Filo Mollusca, Classe Bivalvia e a Família Ostreidae 
[1]. Segundo [2], as duas espécies mais encontradas são 
a Crassostrea rhizophorae e a Crassostrea gigas. A 
Crassostrea rhizophorae, ou ostra nativa, também é 
chamada por alguns de Crassostrea brasiliana.      
Normalmente, vive nas águas de manguezais ou em 
regiões estuarinas. A outra espécie é a ostra do 
Pacífico, também conhecida como ostra japonesa, 
cientificamente denominada Crassostrea gigas.

Normalmente, as ostras possuem duas valvas, ou 
duas conchas, sendo que as ostras de boa aparência 
devem ter um lado côncavo, enquanto o outro lado é 
bem plano. Estas características dizem que uma ostra 
foi criada com o manejo correto, provém de boas 
sementes e teve espaço suficiente para crescer. [2].

O cultivo de ostras é uma atividade muito rentável e 
é quase inexplorado no Brasil. Apenas nas Regiões 
Sudeste e Sul a ostreicultura é praticada a vários anos.
O cultivo da espécie Crassostrea gigas é um exemplo 
de indústria de sucesso no Estado de Santa Catarina, 
responsável por 90% da produção nacional de 
moluscos [3], e por esse e outros motivos, Santa 
Catarina é o estado pioneiro e com os melhores índices 
de produção de ostras. 

Uma alternativa que poderia minimizar as 
conseqüências da escassez do pescado é a aqüicultura, 
atualmente a proposta mais aceita é a da implantação 
da aqüicultura sustentável, tipo de atividade onde se 
atendem as dimensões social, econômica, ambiental e 
política. Dessa forma, a ostreicultura é um ramo da 
aqüicultura que vem se destacando como uma 
alternativa viável para o desenvolvimento das 
comunidades de pescadores artesanais.

Conforme, [3], o cultivo de ostras é desenvolvido a 
partir de estruturas simples e sua implantação, além de 
fornecer uma outra opção de renda para as fazendas, 
aumentando a lucratividade dos empreendimentos, tem um 
papel importante do ponto de vista ambiental. 

Da mesma forma, as ostras não precisam de ração ou 
qualquer tipo de insumo, por isso não agridem o ambiente, 
nem manguezais.

O investimento é baixo para que se inicie a produção de 
ostras, sendo apenas necessário, um rigoroso 
acompanhamento e conhecimento das técnicas do manejo. 
Tornando assim, imprescindível uma supervisão de 
profissionais como Engenheiro de Pesca, Zootecnista, entre 
outros.

Como tais, o objetivo desse trabalho foi realizar o 
Levantamento de Dados Referentes ao Projeto Cultivo 
Sustentável de Ostras para Pernambuco na 67ª Exposição 
Nordestina de Animais e Produtos Derivados.

Material e métodos

Este trabalho foi realizado no decurso da 67ª Exposição 
Nordestina de Animais e Produtos Derivados, durante o 
período de 09 a 16 de novembro de 2008, localizada no 
Parque Antônio José Coelho, bairro Cordeiro, cidade 
Recife, no stand da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE).

Para tal realização do mesmo ocorreram duas oficinas, 
uma no dia dez e a outra no dia quinze de novembro de 
2008, ambas abertas para o público geral, com duração 
média de quarenta minutos cada. 

Durante essas oficinas foi realizada pesquisa de opiniões 
entregues aos participantes. Ao todo responderam à
enquête, trinta e duas pessoas de diversas idades e 
profissões.

Essa enquête distribuída foi constituída de dezesseis 
quesitos, conforme Figura 1.



As questões de números 1,3,4,5 e 7 foram 
descritivas. As questões de número 6, 8, 9 objetivas, e 
dependendo da escolha, o participante escrevia
brevemente.

 As questões de números 10, 11 e 16 eram objetivas 
sem a necessidade de justificativas.

Já os quesitos de números 12, 13, 14 e 15 dependiam 
da resposta da questão 11.

Resultados e Discussões

Durante os dois dias de oficinas realizadas no 
decurso da 67ª Exposição Nordestina de Animais e 
Produtos Derivados, foram entrevistadas trinta e duas 
pessoas, sendo vinte (62,5%) foram homens e doze
(37,5%), mulheres. Todos entrevistados eram de 
nacionalidade brasileira. A Faixa etária do sexo 
masculino foi entre sete e cinquenta anos, a do sexo 
feminino foi entre dez e quarenta anos.

