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RESUMO 

 

A zona do salgado paraense e o berço de uma vasta cadeia de ecossistemas, entre a 

fauna e a flora aquática, que se estende do mangue à costa paraense, sendo dessa forma 

um importante fornecedor de sustento e de renda para milhares de famílias que ali 

habitam pescadores, ribeirinhos, extrativistas e até mesmo aqueles eu praticam 

turismo, porém com o avanço da indústria e da tecnologia grandes riscos que vêm 

ameaçando a preservação desses recursos, podendo provocar danos parciais e mesmo 

irreparáveis a esse patrimônio biótico nacional. Um dos fatores dessa degradação se 

deve ao alto fluxo de embarcações em nossa costa, oriunda em sua maioria da pesca. 

Essa atividade predatória desequilibra o ciclo de reprodução de diversas espécies 

inteiras de peixes e outras espécies de organismos endêmicos, dificultando a 

subsistência da comunidade. Além disso, outro problema ambiental que tem sido 

verificado é a destruição dos trechos de mangues por rodovias e até mesmo 

pelo próprio turismo, alterando o equilíbrio do ecossistema, sem contar a perda de renda 

ou mesmo o sustendo da população local. Este trabalho vem com o intuito de 

verificar os impactos socioambientais e econômicos oriundos de diversas fontes de 

degradação, coletando e analisando os dados para propor soluções que possam 

contribuir na conservação dos recursos naturais e ajudar na sustentabilidade das práticas 

extrativistas nas resex, do salgado paraense. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

                 As áreas costeiras são territórios extremamente ricos, mas tanta preciosidade 

biótica se encontra em graves perigos, desde as grandes navegações, com o transporte 

de espécies invasoras, trazidas de modo consciente ou não pelas embarcações, com o 

crescimento desordenado de cidades em áreas costeiras, a construção de portos, o 

desmatamento das florestas ciliares e até mesmo através do turismo.  

          Essas zonas compreendem extensas de áreas de transição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

entre os meios aquático, terrestre e aéreo, possuindo ecossistemas interligados, 

apresentando elevada produtividade primária líquida. Esse fato torna essas áreas 

atrativas para as sociedades humanas e causa de inúmeros conflitos por recursos 

(RODRIGUES, 2003). 

          O Brasil tem uma extensa área litorânea, que vai do Rio Grande do Sul ao 

Amapá, por sua vez a costa Atlântica do nordeste paraense que é composta por 40 

municípios, tem uma extensão de aproximadamente 500 km onde estão devidamente 

incluídos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (SILVA, 2011). 

          Na Amazônia, onde foram registradas as maiores taxas de crescimento urbano nas 

últimas décadas, a contaminação das zonas costeiras torna-se uma grande preocupação 

para as entidades de preservação ambiental (GIATTI et al, 2010). Com o intuito de 

preserva e cuida dos recursos naturais presente nas áreas costeiras foram criadas a 

reservas extrativistas (RESEX). 

As Reservas Extrativistas (RESEX) permitem que comunidades tradicionais 

residam na unidade e façam a exploração sustentável dos recursos. As principais 

atividades desenvolvidas nessas áreas são a coleta de frutos, pesca coleta de cipós, caça 

de subsistência e coleta de óleos vegetais (MMA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICATIVA 

          Segundo Prates e Lima (2009) as zonas costeiras constituem-se em um dos 

biomas com maior biodiversidade no território brasileiro, por outro lado é uma zona de 

grande fragilidade e alto estresse ambiental, em sua área de transição abriga diversos 

biomas aquáticos, terrestres e aéreos se tornando um lugar valiosíssimo para a 

biodiversidade de todo o mundo. 

           De acordo com Miller & Spoolman (2012) essas áreas representam menos de 

10% das áreas dos oceanos, mas contém cerca de 90% de todas as espécies marinhas, e 

é o local onde ocorre a maior parte da pesca marinha comercial. O que acarreta em um 

alto um índice de poluição para essa área costeira, trazida pelas embarcações e pelas 

mareis, chegando até as praias, como a própria água de lastro e os resíduos sólidos, que 

com o desmatamento das matas ciliares e até mesmo com o turismo afeta ainda mais o 

equilibro e a preservação desse ecossistema. 

