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RESUMO 

 

 
O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) está localizado no extremo norte 

do litoral do Paraná. Os estuários são corpos de água que desempenham uma 
importante função ecológica para a sustentação da vida no mar, porém são 
vulneráveis e estão constantemente sujeitos a variações ambientais, seja de 
origem natural ou provocada pela ação humana. Um dos organismos filtradores 
encontrados nesse ecossistema é a ostra, um molusco bivalve, que quando adultos 
são sésseis e aderidos a substratos, formando assim bancos naturais, que estão 
localizados em áreas de fácil acesso, facilitando assim a captura destes 
organismos, ocasionando assim uma intensa exploração, principalmente pela 
população ribeirinha. Por este motivo a aquicultura apresenta-se como uma 
importante alternativa para a preservação do patrimônio genético da ostra, 
diminuição da exploração dos estoques naturais e o desenvolvimento da 
ostreicultura em comunidades tradicionais no Litoral Paranaense. Assim, o 
presente trabalho visou avaliar a coleta de sementes de ostras no CEP nas 
comunidades de Teixeira; Eufrasina; Amparo; Ponta Oeste; Tromomo; Almeida; 
Medeiros; Vila Fátima; Poruquara; Barbados e Pontal do Sul, onde foram instalados 
ao todo 52 coletores de tereftalato de polietileno (PET) em diferentes épocas do 
ano, sendo elas final do período chuvoso (FC) e início do período chuvoso (IC) 
durante uma média de 60 dias. Desta forma, foi observado que todas as 
comunidades têm potencial de captação de sementes, porém a comunidade de 
Amparo se destacou em relação a abundância de captação em ambos os períodos 
e a maior frequência de classe de tamanhos em FC e IC foram de 24mm. 

 
 

Palavras-chave: coletores artificiais, sistema de cultivo, aquicultura, maricultura, 

ostreicultura, litoral paranaense, comunidades tradicionais.



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The Paranaguá Estuarine Complex (CEP) is located at the northern end of the 

Paraná coast. Estuaries are bodies of water that play an important ecological role of 
extreme importance for sustaining life at sea, however, they are vulnerable and are 
constantly subject to environmental variations, whether natural or man-made. One 
of the filter-feeding organisms found in this ecosystem is the oyster, a bivalve 
mollusk, which when adults are sessile and adhered to substrates, thus creating 
natural banks, which are located in easily accessible places which facilitates the 
capture of these organisms, thereby causing an intense exploitation, mainly by the 
riverside population. For this reason, aquaculture presents itself as an important 
alternative for the preservation of the oyster's genetic heritage, reduction of the 
exploitation of natural stocks and the development of oyster culture in traditional 
communities established in the coastline of Paraná. Therefore, the present work 
aimed at evaluating the oyster seed collection in the CEP of the communities of 
Teixeira; Eufrasina; Amparo; Ponta Oeste; Tromomo; Almeida; Medeiros; Vila 
Fátima; Poruquara; Barbados and Pontal do Sul, where 52 polyethylene 
terephthalate (PET) collectors were installed in different periods of the year, at the 
end of the rainy season (FC) and at the beginning of the rainy period (CI) on an 
average of 60 days.  Thus, it was observed that all communities have the potential 
to capture seeds, however the community of Amparo stood out in relation to the 
abundance of abstraction in both periods and the highest frequency of sizes class in 
FC and CI were 24mm. 

 

 
Keyword:artificial collectors, cultivation system, aquaculture, mariculture, oyster 

farming, Paraná coast, traditional communities.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O Complexo Estuarino de Paranaguá, localizado no extremo norte do litoral 

do Paraná, compreende cinco setores: Baía dos Pinheiros, Baía das Laranjeiras, 

Baía de Guaraqueçaba, Baía de Antonina e Baía de Paranaguá. (BIGARELLA et. 

al., 1978). 

O CEP, com localização aproximada (25º30’S e 48º30’W), possui 

superfície líquida de 551,8 km² e 286,6 km² de área de terras úmidas (manguezais 

e marismas). (NOERNBERG et al., 2004). O estuário comunica-se com o oceano 

através dos canais Norte (entre as ilhas do Mel e Peças) com 2km de largura e o 

da Galheta (entre Pontal do Sul e Ilha do Mel) com 3km de largura. Segundo dados 

da PORTOBRÁS (1988). 

 

Nessa região do Litoral Paranaense situam-se comunidades tradicionais 

caiçaras caracterizadas pela pesca artesanal que vivem na faixa litorânea; E a 

população de 10% dos Brasileiros considerada abaixo da linha de pobreza definida 

pelo governo federal, parte desses habitantes em situação de pobreza é composta 

por pescadores artesanais (ANDRIGUETTO FILHO et al., 2006; ITCG, 2016). 

 

Os pescadores artesanais que vivem no Complexo Estuarino de 

Paranaguá, têm como subsistência a pesca extrativista, na qual exercem essa 

atividade principalmente na região dos estuários; Os estuários são corpos de água 

vulneráveis, constantemente sujeitos a variações ambientais, tanto de origem 

naturais, quanto as provocadas pela ação do homem. São áreas de transição 

ecológica que desempenham importante função de ligação e trocas genéticas entre 

os ecossistemas terrestres e marinhos, sendo classificado como ambiente 

complexo, diversificado e de extrema importância para a sustentação da vida no 

mar (CARVALHO & RIZZO, 1994). 



 

 

 

Um dos organismos filtradores existentes nesse ecossistema, é a ostra. As 

ostras são moluscos bivalves pertencentes à família Ostreidae (RIOS, 1985).  

Existem três gêneros na família Ostreidae, o Crassostrea, Ostrea e 

Pycnodonta, mas apenas nos dois primeiros encontram-se espécies consideradas 

aptas para cultivo. Tem-se conhecimento da existência de 200 espécies 

distribuídas no mundo, mas menos de uma dúzia são cultivadas e comercializadas. 

Dentre as espécies de ostras produzidas, somente três são consideradas 

importantes do ponto de vista alimentar e viáveis para o cultivo no Brasil: a ostra 

japonesa Crassostrea gigas, a ostra brasileira Crassostrea brasiliana e a ostra do 

mangue Crassostrea rhizophorae. (GASPERI, 2005). 

Absher (1989) verificou que há duas espécies de ostras do gênero 

Crassostrea no litoral do Paraná. A espécie C. rizophorae, conhecida como “ostra 

do mangue” habita a região entre-marés, fixada principalmente às raízes aéreas 

das árvores de mangue, sobretudo da espécie Rhizophora mangle, 

(NASCIMENTO,1983). A espécie C. brasiliana, conhecida como “ostra de fundo”, 

devido a sua ocorrência em fundo estuarino, é uma ostra que pode atingir mais de 

20 cm de altura (ABSHER, 1989). 

C. rhizophorae, a ostra do mangue, está documentada como sendo uma 

ostra de pequeno porte, atingindo aproximadamente 10 cm de altura. Habitante do 

meso-litoral (ABSHER, 1989), embora ocorra também em bancos submersos 

(LIMA; VAZZOLER, 1963) é tolerante à turbidez, atingindo o tamanho comercial (> 

50 mm) em torno de 6 meses. Porém, esse valor varia consideravelmente em 

função do local onde a ostra é cultivada (RAMOS, 1983; ALVARENGA, NALESSO, 

2006; MACCACCHERO; FERREIRA; GUZENSKI, 2007). C. brasiliana habita 

principalmente o infra-litoral, atingindo o tamanho comercial (> 50 mm) em 

aproximadamente 18 meses (PEREIRA; HENRIQUES; MACHADO, 2003). 