Dentre da enquête, alguns pontos foram escolhidos, 
como: sexo, escolaridade, se é produtor, interesse de 
investir numa criação de ostra.

Do total de entrevistados 62,5% foram homens, e 
37,5% mulheres. 

Desses 62,5% representados pelo sexo masculino, 
15% eram casados, 10% eram divorciados e 75% eram 
solteiros.

No item Escolaridade, 20% tinham Ensino médio,
15% tinham Ensino Fundamental e 65% tinham ou 
cursavam Nível Superior. 

Ao questionamento referente se gosta de consumir 
outros frutos do mar, do total de entrevistados (62,5%), 
5% não gosta de consumir outros frutos do mar. 

Quando perguntado se eram produtor, 20% 
afirmaram que “Sim” e 80% responderam que não. 
Conforme Gráfico 1, verifica-se os principais culturas 
desenvolvidas pelos entrevistados. E desses que 
afirmaram ser produtor, 100% tinham interesse de 
investir em uma criação de ostras.

Dentro dos não produtores (80%), 43,75% 
afirmaram que tinham interesse de investir em uma 
criação de ostras e 56,25% afirmaram não ter interesse 
em investir.

No item que se pergunta se experimentou ostra, 25% 
responderam que não e 75% afirmaram que “Sim”. 
Desses 75%, 80% afirmaram que não consomem com 
frequência. Quando questionado quanto à forma de 
consumo, podendo o participante escolher mais de uma 
forma, 86,67% responderam que a forma de consumo 
eram crua, 40% cozida e 0% de outra forma. 

Quanto à classificação do gosto da ostra, 46,67% 
classificaram como ótimo; aproximadamente 26,67% 
classificaram como bom; 13,333% como regular;
13,333% como ruim e 0% como péssimo.

Dos 37,5%, representado pelas mulheres,

aproximadamente 16,67% são casadas, 83,33% solteiras.
No item Escolaridade, 8,33% tinham Ensino médio, 

16,67% tinham Ensino Fundamental e 75% tinham ou 
cursavam Nível Superior. 

Ao questionamento referente se gosta de consumir outros 
frutos do mar, do total de entrevistadas (37,5%), 
aproximadamente 33,33% não gosta de consumir outros 
frutos do mar.

Quando perguntado se eram produtora, 0% afirmaram
não ser produtora.

 No item referente a interesse de investir numa criação de 
ostra, 16,67% afirmaram em ter interesse e 83,33% não 
terem interesse de investir em uma criação de ostras.

Quanto ao sexo masculino e tanto ao sexo feminino, 
demonstraram um elevado percentual em não terem 
interesse de investir em uma criação de ostra (56,25% e 
83,33% respectivamente). Essa elevada percentagem de 
não ter interesse em investir em uma criação de ostras 
provavelmente pode ser dada por diversos motivos entre 
eles, a baixa divulgação da ostreicultura, mostrando sua 
importância, como seu cultivo é sustentável.

Em relação a ser produtor (a), 12,5% são do sexo 
masculino e 0% do sexo feminino. Segundo [4], isso mostra 
que apesar da luta pela valorização da mulher no meio 
rural, e até mesmo da importância da presença feminina 
nesse contexto, ainda não se conseguiu mudar o paradigma 
do domínio masculino no campo.

Pode-se concluir que é necessária maior divulgação da 
ostreicultura, maior inventivo do governo para o 
investimento de criação de ostras, já que esse é de baixo 
custo, não agridem o ambiente, nem manguezais, devido 
esses moluscos não precisam de ração ou qualquer tipo de 
insumo, do mesmo modo que é um tipo de atividade onde 
se atendem as dimensões social, econômica, ambiental e 
política, dessa forma, sendo considerado um cultivo 
sustentável. 
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Figura 1. Resumo do questionário fornecido aos participantes das oficinas ocorridas durante a 67ª Exposição Nordestina de Animais 
e Produtos Derivados.

Gráfico 1. Principais culturas desenvolvidas pelos entrevistados


