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IV. Resumo 

 Tatuíras e corruptos são crustáceos que se enterram na zona intermareal, e dali 

pescadores retiram-nos para uso como isca na pesca recreativa. A prática é 

mundial, e, consequência de excessos na extração e danos ao habitat, relatos 

apontam depleção de estoques. No litoral do Paraná, antecedentes de investigação 

remontam há mais de 15 anos, em praias do hoje município de Pontal do Paraná, 

com recente atualização de informações em 2017, em Guaratuba. No presente 

projeto, numa primeira etapa – 2019-2020 – estuda-se ocorrência, densidade 
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relativa e composição em tamanho de tatuíras, Emerita brasiliensis, e corruptos, 

Callichirus major, ambos Decapoda, em Pontal do Paraná, Praia de Leste, Matinhos 

e Guaratuba. Coletas serão realizadas em quatro estações do ano, na zona 

intermareal de radiais pré-determinadas. A extração utilizará tubo de PVC, com 

sucção. Indivíduos serão separados da areia, identificados, contados e medidos. 

Será descrita a composição dos dois grupos em cada praia, por época, em 

densidade relativa e tamanho corpóreo. Nessa etapa objetiva-se (i) comparar a 

situação atual com aquela relatada noutra época; e (ii) elaborar diagnóstico sobre os 

estoques desses crustáceos na região. Numa segunda etapa – 2020-2021 – serão 

acrescentadas prospecções sobre a prática de pesca recreativa nas localidades até 

então estudadas. Será investigado (iii) se a concentração de pescadores nas praias 

relaciona-se – positiva ou negativamente – à densidade e ao tamanho de tatuíras e 

corruptos. Com os resultados obtidos nas duas etapas, somados às informações 

disponibilizadas por investigação de 2017 e outros trabalhos em desenvolvimento 

pelo Laboratório proponente, será avaliado o estado da arte – riscos, possibilidades, 

medidas mitigatórias recomendadas – do uso de crustáceos da infauna como isca 

pela pesca recreativa no litoral do Paraná. 

 

V. Palavras-chave 
Pescaria; impacto; tatuíras; corruptos; Emerita; Callichirus. 
 

 
VI. Introdução 

A pesca recreativa também causa impactos ao meio, embora menos 

reconhecidamente que a comercial. O tema é de longa data estudado em países do 

Hemisfério Norte (DUMBAULD et al. 1999; LEWIN et al. 2006; FONT & LLORET 

2014). No Brasil, pesquisas recentes contemplam águas costeiras e interiores 

(FREIRE et al. 2016), porém os usuários em geral – pescadores amadores e 

comerciantes de insumos – apenas parcialmente tomam ciência das matérias 

tratadas. Iscas constituem uma dessas matérias. O emprego de animais como iscas 

representa ameaça à conservação, tanto pelo risco de depleção dos estoques das 

espécies utilizadas, como pela introdução dessas – se indivíduos vivos – em novas 

áreas, bem como dos patógenos que albergam (McPHEE et al. 2002; VAZ 2012). 

No mar, as iscas naturais mais usuais são camarões, inclusive vivos, capturados no 

ambiente ou produzidos em cativeiro, e outros crustáceos, comumente extraídos 
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pelos próprios pescadores. Em águas interiores, são peixes (tuviras, por exemplo), 

anelídeos e larvas de insetos. Pedaços de peixes também se enquadram como 

iscas naturais, e não estão livres de trazer risco à conservação do meio, 

notadamente quando tais peixes são extraídos em demasia. 

No litoral do Paraná, o emprego de crustáceos corruptos como isca, obtidos na 

zona intermareal, foi sujeito de estudo há mais de 20 anos (BORZONE & SOUZA 

1996). A prática persiste, pois o uso de camarões de cativeiro, assim como de iscas 

artificiais, onera o bolso do pescador. Conforme constatado por HENKE & CHAVES 

(2017), os pescadores que extraem da areia tatuíras, Emerita brasiliensis, e 

corruptos, Callichirus major, desconhecem implicações negativas que a prática 

enseja. 

O Laboratório de Ictiologia Estuarina, do Departamento de Zoologia da UFPR, 

há mais de duas décadas estuda biologia de peixes e atividade pesqueira no litoral 

sul do Paraná e norte de Santa Catarina (https://ictiologiaufpr.wordpress.com). 

Parte dos trabalhos produzidos, inclusive na categoria Extensão (CHAVES et al. 

2013), tem versado sobre pesca recreativa. Tal dinâmica, empreendida com a 

perspectiva do conservar para poder pescar sempre, derivou à questão das iscas:  

 a utilização de crustáceos pelos pescadores recreativos pode materializar 

risco maior à conservação que a própria captura dos peixes-alvo? 