Entretanto, há controvérsias sobre estas duas espécies no Brasil. Pereira, 

Akaboshi e Soares (1988) e Nascimento (1991) reconhecem que a C. brasiliana 

difere da C. rhizophorae, pois a primeira possui uma forma mais larga e é sempre 

encontrada em mangues submersos, enquanto C. rhizophorae é menor e habita as 

zonas entre-marés. Já Rios (1994), Kennedy, Newell e Eble (1996) consideram 

essas espécies sinônimas. 

Para outros autores, no entanto, trata-se de duas espécies distintas, 

havendo a possível existência de outras espécies comerciais na costa brasileira 

(Ignácio et al., 2000). Absher (1989), Ignácio et al., (2000) e Lazoski (2004) 



 

 

 

confirmaram a existência das duas espécies no litoral brasileiro, através de análise 

eletroforética de aloenzimas;  sendo essa também a única forma de identificar com 

clareza as espécies de sementes de ostras. 

Elas habitam águas costeiras rasas, ocorrendo desde a faixa equatorial até 

cerca de 64°N e 44°S na faixa de frio moderado (WAKAMATSU, 1973; COSTA, 

1985). Quando adultos, sésseis, são aderidos a substratos, formando bancos 

naturais (YOUNGE, 1960; GALTSOFF, 1964; ANDREWS, 1979). Os processos de 

colonização nesses locais são mais bem compreendidos pelos estudos das 

características do ciclo de vida das diferentes espécies de ostras. Estas 

características incluem o padrão de reprodução, a quantidade e ciclo da produção 

de larvas, sua dispersão, recrutamento e subsequente crescimento. (ERSE et al., 

2008). 

 

O animal, sobretudo, por estar fixado na região entre marés, é encontrado 

desde as zonas estuarinas de baixa salinidade. (NASCIMENTO, 1983). Porém os 

bancos de ostras que antes eram encontrados em grande quantidade nesta região 

vêm sofrendo diminuição. E no litoral do estado do Paraná, a formação de bancos 

naturais de ostras e em locais de fácil acesso, no estuário, geralmente próximas às 

comunidades pesqueiras, facilita a captura destes organismos, ocasionando uma 

intensa exploração dos bancos, principalmente pela população ribeirinha. 

 

PEREIRA et al. (2001) relatam que um dos mais importantes estoques 

naturais de ostras é o complexo estuarino-lagunar Iguape/Cananeia/Paranaguá, 

localizado nas regiões Sul/Sudeste, se encontram próximos dos limites de 

extração. Esses autores também ressaltam a importância da ostreicultura para as 

comunidades locais, para a preservação do patrimônio genético da ostra, o 

potencial de exploração dos estoques naturais e o desenvolvimento da ostreicultura 

para as futuras gerações. 

 

Nesse sentido, estudos sobre obtenção de sementes de ostras em 

ambiente natural não só contribuem para o desenvolvimento da aquicultura no 

Litoral Paranaense, mas são fundamentais para o estado de conservação dessas 

espécies, atuando como uma forma de solucionar esse problema socioambiental 

de sobre exploração de bancos naturais, como também gerar renda para as 

comunidades ribeirinhas. 



 

 

 

Segundo PILLAY (1996), a aquicultura é a produção de organismos 

aquáticos em ambientes controlados, mediante técnicas específicas. No Brasil, 

historicamente essa atividade foi desenvolvida como uma oportunidade de negócio 

também para comunidades de pescadores artesanais, classe que vem sofrendo  

um empobrecimento gradativo com o desequilíbrio dos ambientes onde vive o 

pescado e a consequente queda da produtividade pesqueira (VALENTI et al., 

2000). 

Cabe ressaltar que o cultivo de moluscos (como a ostra) é uma atividade 

caracterizada pelo baixo custo de implantação e manutenção e pelo rápido retorno, 

o que a torna uma opção de trabalho e renda para as populações litorâneas 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 1995). 

 

Porém o grande gargalo de produção está na obtenção regular, em grande 

escala e a preços reduzidos de sementes. No Litoral Paranaense os produtores 

não fazem uso apenas de sementes extraídas, mas também de indivíduos para a 

engorda, intensificando ainda mais a exploração dos estoques, colocando em risco 

os bancos naturais e a própria sustentabilidade da ostreicultura regional. Visto que 

as ostras são animais sésseis e uma vez que fixadas no substrato, permanecem lá 

o resto de suas vidas, até que haja algum tipo de interferência. 

 

O ciclo de vida da ostra gênero Crassostrea (Figura 1) inicia-se a partir da 

fecundação do oócito I pelo espermatozóide. A primeira clivagem ocorre cerca de 

meia hora após a fecundação. Esse tipo de desenvolvimento é definido como 

holoblástico espiral (GILBERT, 1994). Após a fertilização ocorrem os estágios de 

larva trocofóra e larva velíger, até a transformação em larva-D completamente 

desenvolvida, o que ocorre entre 24 e 48 horas após a fertilização (GALTSOFF, 

1964). E ao final do ciclo, caracterizam-se pela presença de um pé com função 

adutora (larvas pedivéliger) e de um velum que permite a natação ativa 

(GALTSOFF, 1964). Como também formam uma mancha ocular, onde nesta fase 

elas são chamadas de larvas “olhadas”. 

 

A partir dessa fase as larvas começam a procurar um substrato para o 

assentamento (fixação). Está fixação pode ocorrer no ambiente onde chamamos 

de bancos naturais ou em substratos que sejam atrativos para a larva, como por



 

 

 

exemplo, os coletores artificiais e após ocorrer o assentamento, as larvas tornam-

se o que chamamos de sementes de ostras. 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Crassostrea sp. Fonte: Wallace; 2001. 

 
A obtenção de sementes de ostras em ambiente natural depende de vários 

aspectos, como preferência pelo substrato, profundidade, tipos de coletor, 

correntes, intensidade luminosa, fases da lua, ângulo das lâminas dos coletores e 

preferência pelas superfícies horizontais (QUAYLE, 1980; NALESSO et al., 2008). 

Assim, uma alternativa de obtenção de sementes de ostras de uma forma 

menos impactante, seria por meio de coletores artificiais, de baixo custo como por 

exemplo, os fabricados com a reutilização de garrafas PET, que quando instalados 

no ambiente em épocas do ano e locais apropriados determinados por estudo

 



 

 

 

prévio, podem servir de local de assentamento (fixação) para as larvas de ostras, 

também podendo servir como uma fonte de renda extra para os pescadores 

adeptos dos coletores. 

 

Portanto, o objetivo deste trabalho visa avaliar a coleta de sementes de 

ostras em diferentes pontos do CEP (Complexo Estuarino de Paranaguá) utilizando 

coletores artificiais em períodos distintos do ano. 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Avaliar a coleta de sementes de ostras em diferentes pontos do CEP 

(Complexo Estuarino de Paranaguá) utilizando coletores artificiais em períodos 

distintos do ano. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
● Obter melhor local para coleta de sementes de ostras no Complexo 

Estuarino de Paranaguá (CEP); 

● Comparar dois períodos do ano identificando assim qual o melhor para 

coletar sementes no CEP com o auxílio do coletor artificial; 

● Repassar a metodologia de coleta de sementes de ostras com coletores 

de garrafas PET, para os ostreicultores e ribeirinhos, por meio de uma 

cartilha de fácil compreensão. 



