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RESUMO 

Matinhos é um município do litoral paranaense, tendo a pesca artesanal ou de 
pequena escala desempenhando um papel econômico-social importante. Em 2016, 
a população de pescadores foi estimada em 57 mulheres e 153 homens, os quais 
desembarcam e comercializam o seu pescado no Mercado Municipal de Matinhos. 
No entanto, nos últimos anos tem-se observado uma redução nos estoques 
pesqueiros. Além da pesca-de-arrasto de camarão, uma das razões para essa 
diminuição pode ser a coleta de peixes em seus períodos reprodutivos. Dada a 
importância dessa atividade, não só para o município, mas também para as cidades 
vizinhas que consomem peixes, este projeto tem como objetivo conhecer a condição 
reprodutiva de teleósteos que são desembarcados pela frota comercial na cidade 
de Matinhos. As amostras serão coletadas mensalmente no Mercado Municipal 
durante o período de um ano, as quais serão identificadas e quantificadas. Serão 
obtidos os seguintes parâmetros: peso e comprimento total, além da visualização e 
pesagem das gônadas. Com esses valores, pode-se obter dados a respeito do fator 
de condição, relação gonadossomática e proporção sexual. Adicionalmente, será 
calculada a fecundidade, através da contagem dos ovócitos vitelogênicos. Espera-
se que o presente estudo possa identificar um número significativo das espécies 
comercializadas, bem como a sua frequência. Também, é esperado que sejam 
observadas evidências de que a pesca de algumas espécies ocorra também 
durante o seu período reprodutivo. Por fim, almeja-se que este projeto forneça 
dados que auxiliem para uma pesca mais sustentável, e que subsidiem a tomada 
de decisão dos gestores locais, com o intento de se preservar os estoques 
pesqueiros. 

Palavras-chave: Dinâmica pesqueira. Litoral do Paraná. Ictiofauna 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com cerca de 107 km de extensão, o litoral do Paraná delimita-se ao norte 

pelo Canal do Varadouro e, ao sul, pela foz do Rio Saí-Guaçu (ANDRIGUETTO-

FILHO et al., 2009). Embora o litoral paranaense seja o segundo menor do Brasil, 

esta região é caracterizada por uma ampla variedade de ambientes, como costões 

rochosos, restingas, manguezais, marismas e praias arenosas (LANA et al., 2001). 

Dentre as suas cidades praianas, tem-se o município de Matinhos, cujos limites 

ocorrem ao leste pelo Oceano Atlântico, ao norte com Paranaguá e Pontal do 

Paraná e a oeste com Guaratuba (BIGARELLA, 1999). Sua extensão territorial 

abrange uma área de 116.544 km², com altitude média de 3m e clima subtropical 

subquente superúmido, tipo Cfa, segundo a classificação de Koppen (VANHONI; 

MENDONÇA, 2008). 

Uma das atividades econômicas da região é a pesca. De acordo com a FAO 

(2016), a atividade pesqueira e a aquicultura permanecem sendo essenciais como 

fonte de subsistência para diversas pessoas, sendo os peixes o alimento mais 

negociado no mundo. Ainda que no litoral do Paraná a pesca não seja tão 

expressiva economicamente quando comparada aos estados vizinhos, como Santa 

Catarina e São Paulo, ela desempenha um grande papel econômico-social na 

região (CUNICO, 2016). Em 2016, o zoneamento ecológico econômico (ZEE) do 

litoral paranaense estimava que, em Matinhos, havia a ocorrência de 16 

comunidades pesqueiras, contendo 57 mulheres e 153 homens (CUNICO, 2016). 

Com isso, a pesca é uma fonte de renda importante para os matinhenses, sendo 

essencialmente artesanal ou, artesanal e costeira (CHAVES; ROBERT, 2003).  

A pesca artesanal pode ser caracterizada pelas seguintes condições:  

embarcações e equipamentos rústicos ou de baixo custo; produção não organizada 

em grande escala; ausência de um sistema de frotas; embarcações pertencentes, 

em geral, a um único proprietário; inexistência de um vínculo empregatício; parte da 

produção destinada ao autossustento (CUNICO, 2016).  A respeito dos apetrechos 

de pesca, a rede de emalhe é a que mais se utiliza, sendo que a técnica utilizada 

depende da época do ano (AFONSO, 2016). 
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Dentre as espécies mais pescadas na região do Paraná, destacam-se cerca 

de 70 espécies de peixes, principalmente das famílias Serranidae, Sciaenidae e 

Clupleidae, tendo como principais representantes Centropomus undecimalis, C. 

paralellus, Sardinella brasiliensis e Genidens genidens (BRANDINI, 2014). Muitos 

destes peixes são desembarcados e comercializados no Mercado Municipal de 

Matinhos. Contudo, ainda segundo o ZEE (CUNICO, 2016), os estoques pesqueiros 

no litoral paranaense vêm diminuindo gradativamente. Além da pesca-de-arrasto de 

camarão que acaba coletando os peixes acidentalmente (ANDRIGUETTO-FILHO, 

2009), é de se esperar que um dos fatores que esteja contribuindo para a redução 

da comunidade de peixes na região seja a sua captura durante o período 

reprodutivo.  

