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Abstract. Oil spill cleanup on Brazilian coastal environments: a review. Oil spills occur as a result of 
oil exploitation, transport, distribution and storage, and may damage the environment and affect the 
society. A continuous worldwide effort has been made to improve the response instruments to such 
events in both scientific-technical and legal dimensions. When the oil reaches the coastline and 
contaminates the different ecosystems, the environmental damages become significant. There are many 
different approaches to clean the environment up, and choosing the appropriate technique is crucial to 
minimize the ecological damages, despite the procedures currently in use have been defined mainly based 
on social and economical demands and aesthetical aspects. This paper summarizes and analyses the 
information regarding to the techniques employed on the cleaning of the main Brazilian coastal 
ecosystems (mangroves, salt marshes, beaches, rocky shores, coral reefs, coastal ponds, restingas and 
dunes). Based on bibliographical revision and on the analysis of real national and international cases, we 
propose better-adapted methods to clean up each environment, aiming to contribute to the environmental 
organizations in the decision-making process for oil spills sceneries. 
 
Key words: Oil spills; Brazilian coastal ecosystems; pollution; clean up methods. 
 
Resumo. Vazamentos de óleo, provenientes das atividades de exploração, transporte, distribuição e 
armazenamento, geram danos ao ambiente e afetam a sociedade. Busca-se, nas dimensões técnico-
científica e jurídica, aprimorar de forma contínua os instrumentos de resposta a tais episódios. Quando o 
óleo atinge a linha de costa contaminando diferentes ecossistemas, os prejuízos tendem a ser 
consideráveis. Existem muitas maneiras de se fazer a limpeza do meio e a escolha adequada da(s) 
técnica(s) a ser(em) utilizada(s) é crucial para a minimização dos danos ecológicos, muito embora os 
procedimentos em uso têm sido definidos, principalmente, pela demanda sócio-econômica e os aspectos 
estéticos. Este trabalho sintetiza e analisa as informações referentes às formas e técnicas empregadas na 
limpeza dos principais ecossistemas da costa brasileira (manguezais, marismas, praias, costões rochosos, 
recifes de coral, lagoas costeiras, restingas e dunas). A partir de revisão bibliográfica e de estudos de 
casos reais nacionais e internacionais, propõe-se métodos julgados mais adequados para a limpeza de 
cada ambiente, com o intuito de contribuir com os órgãos ambientais nas tomadas de decisão em cenários 
de vazamentos de óleo. 
 
Palavras Chave: Vazamentos de óleo; ecossistemas costeiros brasileiros; poluição; procedimentos de 
limpeza. 

 
Introdução 

De acordo com a base de dados da 
International Tanker Owners Pollution Federation 
Limited (ITOPF), estima-se que, de 1970 a 2005, 
cerca de 5.700.000 toneladas de óleo foram lançadas 
ao mar. O número de acidentes e o volume de óleo 
derramado têm diminuído progressivamente ao 

longo dos últimos quarenta e cinco anos (ITOPF, 
2006). Constata-se a mesma tendência em relação à 
costa paulista (Cadastro de Acidentes Ambientais, 
CADAC, CETESB, 2005). A redução de acidentes 
está associada a um maior controle e cuidado nas 
operações envolvendo a explotação, transporte e 
armazenamento de petróleo, o que reflete um 
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aumento no nível da responsabilidade ambiental, 
induzido por uma cobrança cada vez mais acentuada 
pela sociedade. Todavia, permanece o risco de que 
ocorram vazamentos – acontecimentos recorrentes – 
com contaminação dos ecossistemas costeiros. É 
imprescindível a necessidade de contínuo 
aprimoramento nos instrumentos de resposta a 
vazamentos de óleo, nas dimensões jurídica e 
técnico-científica. 

No Brasil, entre as leis que obrigam às 
empresas a estarem preparadas para acidentes estão a 
Resolução CONAMA nº. 293/01 (Brasil, 2001), a 
Lei nº. 9.966/00 (conhecida como “lei do óleo”, de 
28 de abril de 2000) e o Decreto no 4.871/03, de 6 
de Novembro de 2003 (Brasil 2000, 2003). Neste 
âmbito, inserem-se as Cartas de Sensibilidade 
Ambiental a Vazamentos de Óleo (cartas SAO), 
definidas pelo governo federal, que são parte 
integrante dos Planos Individuais de Emergência e 
Planos de Área e constituem um elemento 
fundamental para o balizamento de ações de resposta 
a vazamentos de óleo, uma vez que ajudam a 
delinear, antecipadamente, as estratégias de 
contenção, remoção e limpeza recomendadas para 
cada ambiente (Brasil 2004). 

Existem muitas formas de limpar o ambiente 
contaminado por óleo, e a escolha da técnica mais 
adequada é crucial para a minimização dos impactos 
ambientais decorrentes. Paradoxalmente, os 
procedimentos de limpeza empregados têm sido 
definidos levando-se em conta, principalmente, a 
demanda sócio-econômica e aspectos estéticos; 
aspectos ecológicos muitas vezes são colocados em 
segundo plano, o que termina por gerar impactos 
adicionais e muitas vezes mais sérios do que os do 
próprio derrame de petróleo (Michel et al. 1992, 
IPIECA 2000, CETESB 2002, ITOPF 2006). No 
Brasil, os métodos empregados freqüentemente têm 
priorizado a recuperação estética de ambientes 
afetados, com a utilização de procedimentos danosos 
à comunidade biológica (Milanelli et al. 2001). 