 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
 

3.1 O EXPERIMENTO 

 

 
Esta pesquisa prática foi realizada em duas campanhas, a primeira 

denominada FC, referente ao Fim do Período Chuvoso, executada durante os 

meses de abril a junho de 2019 e posteriormente a segunda campanha 

denominada de IC, referente ao Início do Período Chuvoso, durante os meses de 

outubro a janeiro de 2020, no Complexo Estuarino de Paranaguá - PR, coletando 

amostras de quatro coletores de sementes de ostras instalados em 11 

comunidades de pesquisa, onde estes ficaram instalados durante 

aproximadamente 68 dias. 

 
3.2 CONFECÇÃO DOS COLETORES 

 

 
Foram utilizadas 156 garrafas de tereftalato de polietileno (PET) para 

produzir um total de 52 coletores. Foram destinados quatro coletores a cada um 

dos 11 pontos de pesquisa pré-determinados. Cada coletor consistia no uso de três 

garrafas PET de 2 litros, onde foram retiradas o fundo e a boca das garrafas, assim 

cortadas ao meio, formando duas lâminas côncavas com tamanho de 250X150mm 

de largura (Figura 2). Seis lâminas sobrepostas em um metro de fio de polietileno, 

amarrados em ambas as pontas, onde o lado curvo das peças permanece para 

baixo e separados em segmentos espaçadores feitos com mangueiras plásticas de 

aproximadamente 12mm de diâmetro e cortadas em um comprimento aproximado 

de 18 a 20mm. Logo ao centro do fio, embaixo de todo o coletor foi colocado um 

peso de concreto, moldado através de um copo descartável de 250ml, a fim de 

deixar o coletor mais estabilizado possível quando instalado. 



 

 

 

 

 
 

Figura 2: Confecção: Processo de corte das lâminas de PET para montagem dos coletores. (Fonte: 

O autor). 

 

 
As lâminas foram lixadas de ambos os lados com material de alta 

granulometria, como as lixas de 30 polegadas (Figura 2), tornando um ambiente 

atrativo e facilitando o assentamento das larvas. A maior aspereza facilita o contato 

da larva com o material. 

 
 

 

 

Figura 3: Confecção: Montagem dos coletores feitos de lâminas de garrafas PET.

 



 

 

 

 
 

Os coletores ficaram suspensos na coluna d’água quando instalados, por 

este motivo, foram confeccionadas 11 estruturas de madeira com o formato de 

trave, medindo 2m de comprimento, 2m de largura e 0,04m x 0,04m de espessura 

(Figura 4) estas traves eram enterradas no entre-marés, aproximadamente 1m de 

profundidade no solo de cada ponto demarcado por gps. 

 

Figura 4: Modelo da estrutura de madeira (indicando sua seção transversal) utilizada para amarrar 

os coletores artificiais de garrafa, PET 

 
 
 

3.3 DEFINIÇÃO DE ÁREAS SELECIONADAS PARA INSTALAÇÃO DOS 

COLETORES 

 

 
As áreas para a instalação dos coletores foram selecionadas considerando 

as comunidades que praticam a atividade da ostreicultura, ou até mesmo extração 

de ostras do banco natural para comercialização no Complexo Estuarino de 

Paranaguá, sendo elas: Teixeira, Eufrasina, Amparo, Ponta Oeste, Tromomo, 

Medeiros, Almeida, Poruquara, Barbados, Vila Fátima e Pontal do Sul e  

distribuídas conforme demonstrada na imagem abaixo (Figura 5). 



 

 

 

A instalação também foi realizada com base em dois estudos preliminares, 

um deles sendo um trabalho de mestrado: “Avaliação do ciclo reprodutivo de 

ostras Crassostrea gasar em três locais de cultivo na Baía das Laranjeiras 

(PR).”(AFONSO, 2019). E um trabalho de Iniciação Científica: “Coleta e 

processamento de amostras de ostras e larvas de bivalves coletadas em 

locais de cultivo de ostras no Complexo Estuarino de Paranaguá.”(BUFF, 

2019). Ambos os trabalhos mostraram resultados de prováveis melhores épocas do 

ano e locais prováveis de captação de sementes ostras, para a instalação dos 

coletores artificiais de sementes de ostras no CEP. 



 

 

 

 

 
 

Figura 5: Mapa do Complexo Estuarino de Paranaguá com os pontos selecionados para instalação 

dos coletores. Fonte: HACKRADT. F et al, 2006. (Modificado em 2018).  

 
 

3.4 INSTALAÇÃO PRÉ-DETERMINADA DOS COLETORES NO CEP 

 

 
Em dezembro de 2018 foi realizado o primeiro contato com as lideranças 

das comunidades de estudo,  pedindo autorização e repassando detalhes sobre o 

trabalho. Visto que os coletores poderiam contribuir economicamente para a 

comunidade, por meio da captação de sementes, seu cultivo até a forma adulta 

para posteriormente vendê-las, como também comercializar as próprias sementes 

de ostras.  

Desta forma, cada uma dessas lideranças organizaram reuniões com suas 

comunidades, apresentando nosso trabalho e o seu objetivo, assim, todas as 

comunidades se mostraram interessadas e liberando nossa pesquisa, como 

também se mostrando prontos para nos auxiliarem. 

Ressaltando assim a importância da aplicação do Artigo 6° da Convenção 

169 da OIT; Onde primeiramente esses povos foram consultados, estabelecemos 

meios para que eles participaram livremente e estavam sempre presentes e 

opinando em todas as decisões, todos os recursos utilizados advieram de 

instituições de fomento para a própria pesquisa e todas as consultas feitas com 



 

 

 

essas comunidades foram efetuadas com boa fé e de maneira apropriada com o 

objetivo de chegar em um comum acordo, conseguindo assim o consentimento 

acerca das medidas propostas.  

A campanha do FC iniciou-se em abril de 2019. Em cada uma das 

comunidades de Teixeira, Eufrasina, Amparo, Tromomo, Medeiros, Almeida, 

  



 

 

 

Poruquara, Barbados, Vila Fátima e Pontal do Sul, foram instalados 4 coletores em 

regiões entre-marés (Figura 7) e demarcadas as coordenadas através de um gps 

Garmin eTrex 30x, facilitando a localização do ponto, conforme observa-se. (Figura 

6). 

 

Figura 6: Marcação com GPS dos pontos onde foram instalados os coletores artificiais 
 
 
 
 

 

Figura 7: Coletores artificiais de sementes de ostras no varal, instalados no entre marés. 

 
 
 

Com exceção, na comunidade de Ponta Oeste que foram instalados os 4 

coletores nas estruturas de cultivo de ostras, chamadas long-lines, na região



 

 

 

submareal, pois a movimentação das ondas no local impedia que a estrutura de 

madeira fosse instalada no entre-marés. E na comunidade de Medeiros que além 

de serem instalados 4 coletores na estrutura de madeira fixada no entre-marés, 

também foram instalados 4 coletores em long-lines, no submareal. 