Um dado alarmante mostra que, estudiosos acreditam que cerca de 50% das zonas 

úmidas de todo o mundo já estejam perdidas e que essas perdas têm sido intensificadas 

principalmente nos países em desenvolvimento. Essa situação reflete diretamente sobre 

as espécies aquáticas, como, por exemplo, o caso das tartarugas marinhas que, de cada 7 

espécies, 6 espécies estão ameaçadas de desaparecerem e cerca de 27% das espécies que 

constituem os recifes de coral estão ameaçadas (MMA/SBF/GBA, 2010).  

A Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba, com aproximadamente 21.029 ha de 

área e 173.267 m foi criada pelo decreto de 10 de outubro de 2014 e fica localizada no 

Município de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará. 

Pantoja et al (2012) diagnosticaram a presença de muitos resíduos sólidos e 

esgotos sanitários que estavam sendo direcionados ao mangue na resex. Para as autoras, 

esses foram os principais agravantes ambientais nessas áreas e que não devem ser 

ignorados, pois compromete o equilíbrio ambiental da área. O desmatamento deste 

mangue acarreta em várias alterações drásticas no meio ambienta, tanto ou pior que sua 

poluição.    

          Nesse contexto, o desenvolvimento deste trabalho teve o objetivo de fazer um 

levantamento e diagnóstico dos impactos ambientais e das condições ambientais em que 

se encontra a resex de Mocapajuba, município de São Caetano de Odivelas, zona 

costeira do estado do Pará. 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar diagnóstico simplificado de impactos ambientais e condições sócio-ambientais 

nos recursos hídricos da Resex Mocapajuba São Caetano de Odivelas – Município de 

São Caetano de Odivelas-PA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Identificar os principais impactos ambientais ocorridos na Resex. 

* Realizar pesquisa junto aos usuários da Resex sobre a implantação de projetos de 

Portos e seus impactos. 

* Propor medidas mitigadoras para os problemas encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREAS DE ESTUDO 

São Caetano de Odivelas faz parte da Mesorregião Nordeste do Estado do Pará, e 

sua cidade-sede localiza-se a 00°44’33’ S e 48°01’03’ W (SEPOF, 2011). Limita-se à 

norte com o oceano atlântico; à leste com o município de Curuçá; à oeste com o 

município de Vigia. Possui uma área com 724,10 km², com 16.179 mil habitantes em 

seu núcleo urbano e nas 41 comunidades existentes no município (PICANÇO, 2012). 

Na microrregião do salgado paraense, se encontra a resex de Mocapajuba (Figura 

1) no município de São Caetano de Odivelas, área costeira do esta do Pará, decretada 

reserva extrativista em outubro de 2014, tem aproximadamente cerca de 21.029 hectares 

de extensão, a criação da resex tem por finalidade cuidar e preserva de uma forma 

sustentável os recursos presentes na reserva extrativista, sem altera a vida dos 

moradores nativos.  

 

 

Figura 1. Resex Mocapajuba município de São Caetano de Odivelas-PA 

 



4.2 METODOLOGIAS ANALÍTICAS DE OBTENÇÃO DE DADOS 

Através de levantamentos bibliográficos sobre os aspectos geográficos na região 

em que se situa a Reserva Mocapajuba no município de São Caetano de Odivelas o 

arranjo metodológico para este estudo se dará da seguinte maneira;  

a) Para identificar os impactos ambientais ocorridos na região da reserva serão 

escolhidos três temas para apreciação popular, através de pesquisa em campo; 

Contaminação nos recursos hídricos, impactos de grandes projetos e influência nos usos 

dos recursos da reserva; 

b) A pesquisa em campo para se conhecer o tema, se deu em formulário contendo as 

três propostas direcionadas para pescadores e extrativistas da reserva num total de 20 

entrevistados. Para cada tema foi anexado questionários para que se identificar que tipo 

de anomalias ou alteração ocorrida no meio ambiente, com uma análise simplificada dos 

impactos ambientais segundo o proposto por Sardinha et al. (2010). 