Com base nesta realidade, o presente 
trabalho buscou compilar informações sobre as 
formas de limpeza dos principais ecossistemas 
costeiros do Brasil (manguezais, marismas, praias, 
costões rochosos, recifes de coral, lagoas costeiras, 
restingas e dunas) e por meio de investigação, 
revisão bibliográfica e estudos de casos reais 
nacionais e internacionais, propor métodos 
ambientalmente adequados para cada ambiente, com 
o intuito de contribuir com os órgãos ambientais nas 
tomadas de decisão em cenários de vazamentos de 
óleo. 

Métodos de Limpeza 
Para a redução ou minimização dos danos 

ambientais causados pelos derramamentos de óleo, 
diversos métodos de limpeza são utilizados 
internacionalmente. A opção pelo método a ser 
empregado vincula-se fortemente ao tipo de 
ecossistema impactado, levando-se em conta suas 
características e sensibilidade. Envolve também o 
tipo de óleo derramado e fatores técnicos, tais como 
acesso e tipo de equipamento passível de ser 
utilizado, além do custo da operação (Milanelli 
1994). Frisa-se que uma má escolha do método de 
limpeza pode maximizar os danos ambientais. 
Qualquer método de limpeza deve ser aplicado após 
o óleo ter sido, pelo menos em grande parte, retirado 
das águas próximas aos locais atingidos. De outra 
forma, ambientes recém limpos podem vir a ser 
novamente contaminados, implicando na 
necessidade de re-limpeza e acarretando mais danos 
à comunidade já perturbada pelo óleo e operações 
antrópicas (CETESB 2002). 

As opções mais freqüentemente utilizadas 
na limpeza dos ambientes costeiros são: limpeza 
natural, remoção manual, uso de materiais 
absorventes, bombeamento a vácuo, “skimmers” 
(equipamento desenvolvido para remover o óleo da 
superfície da água, utilizando discos giratórios e 
cordas absorventes), jateamento com água a 
diferentes pressões, jateamento com areia, corte de 
vegetação, queima in situ, trincheiras, remoção de 
sedimentos, biorremediação e produtos dispersantes. 

 
Limpeza de Manguezais 

Entre os ecossistemas costeiros, o 
manguezal é classificado como dos mais sensíveis e 
vulneráveis a vazamentos de óleo. O óleo pode 
persistir neste ecossistema por anos e, neste caso, as 
técnicas que permitam limpar ou remover o petróleo 
são limitadas (Gundlach & Hayes 1978). 

Nas áreas onde o acesso é possível, o 
American Petroleum Institute (API, 1985) 
recomenda o uso de jateamento a baixa pressão, 
seguido de recuperação do óleo com o auxílio de 
barreiras, skimmers ou esteiras recolhedoras de óleo. 
Segundo o instituto, essa atividade deve ser 
realizada com auxílio de barcos, usando-se água do 
mar à temperatura ambiente. Também recomenda, 
no jateamento, misturar dispersante com água, o que 
favorece a remoção. 

O jateamento a baixa pressão com água do 
mar pode ser eficiente para remover grandes 
quantidades de óleo da vegetação quando a 
cobertura vegetal é relativamente estável e contínua. 
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Entretanto, pode trazer desvantagens, tais como o 
pisoteio do substrato necessário para o manuseio do 
equipamento, a contaminação de áreas adjacentes 
pelo óleo jateado que não for recolhido, a maior 
penetração do óleo no sedimento, além de não 
remover o óleo totalmente (CETESB 2002). Além 
disso, pode causar remoção de plântulas e produzir 
mais impactos na flora e fauna associada. Já o 
jateamento a alta pressão pode causar erosão, além 
de maximizar os danos ao ecossistema (CETESB 
2002). 

A decisão pelo uso de dispersantes é muito 
difícil. Vários dispersantes testados nas mesmas 
condições (tempo de exposição e concentração) 
podem apresentar efeitos muitas vezes mais tóxicos 
às espécies de mangue do que apenas a presença de 
óleo. Em um evento onde foi aplicado dispersante no 
manguezal depois que o óleo alcançou as raízes, a 
vegetação acabou morrendo de qualquer modo. Isto 
mostra que a sua aplicação deve ser realizada antes 
que o óleo alcance esse ecossistema, desde que 
atendidas todas as exigências legais, ambientais e 
com a concordância dos órgãos ambientais 
(CETESB 2002). Além disso, existem casos em que 
a aplicação do dispersante não alterou o efeito do 
óleo e, em outros, reduziu consideravelmente o seu 
efeito (CETESB 2002). Há, de qualquer forma, a 
necessidade de se realizar experimentos para testar a 
toxicidade e eficiência dos diferentes dispersantes 
disponíveis no Brasil quando misturados com os 
vários tipos de óleo que são transportados na nossa 
costa. No entanto, no Brasil, não é permitido o uso 
de dispersantes em ambientes costeiros abrigados e 
sensíveis, como é o caso dos manguezais (Brasil, 
2000).  

Quanto ao uso de bombeamento a vácuo, o 
uso de esteiras recolhedoras, skimmers e 
recolhimento manual, tais ações são recomendadas 
somente em áreas adjacentes ao manguezal, pois 
podem causar danos mecânicos, remoção de 
organismos e revolvimento do substrato (NOAA 
2000, CETESB 2002). 