No mês de outubro de 2019 foram instalados os coletores do IC novamente 

nas mesmas 11 comunidades e nos mesmos locais demarcados pelo gps Garmin 

eTrex 30x , seguindo a mesma metodologia de instalação de acordo com o FC. 

 
 

 
3.5 RETIRADA DOS COLETORES DOS LOCAIS DE ESTUDO 

 

 
Os coletores ficaram instalados e submersos em média de 68 dias. Em 

junho de 2019, através do GPS Garmin eTrex 30x, foi encontrado o ponto de 

pesquisa (Tabela 1) desamarrando os coletores da estrutura de madeira (Figura 9) 

e separados, assim foram armazenados em sacos plásticos (cada coletor em um 

saco plástico separadamente) identificando cada ponto de coleta com um lacre 

numerado (Figura 8). Em seguida, foram levados ao laboratório LEMAqui - 

Laboratório de Engenharia e Malacocultura do Centro de Estudos do Mar da 

Universidade Federal do Paraná para a triagem dos organismos coletados.



 

 

 

 

 
 

Figura 8: Foto do saco plástico onde eram colocados os coletores retirados dos locais para serem 

levados até o laboratório, fechado com os lacres numerados que identificavam cada ponto. 

 

Figura 9: Pescador da comunidade de Almeida responsável por nos auxiliar em nosso experimento 

retirando os coletores de sementes de ostras da água para levarmos ao laboratório. 

 
 

 
Tabela 1: Organização dos pontos de instalação dos coletores artificiais de sementes de ostras por 

Setor do Complexo Estuarino de Paranaguá; local ou comunidade que foram instalados; ponto de 

instalação captado por meio de GPS; data de instalação e retirada dos coletores separados por 

período de estudo. 



 

 

 

 

 
Setor 

 
Local 

Ponto de instalação FC IC 

Latº (y) Longº (x) Instalação Retirada Instalação Retirada 

Oeste 1 Teixeira -25, 48745 -48, 64754 11/04/2019 18/06/2019 02/10/2019 17/12/2019 

 
Oeste 2 

Eufrasina -25, 46585 -48, 57533 11/04/2019 18/06/2019 02/10/2019 17/12/2019 

Amparo -25, 47069 -48,50889 11/04/2019 18/06/2019 02/10/2019 17/12/2019 

Mistura Ponta Oeste -25, 49679 -48, 37706 12/04/2019 18/06/2019 17/10/2019 19/12/2019 

Norte 1 Tromomó -25, 27933 -48, 39584 03/04/2019 11/06/2019 04/10/2019 20/12/2019 

 
 

 
Norte 2 

Medeiros 
(Long-line) 

 
-25, 38197 

 
-48, 45547 

 
03/04/2019 

 
11/06/2019 

 
11/10/2019 

 
20/12/2019 

Medeiros 
(Costa) 

 

-25, 37769 
 

-48,45258 
 

03/04/2019 
 

11/06/2019 
 

11/10/2019 
 

20/12/2019 

Almeida -25, 32701 -48, 43383 05/04/2019 11/06/2019 25/10/2019 20/12/2019 

 

 
Norte 3 

Poruquara -25, 30326 -48, 27793 04/04/2019 14/06/2019 18/10/2019 19/12/2019 

Barbados -25, 38083 -48, 22494 05/04/2019 13/06/2019 18/10/2019 19/12/2019 

Vila Fátima -25, 48745 -48, 64754 04/04/2019 14/06/2019 18/10/2019 19/12/2019 

Plataforma Pontal do Sul -25, 56724 -48, 35417 25/04/2019 02/07/2019 07/11/2019 17/01/2020 

 
 
 

 

3.6 ANÁLISE DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 
Juntamente com os coletores, foram amarrados um data logger  Tidbit 

onset onde este equipamento realizou a medição de temperatura por hora em todo 

o período do experimento. E amostras de água foram coletadas coincidindo com as 

datas de instalação e retirada dos coletores, para medir pH e a salinidade com um 

refratômetro óptico manual e o pH com um medidor digital de bancada. 

 

 
3.7 TRIAGEM DO MATERIAL, QUANTIFICAÇÃO E BIOMETRIA 

 

 
Após a chegada do material no laboratório, os sacos plásticos eram 

abertos separadamente por coletor. Cada coletor era observado (Figuras 10 e 11) 

lavados em água corrente, cortados os fios em que uniam as lâminas de garrafas



 

 

 

PET e em seguida as mesmas eram levemente torcidas até que todas as sementes 

de ostras caíssem na bandeja, onde eram separadas do fouling. 

 
 

 

Figura 10: Sementes de ostras fixadas na lâmina da garrafa PET observadas durante a triagem. 
 
 
 
 

Figura 11: Lado côncavo dos coletores artificiais de sementes de ostras, com as sementes fixadas 

após experimento.



 

 

 

Uma amostra de 30 sementes foi separada aleatoriamente por coletor, 

totalizando 120 sementes, colocadas em sacos plásticos pequenos, etiquetados 

com o número do ponto que indicava a comunidade específica e com as siglas C1, 

C2, C3 ou C4 dependendo de qual  dos 4 coletores fosse a amostra, eram 

acondicionadas em álcool 96% e colocadas no congelador para a posterior 

biometria. 

Nas amostras de sementes a biometria foi executada com o auxílio de um 

paquímetro de precisão 0,02mm, medindo individualmente o comprimento e altura 

(segundo GALTSOFF, 1964) de cada uma das sementes de ostras, em seu maior 

eixo. (Figuras 12 e 13). Nestes animais de estudo a altura/tamanho é 

correspondente ao eixo de crescimento, podendo então ser analisadas da melhor 

forma. 

 
 

 

 

Figura 12: Equipe do Laboratório LEMAqui executando os processos de quantificação e biometria



 

 

 

 

 
 

Figura 13: Materiais utilizados nos processos de triagem, quantificação e biometria das sementes 

de ostras. 

 
 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

As análises estatísticas foram processadas a partir dos dados medidos de 

quantificação e biometria onde estes foram organizados em planilhas no Microsoft 

Excel, separando os dados por local e coletor em ordem (1,2,3 e 4), desta forma, 

facilitando para o cálculo da média de sementes por coletor e local. 

 

Posteriormente todos os dados foram alocados em ordem de local, coletor, 

Campanha 1 e Campanha 2 em apenas uma grande planilha no Microsoft Excel 

para facilitar nos outros métodos de análise estatística. 

 

Para visualizar as semelhanças entre as amostras de sementes de ostras 

entre locais e campanhas foi elaborado um dendrograma (cluster) com base na 

matriz de similaridade elaborada com o índice de Bray-Curtis, a partir da matriz de 

abundância de sementes de ostras transformadas em log (y+1) (CLARKE; 

WARWICK, 1994). 

Com o intuito de testar a hipótese da existência de diferenças significativas 

da quantidade (abundância) de sementes de ostras, incrustadas nos coletores 

experimentais entre os locais amostrados e as campanhas amostrais foi aplicada 

uma análise de variância por meio de permutações (Permanova) (ANDERSON et 

al., 2008). Os fatores campanhas amostrais (início e final do período chuvoso, IC e 

FC respectivamente) e locais (Almeida-ALM, Amparo-AMP, Barbados-BAR, 



 

 

 

Eufrasina-EUF, Medeiros-MED, Ponta Oeste-POO, Poruquara-POR, Pontal do Sul-

POS, Teixeira-TEI, Tromomó-TRO e Vila Fátima-VIL) foram considerados fixos e 

ortogonais. Quando detectadas diferenças significativas foi realizada a Permanova 

pareada, comparando-se os níveis de cada tratamento. A homogeneidade das 

variâncias foi testada pelo teste de Levene (LEVENE, 1960). 