c) Além da pesquisa de campo foi utilizado registro fotográfico para melhor 

esclarecimento e fundamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 REGISTO FOTOGRÁFICO 

          Uma viagem de reconhecimento foi realizada a RESEX Marinha Mocapajuba, em 

São Caetano de Odivelas (Figuras de 2 a  ) para que se pudesse realizar o levantamento 

fotográfico, aplicar os questionários e identificar os problemas ambientais ligados a 

questão da qualidade da água e dos impactos inerentes as atividades antrópicas na 

RESEX. 

 

 

Figura 2- Parte de trás do mercado municipal. 

 

Figura 3- Mercado municipal. 



 

Figura 4- Aos redores do mercado. 

 

 

 

Figura 5- Ponto de atraque de barcos. 

 

 

 

 



 

Figura 6-Margem ao lado da ponte pública. 

 

 

 

Figura 7-Entrevista junto aos pescadores. 



 

Figura 8- Despejo de esgoto sem qualquer tratamento. 

 

Figura 9- Esgoto estagnado em uma área urbana de mangue, antes de desagua no 

rio. 



 

Figura 10- Coleta das amostragens de água no  Rio Barreto. 

 

Figura 11- Rio Barreto, no setor urbano. 

 



 

Figura 12- Parte da equipe do estudo. 

 

 

 

Figura 13- Um dos pontos de coletas nos impactos ambientais. 



 

Figura 14- Um dos pontos de amostragem e atracagem pública de embarcações. 

 

 

 

Figura 15- Entrevista com moradores da região urbana e das ilhas. 

 

 

 

 

 

 



5.2 AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DOS IMPACTOS 

Segundo Sardinha et al. (2010) para a avaliação dos impactos ambientais pode 

ser utilizado o método Visitor Impact Management – VIM (GRAEFE et al., 1990), que 

represente uma metodologia de gerenciamento projetada para identificar e controla o 

impacto previsto em um dado ambiente (MEJIA et al., 2002; FARRELL & MARION, 

2002). 

Na tabela 1 pode se encontrar os resultados encontrados para os impactos 

observados na Resex Marinha Mocapajuba, em São Caetano de Odivelas. 

Segundo Sardinha et al. (2010) a avaliação dos impactos podem ser analisados 

segundo a faixa apresentada na tabela 2. 

Nos locais (Figura 2) 2 e 3 os impactos foram classificados com pouco impacto, 

já nos pontos 1 e 4 os impactos forma classificados como altos. Nesses locais é 

extremamente necessário um estudo mais aprofundado para avaliar quais os fatores de 

poluição, que podem esta causando tais impactos observados. De imediato pode-se 

observa a proximidade do núcleo urbano e possivelmente o esgoto despejado sem 

qualquer tratamento, o lixo, dejetos de peixe e outros furtos do mar, oriunda da grade 

atividade pesqueira e outras atividades antrópicas podem estar causando a redução da 

qualidade ambiental nos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Indicadores de impactos e índice de avaliação ambiental simplificada na RESEX. 