A aplicação de absorventes requer algumas 
ponderações importantes: a) os absorventes devem 
ser totalmente recuperáveis; b) o grupo de limpeza 
deve ser treinado para o uso desse material (do 
contrário corre-se o risco de haver misturado à 
camada superficial de sedimento no decorrer da 
recuperação); c) absorventes podem ser utilizados 
nos canais hídricos que cortam o manguezal, não 
sendo sua aplicação recomendada para o interior do 
bosque em razão do efeito do pisoteio e posterior 
dificuldade de recolhimento do absorvente utilizado 
(CETESB 2002). 

A técnica de biorremediação é ainda pouco 
estudada com relação a manguezais impactados por 
óleo, apresentando algumas limitações. É, todavia, 
uma técnica em potencial para tratamentos de longo 
prazo. Como a biorremediação é feita com a adição 
de fertilizantes (bioestimulação) e a adição de 
microrganismos (bioadição), não é recomendada 
para manguezais eutrofizados, pois, na maioria das 
vezes os nutrientes não são limitantes (Michel 
2000). Além disso, é muito provável que já exista 
uma comunidade de bactérias degradadoras de 
hidrocarbonetos (Burns et al. 1999, Michel 2000). 
As condições limitantes para a biorremediação em 
manguezais são: baixos níveis de oxigênio 
molecular, eventual baixa concentração de nutrientes 
e competição (Burns et al. 1999). 
 Segundo Getter et al. (1984), as raízes dos 
mangues e pneumatóforos se mostraram 
especialmente vulneráveis ao pisoteio, bem como as 
plântulas de mangues; a quebra de estruturas das 
plantas resulta em estresse e alterações no 
crescimento. Outro aspecto importante é que o óleo 
pode atingir as camadas mais profundas em função 
do tráfego de pessoas. O óleo residual ao penetrar 
nos sedimentos anaeróbios pode persistir por anos, 
afetando as raízes das plantas e animais que vivem 
entocados nas camadas mais inferiores (API 1985, 
Brasil 2004). 

Considerando-se as vantagens e 
desvantagens dos diferentes métodos, pode-se 
concluir que para os manguezais a melhor opção é a 
limpeza natural. Deve-se evitar, totalmente, o 
pisoteio nas áreas de manguezal contaminadas (API 
1985, Rodrigues 1997, Michel 2000, NOAA 2000, 
Brasil 2000, CETESB 2002, 2005). Recomenda-se o 
uso de esteiras recolhedoras e skimmers e 
bombeamento a vácuo para retirar o óleo das águas 
próximas ao manguezal e de absorventes nas 
margens, com posterior recolhimento, como 
tentativa de diminuir a entrada de óleo no 
ecossistema. 

 
Limpeza de Marismas 

Marismas, como os manguezais, estão no 
nível mais alto da escala de sensibilidade e 
vulnerabilidade a derrames de óleo (Gundlach & 
Hayes 1978, Brasil 2004). 

A persistência do dano e a recuperação do 
sistema também dependem de fatores como grau de 
intemperismo e grau de remoção ou retenção do 
óleo, época do ano, disponibilidade de sementes, 
processo sucessional, erosão/deposição e atividade 
de restauração pelo homem (IPIECA 1994, CETESB 
2002). 
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Tal como os manguezais, as marismas são 
também altamente sensíveis ao pisoteio, que pode 
levar à redução da quantidade de tecido 
fotossintético, expondo o interior das plantas às 
frações tóxicas do óleo e/ou enterrando caules e 
folhas de plantas, reduzindo a sua produtividade. 
Segundo Getter et al. (1984), as folhas e caules de 
marismas suculentos como Batis sp. e Salicornia sp., 
mostraram-se especialmente vulneráveis ao pisoteio. 
A quebra de plantas resulta em estresse e alterações 
no crescimento e expõe o interior das plantas a 
frações tóxicas do óleo. Além disso, o pisoteio 
também pode acelerar os processos erosivos 
(CETESB 2002).  

IPIECA (1994) e NOAA (2000) consideram 
que marismas sob leve contaminação de óleo devem 
ser deixadas sob recuperação natural, havendo a 
necessidade de se avaliar processos e as taxas de 
remoção natural. As acumulações de óleo devem ser 
removidas por bombeamento a vácuo, absorventes 
ou por lavagem a baixa pressão. Deve-se tomar 
cuidado para não contaminar outros locais com o 
óleo removido, para não danificar a vegetação e para 
não contribuir para a mistura de óleo no sedimento. 
Algumas instituições defendem que métodos de 
limpeza mais agressivos só devem ser considerados 
quando outros recursos biológicos (e.g., aves 
migratórias; espécies ameaçadas) estão correndo 
risco de contaminação pelo óleo impregnado na 
vegetação (IPIECA 1994). 

Técnicas como jateamento trazem as 
seguintes desvantagens quando aplicadas às 
marismas: remoção incompleta do óleo; pisoteio das 
plantas e substrato; contaminação de áreas 
adjacentes pelo óleo removido pelo jateamento, caso 
este não seja recolhido; danos aos organismos 
associados. O jateamento a alta pressão, como é 
muito agressivo, pode causar erosão, modificações 
no substrato, prejuízo físico para as plantas e fazer 
com que o óleo penetre ainda mais no sedimento; 
portanto este não é, conseqüentemente, um 
procedimento recomendado (CETESB 2002). 