Dada a relevância da atividade pesqueira para o município de Matinhos, 

torna-se importante avaliar a condição reprodutiva dos peixes os quais são 

desembarcados. Os estudos dos processos reprodutivos auxiliam no entendimento 

da dinâmica biológica da comunidade ictíica, possibilitando a avaliação dos 

estoques pesqueiros. Além disso, tais estudos fornecem dados que podem ser 

aplicados na regulação da pesca e na implementação de políticas públicas para a 

conservação das espécies, como épocas de defeso (FÁVARO; OLIVEIRA, 2011). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é identificar as espécies de teleósteos 

comercializadas no Mercado Municipal de Matinhos, bem como suas técnicas e 

apetrechos de captura, visando compreender em que condições estes peixes são 

capturados e sua maturação sexual. 

2 HIPÓTESE 

 

Acredita-se que diversas espécies de peixes são capturadas em época 

reprodutiva, pressionando a comunidade ictíica no litoral paranaense. Sendo assim, 

as informações a respeito das técnicas de pesca, além dos dados relacionados aos 

períodos reprodutivos podem contribuir para uma pesca sustentável, reduzindo a 

pressão exercida sobre as espécies em reprodução por meio da conscientização da 

comunidade local e dos gestores. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

● Conhecer a condição reprodutiva de teleósteos que são desembarcados pela 

frota comercial na cidade de Matinhos-PR. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar quais são as espécies capturadas em época reprodutiva; 

● Verificar os apetrechos e técnicas utilizados para pesca; 

● Indicar épocas e técnicas cujo controle pode ser estratégico para reduzir a 

captura de peixes em reprodução. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 AMOSTRAGEM 

 

A coleta de amostras será realizada, mensalmente, no Mercado Municipal 

de peixes de Matinhos - PR (25°48'55.2"S; 48°31'57.7"W), local o qual pode ser 

visualizado na figura 1, posto que no mês de março e abril já foram obtidas algumas 

amostras. No local, alguns exemplares provenientes do desembarque serão 

identificados, onde será mensurado seu comprimento total (CT) e realizada a 

tomada de peso. Além disso, também se fará a determinação do sexo e verificação 

do estágio de maturação das gônadas. Posteriormente, as gônadas serão 

armazenadas em frascos contendo formol e transportadas para o Laboratório de 

Ictiologia Estuarina - UFPR, onde serão pesadas. As gônadas maduras serão 

utilizadas para a estimativa da fecundidade. Por fim, também será feita uma 

avaliação visual de outros peixes pois, embora a biometria não possa ser realizada 

nesses exemplares, podem ser visualizadas as gônadas, além do 

compreendimento de eventos que ocorrem durante o ano que possam influenciar o 

desembarque dos peixes, como a época de defeso do camarão.  

 



8 

 

 

 
Figura 1 - Localização geográfica do Mercado Municipal de Peixes de Matinhos, Paraná - Brasil. 
FONTE: Adaptado de Raphael Lorenzeto de Abreu (2006) e Google Maps (2020). 
 

4.2 ANÁLISES 

 

Através dos dados do peso corporal e das gônadas, será calculada a Relação 

Gonadossomática (RGS), segundo Vazzoler (1981), por meio da seguinte fórmula:  

RGS = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑔ô𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜
 𝑥 100 

onde: 

Peso do corpo = peso total - peso das gônadas 

Também será calculado o fator de condição. Sendo assim, segundo Vazzoler 

(1996), o fator de condição se dá pela seguinte equação:  

K=
𝑃𝑇

𝐶𝑇𝑏
 

onde:  

K = Fator de condição 

PT = Peso total 

CT = Comprimento total 

b = Coeficiente angular da equação 

Para a avaliação da fecundidade, será tomada, primeiramente, o peso total 

das gônadas. Em seguida, a amostra será separada em duas partes (gônada direita 

e gônada esquerda) onde, novamente, serão pesadas de forma individual. Serão 

selecionadas subamostras de ambas para a contagem dos ovócitos vitelogênicos. 

Posterior a isso, para estimar a fecundidade total (FT), conforme descrito e 

adaptado de Vazzoler (1996), será aplicada a regra de três simples com base no 
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número de ovócitos vitelogênicos encontrados no peso nas subamostras, em 

relação ao peso total das gônadas. 

Por fim, também será aferida a proporção sexual, por meio do cálculo do 

quociente entre o número de machos e de fêmeas (NASCIMENTO; YAMAMOTO; 

CHELLAPPA, 2012). 
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5 CRONOGRAMA 

 

Atividades março a 
maio 
2020 

junho a 
agosto 
2020 

setembro 
a 

novembro  
2020 

dezembro 
2020 a 

fevereiro 
2021 

março a 
maio 
2021 

junho a 
agosto  
2021 

setembro 
a 

novembro 
2021 

dezembro 
2021 a 

fevereiro 
2022 

Disciplinas 
obrigatórias 

x x             

Disciplinas 
optativas 

  x x x         

Elaboração 
do projeto 

x x             

Revisão 
bibliográfica 

x x x x x x x x 

Simpósios 
de Zoologia 

  x       x     

Coleta de 
dados 

 x x x x x      

Análise dos 
dados 

  x x x x x  x   

Redação da 
dissertação 

      x x x x x 

Defesa da 
dissertação 

              x 
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