  Local1 Local2 Local3 Local4 

Latitude  0°44’58.0’’S 0°44’19.2’’S 0°43’06.2’’S 0°43’32.1’’S 

Longitude  48°01’09.8’’O 48°00’48.6’’O 48°01’23.5’’O 48°00’35.7’’O 

INDICADORES BIOFÍSICOS Peso     

Cobertura Vegetal no entorno      

Sem vegetação 0     

Com vegetação rasteira 1 X    

Com vegetação arbustiva 2    X 

Com vegetação arbórea 3  X X  

Impactos na cobertura vegetal      

Muito impacto sem vegetação 0     

Médio impacto <50% de vegetação 1 X   X 

Pouco impacto >50% de vegetação 2  X X  

Sem impacto 3     

Fauna no entorno      

Ausência de animais nativos 0     

Pouca presença de animais nativos 1     

Moderada presença de animais nativos 2 X X  X 

Grande presença de animais nativos 3   X  

Impactos na qualidade da água      

Muita presença de poluição 0 X    

Moderada presença de poluição 1    X 

Pouca presença de poluição 2  X X  

Sem impacto na qualidade da água 3     

1.Espumas      

Alto 0     

Moderado 1     

Baixo 2 X X  X 

Ausente 3   X  

2.Cor      

Forte 0 X    

Moderada 1  X  X 

Fraca 2   X  

Ausente 3     

3.Odor      

Forte 0 X    

Moderado 1  X  X 

Fraco 2   X  

Ausente 3     

4.Algas/clorofila      

Alto 0     

Moderado 1     

Baixo 2     

Ausente 3 X X X X 

5.Óleos      

Alto 0    X 

Moderado 1 X    

Baixo 2  X   

Ausente 3   X  

6.Presença de resíduo sólido      

Alto 0 X    

Moderado 1  X  X 

Baixoz 2   X  

Ausente 3     

Total   10 20 22 11 

Fonte:Modificado de Sardinha et al., 2010 



 

Tabela 2. Intervalos de valores e classificação de impactos dos indicadores biofísicos 

Intervalo de valores Classificação de impactos 

19-24 Pouco impacto 

13-18 Impacto moderado 

7-12 Alto impacto 

0-6 Impacto preocupante 

Fonte: Sardinha et al., 2010 

 

 

Figura 16. Locais de observação dos impactos nos recursos hídricos na Resex Marinha 

Mocapajuba 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

5.3 DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL Foram aplicados questionários 

(Anexo 1) a usuários da Resex. Na sua maioria os entrevistados (80 %) são pescadores e 

usam esta atividade na sua subsistência, sendo que entre estes cerca de 36 % 

desempenho outras funções paralelas somas a pesca. 20 % são pessoas que vivem direta 

ou indiretamente da pesca, como marqueteiros e hoteleiro, que relatam utilizam todos os 

recursos disponíveis na Resex (Você utiliza os recursos da RESEX? Quais?) 

Na entrevista aproximadamente 68 % dos entrevistados mostram tem 

conhecimento do que é a Resex, mas só 20 % sabem para que ela foi criada (Você 



conhece a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Mocapajuba e Sabe porque a RESEX 

foi criada?).  

47 %, 68 % e 68 % dos entrevistados mostraram que possuem conhecimento 

sobre os modos de turismo presente em suas variações na região (Tem conhecimento 

sobre o turismo ecológico? Tem conhecimento sobre a pesca esportista ou turística? 

Tem conhecimento sobre o turismo em seu modo geral?) respectivamente. 

58 %, 63 %, 63 % afirmam que tem conhecimento dos impactos causados por 

estes projetos nos ecossistemas locais (Acha que a implantação destes projetos afetará a 

qualidade da água? Acha que a implantação destes projetos afetará a vida aquática? 

Acha que a implantação destes projetos afetará a vegetação?). No entanto quando se 

perguntou quais impactos estes poderiam causar grande relevância a grande maioria (83 

%) relataram que afetaria a vida da população tradicional (Acha que a implantação 

destes projetos afetará a vida da população?) 

Quando se perguntou aos entrevistados qual seu posicionamento em relação a 

estes projetos? Você é contra ou a favor e por quê? 32 % dos entrevistados se 

mostraram contra a implantação na Resex, no entanto não souberam justificar sua 

resposta, somente 10 % e 58 % foram a favor, mas com uma restruturação por parte das 

autoridades e uma participação mais ativa da população local. 

Foi possível observar que a população local necessita ser esclarecida quanto aos 

impactos causados pelos grandes projetos que estão sendo planejados para sua 

implantação na região e que as empresas interessadas precisam ser intimadas a dar 

esclarecimentos a população através do Ministério Público através de audiências 

públicas e outros meios e por parte do próprio poder publico, que não se faz presente 

aos interesses dos locais. 