O uso de absorventes também pode trazer 
alguns problemas se esses materiais não forem 
totalmente recuperados. O material que não for 
recolhido permanece no sedimento, consistindo 
numa fonte potencial de contaminação e um risco 
para os animais desse ecossistema. Pode também 
bloquear a luz que atingiria uma porção considerável 
das marismas e, conseqüentemente, reduzir a sua 
produtividade (IPIECA 1994). Além disso, o 
pisoteio envolvido no processo de recolhimento do 
material absorvente pode introduzir ainda mais o 
óleo no substrato (IPIECA 1994, CETESB 2002). 

O bombeamento a vácuo, assim como o uso 

de barreiras, esteiras recolhedoras e skimmers e o 
recolhimento manual são as ações mais indicadas 
nas áreas adjacentes às marismas, a fim de se evitar a 
entrada do óleo para o interior dos ecossistemas. No 
interior das marismas estes métodos podem causar 
danos mecânicos à vegetação, remoção de 
organismos vágeis e sésseis e revolvimento do 
sedimento (CETESB 2002). 

Dispersantes químicos vêm sendo aplicados 
em marismas atingidas por derrames e em inúmeras 
situações de caráter experimental (Getter et al. 1984, 
CETESB 2002, 2005). Em muitos casos, eles têm 
causado danos adicionais aos provocados pelo óleo 
e, em alguns casos, podem aumentar a penetração do 
óleo no sedimento na zona entremarés. Em geral, o 
uso de dispersantes não é recomendado para 
marismas (Getter et al. 1984; CETESB 2002, 2005). 
No Brasil, não é permitido o uso de dispersantes em 
marismas e em outros ambientes costeiros abrigados 
(Brasil 2000).  

O corte de plantas cobertas de óleo ao nível 
do sedimento é uma técnica de limpeza que acarreta 
destruição física direta dos tecidos das plantas. Isto 
reduz severamente a quantidade do tecido 
fotossintético, exceto para algumas espécies que 
perdem as folhas sazonalmente (IPIECA 1994, 
CETESB 2002). Além disso, através do corte, o 
interior da planta fica mais exposto às substâncias 
tóxicas do óleo. Para a execução desta técnica, é 
necessário um grupo grande de pessoas, o que 
acarreta em um grande pisoteio e seus danos 
conseqüentes (Getter et al. 1984). 

Os resultados obtidos com o corte são 
influenciados por diferentes fatores, tais como o tipo 
de óleo, a sazonalidade, possibilidade de re-
contaminação, estresse ambiental, perturbações 
físicas no substrato, grau do corte, taxa de remoção 
natural e tipo de marisma (Zengel 1996). Para esse 
autor, o corte não deve ser feito quando as marismas 
forem contaminadas por óleos leves, ou quando a 
remoção natural for eficiente, ou quando a 
probabilidade de re-contaminação for alta ou, ainda, 
no sentido de estimular a recuperação da vegetação; 
o corte somente deve ser considerado para áreas 
onde o óleo persistir e quando impactos mais sérios 
estiverem ameaçando a biota. A sazonalidade é o 
primeiro fator a ser analisado, devido ao fato de que 
algumas plantas encontram-se dormentes no outono 
e inverno; neste caso os impactos causados pelo 
corte são menores. A salinidade e as condições 
hidrológicas para a aplicação da técnica também 
devem ser consideradas: condições anormais de 
salinidade e pluviosidade podem, em associação 
com o corte, causar maiores danos à vegetação e 
retardar o processo de recuperação (Zengel 1996).  
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Caso decidir-se pela aplicação do corte, 
devem-se evitar, ao máximo, perturbações no 
substrato; as equipes de limpeza devem ser 
compostas por 2 ou 3 pessoas. O corte feito durante 
a maré alta diminui os danos causados pelo pisoteio. 
É enfaticamente recomendado que sejam deixadas 
porções de vegetação não cortadas para posterior 
monitoramento e comparações, visando perceber o 
andamento da recuperação da vegetação (Zengel 
1996). 

A queima e corte na limpeza de marismas só 
devem ser feitas se o ambiente estiver severamente 
impactado por óleo, já que podem causar total 
destruição da comunidade bentônica residente 
(Gundlach & Hayes 1978). A queima é, às vezes, um 
método efetivo de remoção de óleo e da vegetação 
de marismas contaminadas sem os danos do pisoteio. 
Marismas de Spartina sp. podem resistir à queima 
ocasional, pois, durante o inverno, a porção aérea da 
planta seca e rebrota mais tarde. Neste período, a 
queima pode ser efetuada sem prejuízo, com um 
estímulo ao seu rebrotamento. Contudo, em qualquer 
outra estação a queima não é recomendada (IPIECA 
1994, Lindau 1999). É importante ressaltar que no 
Brasil não é permitida a queima de marismas ou 
qualquer vegetação nativa costeira (CETESB 2002). 