 

Foi elaborado um gráfico de colunas com as médias de abundância e erro 

padrão, para observar os padrões entre os locais e campanhas. Os locais foram 

ordenados considerando-se o padrão setorial determinado no âmbito do projeto 

“Resiliência Socioecológica e Sustentabilidade do Complexo Estuarino de 

Paranaguá – ResiCEP”. 

 

O dendrograma e as análises de Permanova foram elaboradas no software 

PRIMER 6, com o pacote da Permanova (ANDERSON et al., 2008). O teste de 

homogeneidade das variâncias e o gráfico de barras foram elaborados no software 

R, nos pacotes Car (FOX; WEISBERG, 2020) e Sciplot (MORALES, 2020) 

respectivamente. 

 
 

3.9 PRODUÇÃO DE CARTILHA PARA CONFECÇÃO DE COLETORES 
ARTIFICIAIS DE SEMENTE DE OSTRAS.  

 
 
Ao pensar em uma forma clara e didática de repassar para comunidades de estudo o 

passo a passo para a confecção dos coletores artificiais de sementes de ostras, 

resolvemos então montar uma cartilha em formato de uma história em quadrinhos onde 

o entendimento da mesma fosse possível ao apenas olhar para as ilustrações, sem 

necessariamente ler, desta forma sendo de fácil acesso e entendimento de qualquer 

público que tivesse interesse. 

 

Sendo assim, procuramos o aluno Leandro Araújo de Freitas do curso de Ciências 

Exatas da Universidade Federal do Paraná - Campus Pontal do Paraná que possui 

experiência em desenhos em quadrinhos e o mesmo aceitou nos ajudar a produzir a 

cartilha para confecção de coletores artificiais de sementes de ostras de baixo custo. 

 

Então, algumas fotos do passo a passo que realizamos para a confecção e instalação 

dos coletores foram repassadas para o Leandro, juntamente com um roteiro resumido 

em poucas palavras que iriam compor a história. 



 

 

 

4. RESULTADOS 
 

 

Durante as instalações e retiradas dos coletores os dados de temperatura 

e qualidade de água (Salinidade e pH) foram aferidos e com isto obtivemos as 

médias (Tabela 2) por comunidade. 

 

Setor Comunidade Salinidade 
(ppm) 

pH 

Oeste 1 Teixeira 24,3 ± 0,57 7,35 ± 0,05 

Oeste 2 Eufrasina 26,6 ± 0,57 7,63 ± 0,15 

Oeste 2 Amparo 29 ± 0 7,75 ± 0,04 

Mistura Ponta Oeste 30,3 ± 0,57 7,88 ± 0,04 

Norte 1 Tromomo 5 ± 0 6,85 ± 0,01 

Norte 3 Vila Fátima 9,66 ± 0,57 7,11 ± 0,11 

Norte 3 Poruquara 13,3 ± 0,57 7,19 ± 0,03 

Norte 2 Almeida 14,3 ± 0,57 7,38 ± 0,03 

Norte 2 Medeiros 16 ± 0 7,22 ± 0,03 

Norte 2 Barbados 24,3 ± 0,57 7,81 ± 0,04 

Plataforma Pontal do Sul 28,6 ± 1,15 8,03 ± 0,02 

 
Tabela 2: Médias dos parâmetros de qualidade de água do período FC. 

 
Na primeira campanha que ocorreu no fim do período chuvoso (FC), foi 

observado que a média de temperatura aferida por hora nos coletores que 

estavam situados no entre marés durante os dias de permanência dos coletores 

na água foi de 24,2 ± 2,22°C, sendo a temperatura máxima encontrada de  

38,1°C e mínima de 19,8°C. 

E a média de temperatura dos coletores que estavam instalados no 

submareal foi de 26,4 ± 0,85°C, sendo a temperatura máxima de 28,6°C e 

mínima de 23,2°C. 

Já as salinidades captadas em cada comunidade foram bem variadas, mas 

a maior salinidade encontrada foi em Ponta Oeste, comunidade situada na Ilha



 

 

 

do Mel, com bastante influência do mar, desta forma a salinidade teve uma 

média de 30,3 ppm. 

E a menor salinidade foi de 5 ppm em Tromomo, única comunidade situada 

no setor Norte 1 e afastada de todas as outras comunidades, encontrada mais 

para dentro do estuário. 

 

Em relação às médias de pH encontradas, a maioria das comunidades 

manteve um pH neutro, com exceção da média encontrada em Pontal do Sul 

que foi de 8,03 ppm, ou seja, o pH mais básico. E na comunidade de Tromomo 

um pH mais ácido de 6,85 ppm. 

 

Setor Comunidade Salinidade 
(ppm) 

pH 

Oeste 1 Teixeira 22,3 ± 1,15 7,65 ± 0,03 

Oeste 2 Eufrasina 23,6 ± 0,57 7,74 ± 0,02 

Oeste 2 Amparo 25,3 ± 0,57 7,9 ± 0,00 

Mistura Ponta Oeste 29,6 ± 0,57 7,79 ± 0,07 

Norte 1 Tromomo 8,33 ± 0,57 6,69 ± 0,05 

Norte 3 Vila Fátima 22,3 ± 1,15 7,13 ± 0,27 

Norte 3 Poruquara 25 ± 0 7,49 ± 0,09 

Norte 2 Almeida 20,3 ± 0,57 7,52 ± 0,03 

Norte 2 Medeiros 23 ± 0 7,48 ± 0,13 

Norte 2 Barbados 30 ± 0 7,73 ± 0,06 

Plataforma Pontal do Sul 13 ± 0 5,55 ± 2,83 

 
Tabela 3: Médias dos parâmetros de qualidade de água do período IC. 

 
Já na segunda campanha que ocorreu no início do período chuvoso (IC), 

foi observado que a média de temperatura aferida por hora nos coletores que 

estavam situados no entre marés durante os dias de permanência dos coletores na 

água foi de 24,9 ± 1,69°C, sendo a temperatura máxima encontrada de 30,9°C e 

mínima de 17,7°C. 



 

 

 

De acordo com os dados de temperatura, observou-se que os máximos e 

mínimos obtiveram uma grande amplitude em virtude das variações de marés, ou 

seja, quando os coletores eram expostos a uma maré muito baixa durante o dia foi 

obtida uma alta temperatura e quando expostos  durante o período da noite, foi 

obtida uma baixa temperatura. 

 

Em relação às médias de salinidade a maior encontrada foi de 30ppm na 

comunidade de Barbados no eixo Norte 2, seguida da média de 29,66ppm captada 

em Ponta Oeste onde foi a comunidade que obteve a maior média de salinidade no 

final do período chuvoso (FC). 

As médias de pH encontradas na maioria das comunidades se mantiveram 

no neutro, com exceção de Pontal do Sul que teve o pH 5,55, ou seja, mais ácido, 

seguido da comunidade de Tromomo com um pH 6,69, local que também obteve a 

média de pH mais básico no final do período chuvoso (FC). 