 

5.4 IMPACTOS DE GRANDES PROJETOS NA RESEX 

5.4.1 Exploração de Petróleo - Salinas 

As atividades da indústria petrolífera envolvem diversos impactos não só ao meio 

ambiente como também na saúde humana, desde o processo de extração até o consumo. 

Sendo a principal fonte energética do atual modelo de desenvolvimento, a extração do 

combustível fóssil sempre foi tolerada, justificando-se os impactos ambientais por ela 

gerados. Porém, a convenção do desenvolvimento sustentável é atualmente uma 

realidade no mercado, mudando o padrão de concorrência, sobretudo, nos setores 

potencialmente causadores de impactos ambientais (SILVA, 2004). 



Óleos combustíveis pesados são menos tóxicos, de forma aguda, em comparação 

a outros óleos. No entanto, há preocupações importantes com efeitos carcinogênicos de 

produtos petrolíferos. Geralmente, considera-se que os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (PAHs), presentes em óleos combustíveis, sejam responsáveis por efeitos 

carcinogênicos após exposição. Os riscos tóxicos podem ser avaliados usando-se a 

abordagem de limiar, mas, no caso de carcinógenos com efeitos genotóxicos, não há um 

limiar seguro. Em geral, os destilados de petróleo são pouco absorvidos pelo sistema 

gastrointestinal e não causam toxidade sistêmica por ingestão, a não ser que ocorra 

inalação. Nesse caso, os efeitos primários incluem dano pulmonar e depressão ou 

excitação transitória do sistema nervoso central afirma Ji et al. (2011).  

Segundo MARTINEZ-ALIER (2007) diversos desastres envolvendo a indústria 

de petróleo têm chamado a atenção de pesquisadores e instituições de pesquisa 

principalmente no que diz respeito a luta de populações locais em defesa de seus 

territórios. O fato de não haver nenhum do Brasil denota que ainda há uma carência de 

estudos e, consequentemente, de experiência em métodos de pesquisa de realização de 

estudos de avaliação de impactos na saúde de acidentes com óleo no Brasil, Moore e 

Burns (2011) relatam que pessoas envolvidas nos trabalhos de controle de vazamento de 

óleo no mar e na recuperação dos ecossistemas afetados são particularmente impactadas 

em sua saúde.  

Estudos têm registrado várias doenças respiratórias, ataxias, enxaquecas nesses 

trabalhadores e em voluntários, além disso, a inalação de hidrocarbonetos voláteis de 

petróleo pode resultar em arritmias cardíacas. Relatos de casos de efeitos renais e 

hematológicos também foram feitos após exposição aguda alta. Por outro lado, humanos 

residentes expostos até dezessete anos próximos a indústrias petroquímicas em áreas 

muito contaminadas reportaram efeitos neurofisiológicos e neurológicos. Quanto aos 

efeitos carcinogênicos dos vários hidrocarbonetos do petróleo, geralmente são 

atribuídos aos PAHs. 

A inalação e a exposição dérmica ao óleo têm sido associadas a câncer de pele e 

do escroto. Para as pessoas envolvidas na limpeza de pássaros, sem luvas, a exposição 

dérmica ao óleo por períodos diários inteiros pode levar a níveis de exposição bastante 

elevados, que poderiam resultar em risco de desenvolvimento de câncer de pele, no 

futuro, além de outros problemas dermatológicos reversíveis, como irritação, secura, 

rachaduras, acne, dermatite e hiperqueratose no corpo e irritação dos olhos 

(AGUILERA, MENDES, PÁSARO & LAFFON, 2010; BAARS et al., 2002).  



Os crustáceos e moluscos, como camarões, caranguejos e ostras, são mais 

favoráveis à contaminação devido à velocidade reduzida de purificação biológica de 

PAHs dessas espécies. No caso, não só o óleo derramado é poluente, mas também os 

dispersores usados para quebrar o óleo em gotículas. A seleção dos treze PAHs baseou-

se em seus reconhecidos efeitos carcinógenos e outros efeitos sobre a saúde, incluindo 

deficiente crescimento, anemia e doenças do rim (Rotkin-Ellman, Wong & Solomon, 

2012). 