Assim, na primeira etapa deste projeto objetiva-se elaborar um diagnóstico da 

disponibilidade de tatuíras e corruptos em quatro municípios paranaenses, 

rotineiramente utilizados por pescadores de beira de praia. São informações que (i) 

com base no trabalho de SOUZA & BORZONE (2003), permitirão detectar 

alterações havidas – ou não – em densidade e tamanho de corruptos em Pontal do 

Paraná, no período 2003-2019; e (ii) criarão métricas para monitoramento do uso 

de tatuíras e corruptos pela pesca no litoral paranaense, um subsídio à legislação 

pesqueira. Questões adicionais pertinentes são: (a) menos crustáceos, e/ou 

menores, estão disponíveis onde há mais pescadores, por o extrativismo ali ser 

maior? ou (b) mais crustáceos, e/ou maiores, estão disponíveis onde há mais 

pescadores, por a abundância de iscas ser um atrativo à concentração de 

pescadores nesse local? O exame das duas possibilidades, por requerer 

dimensionamento da atividade de pesca, será objeto da segunda etapa do projeto. 

Uma síntese é a seguir apresentada. 
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Objetivo imediato Resultando... ...E propiciando, futuro 

ETAPA 2019-2020 
Diagnóstico de 

tatuíras e corruptos 
no litoral  

Caracterização 
densidade e 
composição  
em tamanho 

1- Comparação 
diagnósticos 
2003, 2020 e 
subsequentes 

 Monitoramento.  
Se alterações: 

medidas 
mitigadoras, 

legislação para 
o extrativismo 

+    

Comparação 
com 2003, 

corruptos Pontal 
do Paraná 

ETAPA 2020-2021 
2- Pescadores x 

disponibilidade: 
relação inversa 
ou direta? 

 
Ações 

educativas e de 
conscientização 

 

VII. Revisão de literatura 

Diversos crustáceos são cavadores e integram a comunidade bentônica 

marinha (BOTTER-CARVALHO et al. 2007). Suas atividades de bioperturbação 

influenciam a estrutura geral das comunidades, por criarem sistemas de galerias e 

habitats para uma variedade de outros organismos, e aumentar a rotatividade de 

nutrientes, matéria orgânica e oxigenação do substrato (PEIRÓ et al. 2014).  

As tatuíras, Emerita brasiliensis (Schimitt, 1935) (Decapoda, Hippidae), têm 

ampla distribuição na costa atlântica sul-americana (EFFORD 1976, in NAKAGAKI 

& PINHEIRO 1999). São típicos cavadores adaptados aos ambientes arenosos de 

praias de clima temperado e tropical (DELGADO & DEFEO 2008). Os machos são 

menores que as fêmeas (VELOSO & CARDOSO, 1999). 

Os corruptos, Callichirus major (Say, 1818) (Decapoda, Callianassidae), 

distribuem-se da Carolina do Norte (EUA) ao sul do Brasil (BOTTER-CARVALHO et 

al. 2007). Na fase madura predominam fêmeas, possível consequência do 

comportamento agressivo e competitivo dos machos, ou da predação, que ocorre 

principalmente na fase reprodutiva, quando saem das tocas à procura de fêmeas. 

Apresentam tendência, típica de organismos bentônicos cavadores, de abreviar a 

fase larval, atingindo maturação sexual com aproximadamente um ano, vivendo em 

média três (SOUZA et al. 1998). 
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As pesquisas que investigam crustáceos da infauna costeira são numerosas, 

incluindo-se aquelas sobre tatuíras e corruptos. Os trabalhos podem ser divididos 

em dois grupos: os com objetivo bioecológico, e os com objetivo aplicado à pesca 

ou levantamento de impactos ambientais.  

No primeiro grupo, mais comuns, enquadram-se, por exemplo, investigações 

realizadas no litoral brasileiro, do sul ao nordeste. Versam sobre atributos 

populacionais e ecologia, como SOUZA & BORZONE (1996), RODRIGUES & 

SHIMIZU (1997), SOUZA et al. (1998), EUTROPIO et al. (2006), PEDRUCCI & 

BORGES (2009) e ALVES-JUNIOR et al. (2014).  

No segundo grupo, trabalho de DUMBAULD et al. (1996) aborda patogenias 

associadas à introdução de espécies, os crustáceos da infauna incluídos; 

BORZONE & SOUZA (1996) e SOUZA & BORZONE (2003), o uso de corruptos 

como isca em praias de Pontal do Paraná; e McPHEE et al. (2002), a 

sustentabilidade de pescarias que empregam animais da infauna como isca. A 

literatura disponibiliza também avaliação das consequências – para corruptos – de 

derrame de óleo em praias (SHIMIZU & ROSSO 2000), bem como revisão de 

informações para manejo de corruptos no litoral de São Paulo (HEREMAN 2017). 