A biorremediação em marismas ainda é uma 
técnica em estudo. Os resultados são bastante 
variáveis. Nos Estados Unidos, um experimento 
feito em marismas utilizando a bioestimulação 
demonstrou um aumento na degradação de alcanos e 
hidrocarbonetos poliaromáticos (Jackson et al. 
1999). Contudo, outro experimento concluiu que 
alguns fertilizantes não causaram aumento na 
degradação do óleo (Wrigh et al. 1997). Estudos 
sobre a aplicação deste método em marismas são 
ainda necessários. 

Conclui-se, portanto, que para áreas 
adjacentes a marismas os métodos de limpeza mais 
indicados são a limpeza natural, o bombeamento a 
vácuo, o recolhimento manual, o uso de absorventes 
com posterior recolhimento, o uso de esteiras e de 
skimmers. Para o interior de marismas são mais 
indicados a limpeza natural e o corte controlado.  
A utilização destas técnicas deve ser feita com muita 
cautela e com planejamento prévio para que sejam 
evitados danos pelo pisoteio e tráfego de pessoas e 
equipamentos. 
 
Limpeza de Praias 

A limpeza das praias após derrames de 
petróleo sempre foi uma atividade prioritária, já que 
tais elementos conectam-se às atividades de turismo 
e lazer. A preocupação com a limpeza tem sido 
motivada muito mais pela recuperação do aspecto 

estético (significado econômico) do que pelas 
conseqüências ecológicas negativas causadas pelo 
derramamento de óleo; a equivocada escolha dos 
métodos de limpeza focados na recuperação estética 
da praia, muitas vezes impõe prejuízos à biota. 

Os métodos para limpeza de praias, 
apresentados como disponíveis segundo API (1985), 
são: absorção, remoção manual, bombeamento a 
vácuo, remoção mecânica, biodegradação induzida, 
dispersão química, queima, limpeza natural e 
jateamento. 

Considerando os trabalhos de Gundlauch & 
Hayes (1978) e NOAA (2000) a limpeza deve se 
concentrar em remover, manualmente, o óleo do 
médio e supralitoral; desta maneira, a quantidade de 
areia removida é menor, devendo ser mínima em 
praias de areia fina. Para praias mistas de areia e 
cascalho a limpeza natural, a remoção mecânica e 
manual do óleo são as mais indicadas. Para praias de 
cascalho, a limpeza acaba por remover grandes 
quantidades de sedimento podendo resultar em 
impactos adversos; portanto, a limpeza deve se 
concentrar na linha de maré alta através de remoção 
manual e mecânica. Deve-se evitar o tráfego de 
veículos e pessoas, de modo a impedir que o óleo se 
misture ainda mais ao sedimento. O jateamento a 
baixa pressão pode ser usado para direcionar e 
acumular o óleo a ser recolhido por skimmers e 
absorventes. O jateamento a alta pressão deve ser 
evitado, pois pode transportar material contaminado 
para outros locais, causar impacto mecânico na 
fauna, desalojar a fauna e remover sedimentos.  

A limpeza natural é plausível para praias 
expostas onde a ação das ondas é suficiente para 
remover o óleo (IPIECA, 2000). Também é 
recomendada para praias abrigadas onde outros 
procedimentos podem causar danos adicionais ao 
ambiente. Quando a limpeza natural não é 
apropriada (e.g., área com fraca hidrodinâmica, biota 
ou recursos socioeconômicos importantes sob 
ameaça), outras opções podem ser consideradas: 
jateamento a baixa pressão para sedimentos firmes 
com baixa declividade; remoção manual e mecânica; 
absorventes; bombeamento a vácuo; biorremediação. 
Com relação ao ultimo método não há evidências 
conclusivas a respeito de suas vantagens (IPIECA, 
2000). 
 No Brasil, os métodos empregados sempre 
visaram à recuperação estética das praias afetadas, e 
por isso, muitos procedimentos danosos à 
comunidade biológica têm sido utilizados. No litoral 
do Estado de São Paulo, os principais métodos 
vinham sendo o recolhimento manual com pás e 
enxadas, e uso de máquinas pesadas, causando a 
retirada de grande quantidade de areia das praias, 
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especialmente da zona entremarés. Estes 
procedimentos acabavam por perturbar gravemente 
as comunidades biológicas, uma vez que a maioria 
dos organismos habita os primeiros 10 - 15 cm do 
substrato, justamente a faixa retirada pela limpeza 
(Lopes & Milanelli 2002). 

Após vários estudos e avaliações de métodos 
utilizados, Milanelli & Lopes (2001) definiram 
diretrizes para a limpeza de praias, que foram 
adotadas com sucesso pela CETESB, desde o grande 
acidente TEBAR V, em São Sebastião (Lopes et al. 
1996). Naquele episódio ficou comprovado que a 
ação das ondas e marés é extremamente eficiente no 
deslocamento do petróleo e na limpeza natural, 
devendo ser aproveitada ao máximo, durante os 
procedimentos. Também ficou claro que na zona 
entremarés deve-se evitar qualquer procedimento 
mecânico de limpeza, incluindo circulação de 
veículos e máquinas pesadas, uma vez que este 
segmento da praia é o mais rico e sensível 
biologicamente. O recolhimento manual do petróleo 
deve ser efetuado apenas no mediolitoral superior e 
supralitoral, retirando-se o mínimo de areia possível. 
É recomendado o uso de rodos de madeira para 
remover o óleo (pás e enxadas devem ser utilizadas 
apenas para retirar os montes de óleo agregados 
pelos rodos). Uma vez recolhida a maior parte do 
petróleo, o uso de absorventes é de grande eficiência 
na limpeza fina da praia. O produto deve ser 
espalhado na franja do infralitoral, sempre nas marés 
baixas. Após a preamar, o produto deve ser 
recolhido manualmente na franja do supralitoral, 
respeitando-se as faixas inferiores da praia. Todo o 
óleo recolhido deve ser retirado da praia 
preferencialmente em tambores ou “big bags” 
lacrados.  