 

5.4.2 Projeto Espardate - Resex Mãe Grande - Curuçá  

Com a construção do porto de Espadarte, vários benefícios seriam trazidos para a 

comunidade local, mas a implantação também traria sérias consequências: como o 

desmatamento da vegetação, riscos de contaminação por água de lastro, derramamento 

substâncias nocivas, causada por acidentes no porto ou em alguma embarcação e a 

poluição por resíduos sólidos.    

No caso do desmatamento da vegetação, mata ciliar, ocasionando assim 

frequentes erosões e deslizamento de terra, já que a mata realiza o papel de uma 

barragem natural, sem mencionar que com o desmatamento em uma área costeira virá a 

acarretar o desequilíbrio da vida aquática, que utiliza esse recurso como fonte de 

alimento e sustentabilidade, devido aos frutos e sementes das árvores que residem 

próximo à costa que funciona como com berçário para reprodução. 

Com uma grande circulação navios, outro fator de risco seria trazido a costa, à 

água de lastro, essa água que vem de dentro dos navios, com a finalidade de dar 

segurança e equilíbrio durante manobra em alto mar, pode conter bioinvasores vindo de 

outros lugares, que causam uma grande perturbação no meio ambiente, podendo 

acarretar desde a extinção de espécies local a patógenos altamente letais a vida do 

homem. 

 

5.5 SUGESTÕES SOBRE A MINIMIZAÇÃO DOS PROBLEMAS LEVANTADOS 

Os problemas levantados pela pesquisa mostram que antes da implantação de 

grandes projetos, previstos para área em questão, as empresas devem promover um 

amplo debate com a comunidade usuária da Resex e explicar quais seriam as medidas 

mitigadoras para os impactos previstos. 

Audiências públicas com a presença dos órgãos ambientais e ministério público 

poderiam ser organizadas para que empresas, população e órgãos de controle pudessem 



explicar de que maneira o processo aconteceria com o mínimo de impacto possível na 

reservas. 

Um programa de educação ambiental através de palestras e cartilhas orientativas 

para os usuários da Resex e população da cidade de Curuçá, auxiliaria na tomada de 

consciência sobre os impactos dos grandes projetos e sobre a conservação dos bens 

naturais da Resex. 

Um programa de monitoramento da qualidade da água através da análise dos 

parâmetros químicos, físico-químicos e bioquímicos poderia ser implantado na Resex 

antes e depois da implantação dos projetos, tendo em vista a garantia da qualidade dos 

corpos hídricos, também pode ser montado um canal direto com a população, seja via 

site ou redes sociais, para um acompanhamento mais efetivo. 

 

6. CONCLUSÃO 

Conforme os dados levantados através de análise bibliográfica pertinente e 

observações na Resex, durante os estudos sobre o local e a população que ali vive, foi 

possível concluir que o mais grave impacto ambiental é a contaminação dos recursos 

hídricos por esgotos domésticos que ocorrem nas águas das áreas de zonas costeiras, 

porque é um local que geralmente recebe todos efluentes da cidade, sendo no final um 

depósito de acúmulo de resíduos variados. Desta forma o procedimento correto e eficaz 

para se tentar pelo menos amenizar essa questão é o devido tratamento a várias formas 

de poluição que existem, como o esgoto vindo diretamente do centro urbano e do 

mercador municipal que são jogados pela própria população entre outros pontos, ou que 

avançam nas zonas costeiras uma das alternativas é a existência de estações de 

tratamento de esgoto e os constantes monitoramentos destas áreas, tanto vindas do 

governo, quanto fiscalizadas pela própria comunidade. 

 Outra forma de proteger os recursos é a conscientização, tantos dos locais, quanto 

por parte dos turistas, aja visto que São Caetano é uma região com grande mercado 

voltado para o turismo nacional e até internacional, além da pesca e da pesca ou captura 

de outros frutos do mar.  
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