Investigações conduzidas pelo Laboratório proponente adicionam expertise à 

realização do projeto. A maior parte deles versa sobre dinâmica da pesca e biologia 

dos recursos no litoral do Paraná (lista em https://ictiologiaufpr.wordpress.com). 

Entretanto, dois se destacam: CHAVES & FREIRE (2012), por discutir a prática do 

pesque-e-solte e relatar que iscas naturais (o caso dos crustáceos) têm maior 

dificuldade que as artificiais em ser ejetadas pelo peixe capturado, por sua ingetão 

dar-se em maior grau que as últimas; isso eleva o risco de mortalidade pós-soltura; 

e HENKE & CHAVES (2017), pois embora o centro da pesquisa não tenham sido 

nem os crustáceos, nem as iscas, o trabalho atualiza informações sobre a pesca 

recreativa nas praias de Guaratuba. Sua utilidade para o projeto reside na 

constatação quanto ao desconhecimento dos pescadores sobre os potenciais 

impactos decorrentes da forma como obtém suas iscas, atividade supostamente 

mais ameaçadora à conservação que a própria pesca, em si. Isso abre um largo 

campo para iniciativas de Educação Ambiental, no futuro. 
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VIII. Materiais e métodos 

O projeto terá seu trabalho de campo realizado no litoral do Paraná, em praias 

dos municípios de Pontal do Paraná, Praia de Leste, Matinhos e Guaratuba (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização das quatro praias estudadas: PP, Pontal do Paraná; 
PL, Praia de Leste; MT, Matinhos; e GB, Guaratuba. Adaptado de 
LORENZI & BORZONE (2009). 

ETAPA 2019-2020 

Tatuíras e corruptos serão prospectados na zona intermareal. As coletas 

ocorrerão em três radiais por município, referenciadas por edificações em terra, 

espaçadas 10 metros entre elas (pseudoréplicas), uma vez por trimestre. Portanto, 

ao todo serão coletadas 48 amostras (Figura 2). 

Pontal do Paraná Praia de Leste Matinhos Guaratuba 

            

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

            

I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O I P V O

Figura 2 – Planejamento espaço-temporal de amostragem em praias de quatro municípios 
do litoral do Paraná. R: radiais. I, P, V, O: inverno, primavera, verão, outono. 
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 A areia será extraída com tubo de PVC com 5cm de diâmetro e 10cm de 

extensão (SOUZA & BORZONE 2003). Retirado, o tubo será disposto em bandeja, 

para areia e seu conteúdo serem versados em saco plástico etiquetado, ao qual se 

adicionará álcool 70%.  

 No laboratório de Ictiologia Estuarina, em Curitiba o material será triado, 

localizando-se tatuíras e corruptos para, com uso de lupa, paquímetro e chave 

taxonômica, proceder-se identificação, incluindo confirmação das espécies, e 

contagem dos indivíduos e medição de tamanho corpóreo. 

 O tratamento dos dados considerará distribuição espaço-temporal dos 

indivíduos em abundância e tamanho. Como indicador de abundância serão 

considerados os valores de densidade no volume de areia coletada, ou seja, 

número de tatuíras e número de corruptos por 3,1416x2,52x10cm. Perguntas a 

serem respondidas:  

 algum dos municípios, idem estação do ano, destaca-se em abundância 

(maior, menor), relativamente aos/às demais?  

 em algum dos municípios, idem estação do ano, os indivíduos são de 

tamanho diferente dos/das demais?  

ETAPA 2020-2021 

 Na segunda etapa haverá intensificação do trabalho de campo, mediante 

avaliações bimensais do esforço de pesca recreativa em cada uma das praias 

estudadas na etapa anterior.  

 O esforço será quantificado mediante número de pescadores com vara, por 

intervalo de 10 minutos de observação. Em cada praia, em cada dia de campo (um 

por bimestre), será realizado um mínimo de 30 minutos de observações contínuas a 

vista desarmada. 

 Visto a pergunta norteadora da 2ª etapa ser  A concentração de 

pescadores nas praias relaciona-se aos atributos de densidade e tamanho de 

tatuíras e corruptos disponíveis, o número de viagens ao campo não se 

restringirá a seis, pois entre as quatro praias será necessário padronizar-se horários 

de observação, condições meteorológicas e dias da semana. Isso evitará que o 

número de pescadores sofra influência de dias ou horários mais favoráveis à 

atividade, o que criaria ruído na interpretação dos resultados quantitativos. 
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 Por fim, sabe-se que a topografia praial influencia diretamente os crustáceos da 

infauna: praias dissipativas costumam ter maior abundância, tamanho, ciclo 

reprodutivo, período de recrutamento e tempo de ocorrência de cada estágio de 

desenvolvimento de tatuíras que nas praias refletivas (DELGADO & DEFEO 2008). 