Muitos países usam dispersantes na limpeza 
de praia. Todavia, a biota pode ficar exposta aos 
efeitos tóxicos do produto e do óleo dispersado 
(IPIECA 2001). O produto também não é 
recomendado para praias arenosas, lodosas e de 
cascalho (CETESB 2005). No Brasil a aplicação de 
dispersantes em praias é proibida pela legislação 
ambiental (Brasil 2000). 

Com relação à biorremediação, testes feitos 
em praias mostraram que a adição de fertilizantes foi 
eficiente no aumento da taxa de biodegradação em 
locais que foram severamente atingidos por óleo 
(Lee & Levy 1991 apud Michel 1992). Em outros 
estudos, a adição de nutrientes não foi eficiente 
devido à lixiviação e lavagem dos sedimentos pelas 
ondas, marés e correntes. Estudos mais avançados 
são necessários, observando-se que a biorremediação 
só pode ser utilizada se estiver em concordância com 
a legislação ambiental Brasileira e for autorizada 

pelo órgão ambiental competente. 
Pode-se concluir que para praias, 

procedimentos como recolhimento de óleo com 
máquinas, tráfego de veículos na zona entremarés, 
manipulação da zona entremarés inferior, retirada 
indiscriminada de areia e a aplicação de dispersantes 
na areia são contra-indicados. Métodos como 
recolhimento manual criterioso, bombeamento a 
vácuo, o uso de absorventes para fazer a limpeza 
mais fina e a limpeza natural, aproveitando a ação 
das ondas, são os mais indicados para praias. Há um 
conflito muito intenso com relação aos aspectos 
ecológicos e sociais, já que praias são muito 
importantes economicamente. As pressões para que 
o ambiente seja limpo a qualquer custo são muito 
fortes. Entretanto, é fundamental que a limpeza seja 
o menos impactante possível para que, com isso, o 
ecossistema se recupere mais rapidamente. 
 
Limpeza de Costões Rochosos 

Em costões rochosos atingidos por petróleo, 
a ação hidrodinâmica das ondas e marés é fator 
importante a ser levado em consideração. Costões 
expostos são pouco sensíveis a derrames, já que o 
óleo é naturalmente e rapidamente retirado do 
ambiente. Já os costões rochosos abrigados 
apresentam alta sensibilidade a impactos, já que o 
tempo de persistência do óleo pode ser muito alto 
(Gundlach & Hayes 1978). 

Existem diversos métodos de limpeza para 
remediar a contaminação de costões rochosos 
atingidos por petróleo. Muitas das técnicas, 
entretanto, promovem um dano adicional à 
comunidade submetida ao processo de limpeza. 
Entre as técnicas mais utilizadas estão o jateamento, 
o bombeamento, a remoção manual, a lavagem com 
água corrente, o uso de absorventes e a limpeza 
natural. 

O jateamento aplicado a costões pode ser 
extremamente impactante, dependendo da pressão 
utilizada. Fluxos hídricos a altas pressões podem 
causar a supressão de toda a comunidade biológica, 
gerando um lento processo de recuperação e 
agravando, ainda mais, os efeitos do impacto 
(Milanelli et al. 1991, 1993, Milanelli 1994). Esta 
técnica pode ser utilizada, por razões estéticas, 
apenas acima da faixa habitada pelos organismos. O 
jateamento com areia também é contra-indicado, 
pois provoca os mesmos efeitos do jateamento a alta 
pressão. Ademais, este procedimento provoca o 
acúmulo de areia na base do corpo jateado, podendo 
causar o soterramento das populações presentes 
nestes locais (CETESB 2002). Le Hir (2002) 
constatou que o uso de jateamento a alta pressão 
nestes ambientes causa modificações na 
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comunidade, levando ao decréscimo da 
biodiversidade e abundância de espécies. 

O jateamento a baixa pressão é uma técnica 
que também deve ser evitada, uma vez que o fluxo, 
ainda que mais suave, ocasiona desalojamento 
daquelas espécies com menor poder de adesão ao 
substrato e provoca a morte de indivíduos das 
espécies mais frágeis. Mesmo as cracas Chthamalus 
sp., que apresenta estrutura protetora, pode 
apresentar mortalidade significativa após receber 
tratamento de limpeza a baixa pressão (Lopes 1992, 
Milanelli 1994). 

A lavagem de costões atingidos com água 
corrente é uma técnica aconselhável, já que não 
promove danos adicionais. Tal técnica, contudo, 
deve ser utilizada imediatamente após os locais 
terem sido atingidos e deve estar associada a um 
método de recolhimento. Quando o óleo já está 
intemperizado e aderido ao substrato, a lavagem é 
ineficiente (Milanelli 1994, CETESB 2002). 

O bombeamento a vácuo e a remoção 
manual auxiliam na retirada de óleo de poças, fendas 
e depressões das rochas, além de não provocarem 
danos à comunidade biológica (Milanelli 1994, 
CETESB 2002). 