 
 
 

4.1 ABUNDÂNCIA DE CAPTAÇÃO DE SEMENTES 

 
 

 
De acordo com o Teste de permutações entre comunidades em ambas as 

campanhas FC e IC (Tabela 4 e 5) resultado da permanova realizada, foi planejada 

uma tabela para uma melhor visualização das comunidades que obtiveram 

diferenças estatísticas, ou seja, a Tabela 4 mostra que os lugares onde encontra-

se o “X”, são comunidades que apresentação diferenças estatísticas entre si 

(p>0,05). 

A partir da observação do gráfico de abundância de sementes coletadas 

(Gráfico 1) comparando as duas campanhas FC e IC, as comunidades de Amparo, 

Barbados, Ponta Oeste, Tromomo, Almeida e Pontal do Sul não tiveram diferenças 

estatísticas (p>0,05), o restante tiveram diferenças entre a campanha IC e FC no 

número de sementes. 



 

 

 

Tabela 4: Teste de permutações entre comunidades no FC, nas comunidades de Teixeira (TEI); 

Eufrasina (EUF); Amparo (AMP); Ponta Oeste (POO); Tromomo (TRO); Almeida (ALM); Medeiros 

(MED); Vila Fátima (VIL); Poruquara (POR); Barbados (BAR) e Pontal do Sul (POS). 

 

FC AMP TEI EUF VIL BAR POR POO TRO MED ALM POS 

AMP  X X X X X X X X X X 

TEI X   X  X X   X X 

EUF X   X  X X   X X 

VIL X X X    X  X   

BAR X           

POR X X X    X  X   

POO X X X X  X   X X X 

TRO X           

MED X   X  X X   X X 

ALM X X X    X  X   

POS X X X    X  X   

 
 
 

Quando avaliada a abundância de sementes na campanha FC entre as 

comunidades amostradas (Tabela 4) foi observado que a comunidade de Amparo 

foi significativamente diferente (p<0,05) de todas as outras comunidades 

observadas, teve a melhor captação de sementes. Seguido da comunidade de 

Ponta Oeste que foi diferente estatisticamente (p<0,05) de todas as comunidades, 

exceto de Barbados e Tromomo. 

 

Assim, de acordo com o gráfico de abundância (Gráfico 1) foi visto que a 

menor média, sementes assentadas, foi encontrada em Vila Fátima, comunidade 

na qual foi diferente estatisticamente (p<0,05) de todas as comunidades, exceto de 

Barbados, Poruquara, Tromomo, Almeida e Pontal do Sul. 

 

.



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Gráfico 1: Gráfico de abundância das sementes de ostras coletadas no FC e no IC, nas 

comunidades de Teixeira (TEI); Eufrasina (EUF); Amparo (AMP); Ponta Oeste (POO); Tromomo 

(TRO); Almeida (ALM); Medeiros (MED); Vila Fátima (VIL); Poruquara (POR); Barbados (BAR) e 

Pontal do Sul (POS). 

 
 

 
Quando avaliada a abundância na campanha IC entre as comunidades 

(Tabela 5) foi observado que a comunidade de Amparo foi estatisticamente 

diferente (p<0,05) de todas as comunidades, exceto das comunidades de Vila 

Fátima, Barbados e Ponta Oeste, sendo assim, estas foram as comunidades que 

alcançaram as maiores médias de captação de sementes de ostras nesse período.



 

 

 

Tabela 5: Teste de permutações entre comunidades no IC, nas comunidades de Teixeira (TEI); 

Eufrasina (EUF); Amparo (AMP); Ponta Oeste (POO); Tromomo (TRO); Almeida (ALM); Medeiros 

(MED); Vila Fátima (VIL); Poruquara (POR); Barbados (BAR) e Pontal do Sul (POS). 

 

IC AMP TEI EUF VIL BAR POR POO TRO MED ALM POS 

AMP  X X   X  X X X X 

TEI X   X X  X X    

EUF X   X X  X X    

VIL  X X   X  X X X X 

BAR  X X   X  X X X X 

POR X   X X  X  X  X 
POO  X X   X  X X X X 

TRO X X X X X  X  X X X 

MED X   X X X X X    

ALM X   X X  X X    

POS X   X X X X X    

 

Assim, de acordo com o gráfico de abundância (Gráfico 1) foi visto que a 

menor média de sementes de ostras assentadas, foi encontrada em Tromomo, 

comunidade na qual foi diferente estatisticamente (p<0,05) de todas as 

comunidades, exceto de Poruquara que teve uma média de captação de sementes 

de ostras. 

Desta forma, podemos observar os grupos de similaridades de captação de 

sementes de ostras (Gráfico 2) entre campanhas (FC e IC) sendo um nível de 90% 

de similaridade, foi possível a formação de três grupos, nos extremos do gráfico 

houve uma separação dos eixos norte-sul, mais à esquerda e leste-oeste, à direita. 

No geral, o potencial de produção de sementes mostrou-se diferenciado entre os 

eixos do CEP, dentro destes grupos podemos observar que há similaridade entre 

eles quando se trata das salinidades. 



 

 

 

 

 
 

Gráfico 2:Grupos de similaridades de captação de sementes de ostras entre Campanhas: Final do 

Período Chuvoso (FC) e Início do Período Chuvoso (IC) nas comunidades de Teixeira (TEI); 

Eufrasina (EUF); Amparo (AMP); Ponta Oeste (POO); Tromomo (TRO); Almeida (ALM); Medeiros 

(MED); Vila Fátima (VIL); Poruquara (POR); Barbados (BAR) e Pontal do Sul (POS). 

 
 

 
4.2 CLASSES DE TAMANHOS (FC) 

 
 

 
Através das representações dos gráficos de classes de tamanhos de 

sementes de ostras (Figura 13) fixadas nos coletores artificiais no final do período 

chuvoso (FC), foi observado que a comunidade de Amparo obteve a maior 

frequência absoluta de maiores sementes captadas com sementes de 24mm, 

assim como Ponta Oeste. 

Nas comunidades de Teixeira, Eufrasina, Vila Fátima, Barbados, Ponta 

Oeste e Tromomo, foi observada uma dispersão de tamanho de sementes mais 

distribuída, mostrando uma clássica característica de organismos tropicais, desova 

parcial e contínua. 

 

Porém a comunidade de Pontal do Sul destacou-se em relação a maior 

frequência de menores sementes captadas, onde estas não ultrapassam 8mm.



 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Gráficos de classes de tamanhos (mm) das sementes de ostras e frequência (%) na qual 

foram encontradas em cada comunidade estudada no Final do Período Chuvoso.



 

 

 

4.3 CLASSES DE TAMANHOS (IC) 

 
 

 
Através das representações dos gráficos de classes de tamanhos de 

sementes de ostras (Figura 14) fixadas nos coletores artificiais no início do período 

chuvoso, foi observado que a comunidade de Amparo e Teixeira obtiveram a maior 

frequência absoluta de maiores sementes captadas com sementes de 24mm. 

 

Nas comunidades de Teixeira, Eufrasina, Vila Fátima, Barbados, 

Poruquara, Ponta Oeste, Tromomo, Medeiros (ambos os locais) e Pontal do Sul, foi 

observada uma dispersão aleatória de tamanho de sementes fixadas nos coletores. 