Assim, é certo que diferenças entre densidade não necessariamente estarão 

associadas ao extrativismo para pesca. 

 

IX. Cronograma 

Distribuição das atividades, segundo o mês, agosto de 2019 a julho de 2021. 

Etapa 2019-2020 Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Estudo e atualização de literatura x x x x x x x X x x x  

Coletas no litoral  x   x   X   x  

Triagem em laboratório  x x  x x  x x  x  

Tratamento de dados    x   x   x  x 

Elaboração de material de difusão           x x 

Elaboração ms científico (início)            x 

Etapa 2020-2021 Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Estudo e atualização de literatura x x x x x x x x x x x  

Observações no litoral x x x x x x x x x x x  

Tratamento de dados  x x x x x x x x x x  

Elaboração de material de difusão x x x       x x x 

Elabor. de manuscritos científicos x x         x x 

 

X. Infraestrutura 

a) Disponível 

- Laboratório de Ictiologia Estuarina, no Departamento de Zoologia do Setor de 

Ciências Biológicas, com lupa e paquímetro. 

- Bandejas, sacos plásticos, etiquetas em papel vegetal. 

- Álcool, material de anotação. 

b) Adicional necessária 

- Tubo em PVC: será adquirido pelo proponente. 



9 
Projeto: Crustáceos, isca na pesca 

- Chaves de identificação: serão obtidas junto ao Laboratório de Carcinologia 

do Departamento de Zoologia (Profa Setuko Masunari) e Biblioteca SCB. 

- Combustível, pedágio e refeições para todos os deslocamentos ao litoral: 

serão custeados pelo proponente.  

 

XI. Produtos e impactos esperados 

Produto  Impacto 

1. Dados sobre os estoques 
de tatuíras e corruptos nas 
praias, e seu uso 

 

Disponibilização de métricas para 
monitoramento médio e longo 
prazos; subsídio para legislação. 

2. Conclusões fruto da 
comparação com dados de 
Souza & Borzone (2003) 

Detecção de alterações havidas, 
ou não, em Pontal do Paraná, no 
período 2003-2020. 

3. Material de divulgação ao 
grande público; veículos 
voltados à pesca recreativa

Conscientização de pescadores 
recreativos sobre atenção 
necessária na extração de iscas. 

4. Formação profissional da 
estudante I.C. 

Aptidão de bióloga UFPR para 
gestão da pesca e de ambientes 
costeiros. 

5. Publicação de resultados 
em periódico científico 

Difusão com alcance nacional e 
no exterior; contribuição aos 
indicadores do PPG Zoologia, da 
UFPR e dos autores. 
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Projeto: Crustáceos, isca na pesca 

 

 

PLANO DE TRABALHO PARA A ESTUDANTE I.C. 
 

Crustáceos da infauna utilizados como isca  
na pesca recreativa do litoral do Paraná 

 

Objetivo 
 Auxiliar o orientador no diagnóstico dos estoques de tatuíras e corruptos em 

quatro praias do litoral do Paraná – Pontal do Paraná, Praia de Leste, Matinhos e 

Guaratuba, etapa 2019-2020 do projeto. 

Síntese das atividades 

 A estudante I.C. participará do trabalho de campo – quatro jornadas no litoral, uma 

por trimestre, para coleta dos animais. A extração utilizará cano de PVC na zona 

intermareal.  

 O conteúdo em areia será versado para saco plástico com álcool e transportado ao 

laboratório em Curitiba, onde a estudante atuará na triagem, identificação, 

contagem e medições.  

 Ela também participará do tratamento dos dados e produção de material para 

difusão leiga e científica, além de participar do EVINCI 2020. 

Cronograma 

Distribuição das atividades da estudante I.C., agosto de 2019 a julho de 2020. 

Atividade Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Estudo e atualização de literatura x x x x x x x x x x x  

Coletas no litoral  x   x   x   x  

Triagem em laboratório  x x  x x  x x  x  

Tratamento de dados    x   x   x  x 

Participação no EVINCI 2020   x          

Elaboração de relatórios I.C.        x   x x 

Elaboração de material de difusão           x  

Início elaboração ms científico            x 
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Link Grupo de Pesquisa CNPq: Ictiologia Estuarina, 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0619840650778995 

 

 

Curitiba, março de 2019 

Paulo de Tarso da Cunha Chaves 
Orientador 

ptchaves@ufpr.br 

https://ictiologiaufpr.wordpress.com 