Absorventes agregam o óleo, o que facilita a 
sua posterior retirada do ambiente. Devem ser, 
todavia, aplicados apenas em poças e outros locais 
que concentram o produto. Sua utilização sobre a 
comunidade biológica não deve ocorrer, uma vez 
que a mistura óleo-absorvente forma uma camada 
impermeável podendo promover impactos físicos de 
recobrimento sobre os organismos (IPIECA 1995, 
CETESB 2002). 

A limpeza natural constitui um agente muito 
efetivo, em que a ação das ondas, correntes e marés 
retiram eficientemente o produto dos costões 
rochosos atingidos. Muitas vezes a não interferência 
em um local atingido, deixando-o à mercê da 
recuperação natural, é o melhor procedimento em 
termos ecológicos (Milanelli 1994, CETESB 2002). 

Para costões rochosos expostos, a limpeza 
natural é indicada. O alto hidrodinamismo retira 
rapidamente o óleo do ambiente através da ação das 
ondas. Além disso, o acesso a estes locais pode ser 
difícil e perigoso (Gundlach & Hayes 1978, API 
1985, Milanelli 1994, NOAA 2000, Brasil 2004). 

Nos costões abrigados, a limpeza natural é 
considerada menos eficiente. O fraco 
hidrodinamismo implica numa lenta e baixa taxa de 
remoção natural. Mesmo assim alguns autores são 
contra a intervenção para limpeza nestes ambientes, 
exceto quando há uma grande quantidade de óleo no 
local ou por razões estéticas significativas (Gundlach 
& Hayes 1978, Brasil 2002). Alguns autores indicam 

o jateamento a baixa pressão para estes ambientes, 
principalmente quando o óleo está fresco e líquido 
(API 1985, NOAA 2000).  
 Há autores que defendem ações com 
jateamentos em costões situados em pontos turísticos 
e de acesso público. Recomendam que quando o 
jateamento a baixa pressão se torna ineficiente, 
deve-se aplicar o jateamento a alta pressão, 
eventualmente com água quente e o uso de agentes 
químicos (Michel 2000). Deve-se deixar claro que 
apesar destes posicionamentos, estes procedimentos, 
mesmo que pareçam eficientes e viáveis, não são 
recomendados pelos órgãos ambientais Brasileiros, 
pois causam impactos adicionais significativos como 
foi descrito anteriormente.  

Conclui-se que os métodos de limpeza com 
maior eficiência e menor dano às comunidades 
biológicas de costões rochosos envolvem: o 
bombeamento a vácuo, o recolhimento manual, 
absorventes, a limpeza natural, lavagem com água 
corrente e o uso de esteiras e skimmers. Apesar 
disso, alguns autores, organizações e instituições 
recomendam métodos agressivos, demonstrando que 
o apelo estético e as pressões políticas e econômicas 
para que o ambiente seja limpo de imediato ainda 
imperam em algumas situações. 

 
Recifes de Coral 

São poucos os métodos apropriados para 
limpeza de recifes de corais contaminados, uma vez 
que tais ecossistemas são extremamente delicados e 
de acesso relativamente difícil.  

De acordo com a CETESB (2002), o 
bombeamento a vácuo é eficiente para retirar o óleo 
flutuante sobre os recifes, descontaminando o 
ambiente. Porém, o uso deste método deve ser 
realizado cuidadosamente, evitando a quebra das 
estruturas frágeis das colônias e sempre com o uso 
de embarcação. A utilização de absorventes 
orgânico-vegetais, como turfas, também é eficiente 
em auxiliar na retirada do óleo do ambiente, sendo, 
portanto uma técnica aplicável para descontaminar a 
coluna d’água sobre os recifes. Entretanto, em casos 
de contaminação de recifes em períodos de maré 
baixa, a utilização de absorventes deve ser evitada, 
uma vez que seu emprego pode agravar os impactos 
por promover o recobrimento físico dos organismos. 
Além disso, a remoção dos resíduos é dificultada 
devido à complexa estrutura das colônias e à 
dificuldade de se proceder a coleta manual. Esta é 
viável e eficiente para poças, fendas ou outras 
estruturas que retenham o produto. Deve, no 
entanto, ser utilizado com extremo cuidado para 
evitar danos físicos potenciais como pisoteio sobre 
os organismos, desalojamento e quebra das colônias. 



C. CANTAGALLO ET AL. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007) 2 (1): 1-12 

8 

A aplicação do método de lavagem com água 
corrente em recifes de coral expostos durante a 
baixamar é impactante: pode causar distúrbios, 
como a remoção de organismos, alteração de 
microhábitats e danos mecânicos em indivíduos de 
espécies extremamente frágeis. Ainda que feita com 
água do mar, a lavagem dos recifes, sempre que 
possível, deve ser evitada. (CETESB 2002). 