Porém a comunidade de Almeida destacou-se com relação a maior 

frequência de menores sementes captadas, onde estas não ultrapassam 8mm. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

 

Figura 15: Gráficos de classes de tamanhos (mm) das sementes de ostras e frequência (%) na qual 

foram encontradas em cada comunidade estudada no Início do Período Chuvoso. Fonte: Autoria 

própria. 

 

 

Conforme apresentado na metodologia deste trabalho, elaboramos uma cartilha didática 

(Apêndice 2), onde esta foi disponibilizada para facilitar a apresentação da confecção 

dos coletores artificiais de sementes de ostras, para os pescadores e ribeirinhos das 

comunidades do CEP com o objetivo dessas comunidades conseguirem replicar de 

maneira simples a confecção de coletores de garrafas PET . Esta cartilha apresenta de 

forma gráfica e escrita, de forma acessível para todos, o passo-a-passo da confecção, 

preparação para instalação e algumas dicas de manejo do coletor, onde esta foi 

impressa e plastificada visto que o intuito é entregá-las para comunidades pesqueiras, 

assim poderão ter contato com a água sem perigo de danificá-las e tendo uma alta 

durabilidade. 



 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 
No presente trabalho foi observado que os máximos e mínimos de 

temperatura em ambos os períodos obtiveram uma amplitude em virtude das 

variações de marés, ou seja, quando os coletores eram expostos a uma maré 

muito baixa durante o dia foi obtida uma alta temperatura e quando expostos a 

durante o período da noite, foi obtida uma baixa temperatura. 

 

Na primeira campanha que ocorreu no fim do período chuvoso (FC), foi 

observado que a média de temperatura aferida por hora nos coletores que estavam 

situados no entre marés durante os dias de permanência dos coletores na água foi 

de 24,2 ± 2,22°C, sendo a temperatura máxima encontrada de 38,1°C e mínima de 

19,8°C. 

 

Já na segunda campanha que ocorreu no início do período chuvoso (IC), 

foi observado que a média de temperatura aferida por hora nos coletores que 

estavam situados no entre marés durante os dias de permanência dos coletores na 

água foi de 24,9 ± 1,69°C, sendo a temperatura máxima encontrada de 30,9°C e 

mínima de 17,7°C. 

 

E no início do período chuvoso no submareal, na comunidade de Ponta 

Oeste, na qual foi um dos melhores resultados de captação de sementes, onde os 

coletores foram instalados nos long-lines, os dados de temperatura foram mais 

homogêneos. 

Estes resultados coincidem com os de FUNO et. al (2019) que observaram 

que em um dos pontos de suas pesquisas a densidade de ostras recrutadas era 

altamente correlacionada a variáveis ambientais associadas ao período chuvoso. 

 

Em relação a salinidade no final do período chuvoso, foram bem variadas 

entre todas as comunidades, mas a maior salinidade encontrada foi em Ponta 

Oeste, comunidade situada na Ilha do Mel, com bastante influência do mar, desta 

forma a salinidade teve uma média de 30,3 ppm. E a menor salinidade foi de 5 ppm 

em Tromomo, única comunidade situada no setor Norte 1 e afastada de todas as 

outras comunidades, encontrada mais para dentro do estuário. 



 

 

 

Já as médias de salinidade encontradas no início do período chuvoso a 

maior foi de 30ppm na comunidade de Barbados no eixo Norte 2, seguida da média 

de 29,66ppm captada em Ponta Oeste onde foi a comunidade que obteve a maior 

média de salinidade no final do período chuvoso (FC). 

MIRANDA e GUZENSKI (1999) estabeleceram que a melhor salinidade 

para produção de larvas de ostras é de 25-30 ‰, mas LEMOS et al. (1994) afirmou 

que as larvas jovens sobrevivem e crescem melhor em salinidades de 25 a 40 ‰, e 

que populações naturais de Crassostrea rhizophorae são bem adaptadas às 

variações de salinidade, embora não a extremos de temperatura. 

NASCIMENTO e PEREIRA, 2004 comentaram que tanto o crescimento 

quanto reprodução são afetados pelas salinidades muito baixas. A sobrevivência 

de larvas também pode ser comprometida em salinidades abaixo de 8 ‰ 

(NALESSO et al., 2008). Lemos et al. (1994) afirmaram que as larvas sobrevivem e 

crescem melhor em salinidades entre 25 a 40 ‰. 

BRITO (2008) realizou testes para avaliação das taxas de crescimento em 

função da salinidade e concluiu que os maiores valores foram registrados  na 

salinidade de 25 PSU, que representa um valor médio típico de baías e estuários. 

 

Ainda sobre os parâmetros de qualidade da água foi observado que as 

médias de pH encontradas no FC, a maioria das comunidades manteve um pH 

neutro, com exceção da média encontrada em Pontal do Sul que foi de 8,03 ppm, 

ou seja, o pH mais básico, sendo um valor normal encontrado em água no mar. E 

na comunidade de Tromomo um pH mais ácido de 6,85 ppm. 

 

Já em IC as médias de pH encontradas na maioria das comunidades se 

mantiveram no neutro, com exceção de Pontal do Sul que teve o pH 5,55, ou seja, 

mais ácido, seguido da comunidade de Tromomo com um pH 6,69, local que 

também obteve a média de pH mais básico no final do período chuvoso (FC). 

Segundo ESTEVES (1998), o pH atua sobre as comunidades aquáticas 

diretamente nos processos de permeabilidade da membrana celular, interferindo,



 

 

 

portanto, no transporte iônico intra e extracelular e entre os organismos e o meio. 

Para GOMEZ et al. (1995), o pH da água do mar deve estar entre 7,9 e 8,1. 

No presente estudo observamos que os coletores confeccionados de 

garrafas PET e lixados obtiveram uma boa aderência, desta forma aumentando a 

fixação das larvas de ostras. Segundo verificado por DEVAKIE E ALI (2002) é 

possível que a superfície lisa do plástico PET possa inibir o assentamento larval. 

WELDER et. al observou que coletores de PET, bem como outros coletores de 

plástico (WELDER, 1980; MONTOYA; MADRIZ, 1986), têm como  grande 

vantagem a facilidade de remoção de sementes de ostras devido à flexibilidade do 

plástico, além de ser um material reciclável (BEZERRA; FRAGA; SILVA, 2003; 

BUITRAGO; ALVARADO, 2005). 

 

Na comunidade de Tromomo foi observado que no final do período 

chuvoso foi encontrada uma grande quantidade de cracas incrustadas nos 

coletores, competindo por espaço com as sementes de ostras. Segundo FUNO et. 

al (2019) os coletores que permaneceram imersos durante todo o período de 

amostragem, podem ter favorecido um maior assentamento de outros organismos, 

com abundância de cirripedia (cracas), principalmente no período de seca. 

Competição interespecífica, especialmente de cracas, pode ter um efeito negativo 

sobre o assentamento da ostra (PAIXÃO et al. 2013). Estudos conduzidos  por 

NERY (2008) revelam que as cracas são fortes concorrentes das ostras, 

principalmente na fase inicial de colonização. Há sim evidências de que as cracas 

também podem remover a sementes de ostras do substrato (OSMAN et al., 1989). 

Coletores que ficam expostos ao ar devido ao efeito das marés pode ajudar a 

reduzir incrustações e competidores, consequentemente favorecer um maior 

assentamento de ostras (FUNO et al., 2019) 

 

Em relação aos custos, o coletor utilizado neste estudo pode ser feito de 

material reciclado, reduzindo assim os custos para os pequenos produtores. Além 

disso, a reciclagem dos coletores pode representar outra vantagem, pois os restos 

de depósitos de cálcio nos coletores não só produzem uma superfície áspera, mas 

também servem como um atrativo para as larvas de ostra para o assentamento. 

(DEVAKIE; ALI, 2002). Desta forma os coletores fabricados e utilizados uma vez,



 

 

 

podem ser reutilizados, tendo apenas o trabalho de fazer algum reparo quando 

necessário. 

Resultados apresentados aqui, especialmente no Final do Período 

Chuvoso (abril a junho) mostraram que as sementes extraídas dos coletores 

podem ajudar a suprir parte da demanda por sementes na região; embora a 

dificuldade reside na separação de espécies com potencial para cultivo ainda em 

fase de semente. 



 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O trabalho executado agregou conhecimentos necessários para preencher 

lacunas a respeito da captação de sementes de ostra no Complexo Estuarino de 

Paranaguá, que hoje é um dos maiores gargalos na produção de ostras. 

 

Sabe-se, que desta forma, com a utilização de coletores artificiais 

fabricados de PET, permite obter uma quantidade suficiente de sementes que 

podem ser utilizadas posteriormente para comercialização ou cultivo de engorda. 

Novas pesquisas devem ser desenvolvidas com o objetivo de tornar ainda mais 

eficiente o processo de captação e seleção de sementes. 

 

Foi observado durante o período de pesquisa, que a grande maioria das 

comunidades têm um potencial produtor, porém algumas das pesquisadas tem um 

grande potencial destacado para captação de sementes. 

É de suma importância, o contato com os pescadores das comunidades, 

onde há uma liderança responsável por cada ponto de coleta e que possa estar 

sempre ligado às movimentações da prática do projeto. Podendo passar 

informações do clima e variações de maré na região, auxílio para instalação e 

retirada dos materiais, como se responsabilizar pela permanência dos coletores no 

local e estar sempre informado sobre as visitas para instalação e coleta dos 

materiais no ponto. 

 

Com isso, é esperado que o extrativismo no ambiente diminua contribuindo 

com a resiliência dos bancos naturais de ostras presentes no Litoral Paranaense, 

como também melhorar o desenvolvimento da ostreicultura praticada pelas 

comunidades ribeirinhas no CEP, e também auxiliando no desenvolvimento 

econômico local. 

As cartilhas impressas e plastificadas com o tema “COLETA DE 

SEMENTES DE OSTRAS NO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, 

UTILIZANDO COLETORES DE BAIXO CUSTO.” sendo o produto final gerado pelo 

presente trabalho, foram levadas presencialmente em dezembro de 2020 até as 

comunidades de Amparo e Medeiros, onde foram entregues para cada um dos 

representantes das comunidades que nos receberam, sendo assim apresentamos 

para eles também os resultados no nosso trabalho e comentamos sobre o grande 

potencial de captação de sementes que ambas as comunidades obtiveram. 



 

 

 

Desta forma, observamos que ambas as comunidades se mostraram 

interessadas em continuar realizando a captação de sementes de ostras com o 

auxílio de coletores artificiais fabricados de garrafas PET, para assim comercializá-

las como uma forma de renda complementar ou completar o ciclo de cultivo em 

suas comunidades, visto que ambas as comunidades possuem potencial de cultivo 

e a comunidade de Medeiros é reconhecida regionalmente pelas ostras que lá são 

cultivadas. 

O intuito final do trabalho seria levar as cartilhas com os resultados da 

pesquisa para todas as comunidades que fizeram parte, porém isso não foi 

possível, pois no ano de 2020 entramos em período de pandemia devido ao vírus 

covid-19, fato que nos impediu que retornássemos até esses locais e onde as 

comunidades que visitamos durante a pandemia , foram tomadas todas as medidas 

de segurança e prevenção contra o covid-19 recomendadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

 

 

Figura 16: Entrega da cartilha para a pescadora Daniela representante da comunidade de 

Amparo . 
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APÊNDICE 1 - FOTOS TIRADAS DURANTE TODO PERÍODO PRÁTICO DA 

PESQUISA 

As fotos foram registradas nas etapas de instalações e retiradas dos coletores nas 

comunidades pesquisadas, como também nas triagens dos materiais em 

laboratório. 

 
Foto 1: Instalação dos coletores de sementes de ostras no entre-marés na comunidade de 

Medeiros. 

 
 
 

Foto 2: Instalação dos coletores de sementes de ostras no entre-marés na comunidade de 

Tromomo.



 

 

 

Foto 3: Seu Orlando pescador e ostreicultor que nos auxiliou em todo período de pesquisa na 

comunidade de Medeiros. 

 
 
 

Foto 4: Instalação dos coletores de sementes de ostras em long-lines na comunidade de Pontal 

Oeste, local de difícil acesso para instalação e retirada dos coletores. 

 
 

Foto 5: Dificuldade de retirada dos coletores de sementes de ostras em período de maré cheia na 

comunidade de Vila Fátima, onde foi necessário realizar o mergulho para a retirada. 



 

 

 

Foto 6: Equipe do Laboratório de Engenharia e Malacocultura - LEMAqui da UFPR realizando a 

triagem dos coletores de sementes de ostras. 

 
 

Foto 7: Seu Toco pescador da comunidade de Amparo que nos auxiliou durante todo período de 

trabalho, sua ajuda foi de grande valia para o sucesso do trabalho. 

 
 

Foto 8: Equipe de pesquisa, barqueiro do CEM/UFPR e Odair, pescador da comunidade de 

Barbados que nos auxiliou durante o trabalho, no momento da retirada dos últimos coletores.



 

 

 

 

 

Foto 9: Equipe de pesquisa, barqueiro da UFPR e Seu Toco pescador da comunidade de Amparo 

durante a última retirada dos coletores da água. 

 
 

Foto 10: Equipe de pesquisa e barqueiro Vitor que nos levou até as comunidades nas últimas 

saídas de campo. 



 

 

 

Foto 11: Um dos quatro barqueiros representando o grupo da Náutica do CEM/UFPR que nos levou 

nas saídas de campo durante todo período de pesquisa. 

 
 

 
Foto 12: Eliel, pescador de Almeida que muito nos ajudou durante toda pesquisa, nos recebeu 

com um bom almoço em sua casa, mostrou seu cultivo de ostras e se dispôs continuar o cultivo 

das sementes de ostras coletadas por meio dos coletores artificiais, até a engorda, em sua 

comunidade.



 

 

 

APÊNDICE 2 - CARTILHA DE COLETA DE SEMENTES DE OSTRAS NO 

COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, UTILIZANDO COLETORES DE 

BAIXO CUSTO. 

 
A cartilha de fácil compreensão foi elaborada como produto final do trabalho 

realizado, com o intuito de repassar a metodologia de coleta de sementes de ostras 

confeccionados de garrafas PET, para os ostreicultores e ribeirinhos das 

comunidades pesquisadas. 

 
 



 

 

 

 

 