O uso de dispersantes em recifes de coral 
pode ser um método atrativo quando algum outro 
ecossistema sensível próximo está sendo ameaçado 
pelo óleo (e.g., um manguezal ou um santuário de 
aves). Contudo, uma simulação feita no Panamá - 
em que foi aplicado dispersante numa área de coral 
para proteger um manguezal da contaminação por 
óleo cru - mostrou que o óleo quimicamente 
dispersado causou declínio na abundância e no 
crescimento de corais e outros organismos 
associados (IPIECA 1992). Um outro trabalho que 
testou efeitos de cinco tipos de dispersantes de 
terceira geração, aplicados em diferentes 
concentrações, em larvas de uma espécie de coral 
pôde constatar o aumento da toxicidade da mistura 
óleo-dispersante, mortalidade, redução de taxas de 
estabelecimento e deformações morfológicas e 
comportamentais (Epstein et al. 2000). Portanto, 
devido ao pouco conhecimento relacionado à 
utilização desta técnica, principalmente no que se 
refere à toxicidade e eficiência dos produtos mais 
recentes, e também levando em consideração a 
sensibilidade intrínseca dos organismos de recifes, 
esta técnica deve ser evitada (Gundlach & Hayes 
1978, API 1985, NOAA 2000, CETESB 2002). No 
Brasil, a legislação ambiental não permite o uso de 
dispersantes em recifes de coral (Brasil 2000). 

Para os recifes de coral, a limpeza natural é 
o método preferencial a ser escolhido. Este método 
não promove riscos adicionais às comunidades, 
podendo ser bastante eficiente, principalmente em 
ambientes de elevado hidrodinamismo (IPIECA 
1994, Epstein et al. 2000, Brasil 2002, CETESB 
2002, 2005). Em recifes de locais abrigados, o 
bombeamento a vácuo, e em alguns casos, a 
lavagem com água corrente, pode ser aplicado em 
conjunto com a limpeza natural (CETESB 2002, 
2005). Absorventes também podem ser utilizados na 
coluna d’água durante a preamar, utilizando-se de 
embarcações, com posterior recolhimento. 
 Conclui-se que em recifes de coral a 
limpeza deve ser realizada com extremo cuidado, 
devido à alta sensibilidade deste ecossistema. Os 
métodos de limpeza mais indicados incluem o 
bombeamento a vácuo, absorventes e esteiras 
recolhedoras para retirar o óleo flutuante, 
recolhimento manual com cautela e limpeza natural.  

Limpeza de Lagoas Costeiras 
O óleo, quando derramado em uma laguna, 

pode ficar aí preso e persistir por muito tempo, já 
que a remoção natural é lenta. Pode haver o 
recobrimento e a intoxicação das plantas aquáticas e 
dos animais que vivem ou que utilizam a laguna para 
alguma função (descanso, alimentação, reprodução, 
migração). Por serem ambientes muito sensíveis 
(Brasil 2004), recomenda-se que sejam utilizados 
procedimentos que evitem causar maiores danos ao 
ecossistema, como a utilização de equipamentos 
pesados de bombeamento e recolhimento e o uso de 
dispersantes químicos. Os skimmers, apesar de 
praticamente não causarem danos, podem perder sua 
eficiência na remoção do óleo devido à quantidade 
de plantas aquáticas existentes na superfície da 
lâmina d’água. 

Segundo trabalho da CETESB (2003) sobre 
a limpeza de uma lagoa costeira contaminada por 
óleo em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, os 
métodos utilizados na recuperação que trouxeram 
bons resultados foram: a aplicação de absorventes 
orgânicos biodegradáveis na superfície da água 
várias vezes ao dia e posterior recolhimento e o corte 
manual, controlado e orientado da vegetação 
contaminada da margem.  

Portanto, pode-se recomendar para estes 
ambientes o uso de absorventes com posterior 
recolhimento, corte controlado da vegetação ao 
redor e limpeza natural. A biorremediação deve 
ainda ser testada nestes ambientes, mas é uma 
técnica com potencial para limpeza em longo prazo. 
 
Restingas e Dunas 

Estes ambientes, apesar de não estarem 
diretamente sujeitos à ação de impactos por 
derramamentos de óleo, foram incluídos neste 
estudo devido à sua importância como ecossistemas 
costeiros e por serem ambientes de transição 
adjacente às áreas de manguezal e praias, estando 
sujeitos a impactos nos momentos de combate e 
limpeza dos derramamentos de petróleo.  

Não há muitas informações a respeito de 
limpeza de ambientes de restingas e dunas, podendo-
se, todavia, utilizar o recolhimento manual, 
aplicação de absorventes, corte controlado da 
vegetação, construção de diques de contenção no 
solo e nos corpos d´água e raspagem no solo. 
Normalmente os maiores impactos nestes ambientes 
não são gerados pelo óleo, mas pela presença das 
frentes de combate. Portanto, as ações de combate 
necessitam ser planejadas, considerando 
procedimentos que protejam estes segmentos das 
planícies costeiras, como o estabelecimento de 



Limpeza de ambientes costeiros contaminados por óleo. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007), 2 (1): 1-12 

9

acessos, restrição de circulação de pessoas e 
máquinas, instalação de banheiros químicos, 
recolhimento de lixo sólido e controle de qualquer 
supressão vegetal. 

 
Considerações finais 

O Anexo I sintetiza os procedimentos 
recomendados e não recomendados para cada 
ecossistema aqui discutido. 

A definição, aprovação e aplicação de 
qualquer método de limpeza e intervenção na 
recuperação de ambientes costeiros atingidos por 
vazamentos de óleo são de responsabilidade dos 
órgãos ambientais. Neste contexto, a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 
São Paulo (CETESB) pode ser considerada órgão de 
referência no Brasil para o desenvolvimento e 
incorporação de métodos de limpeza menos 
impactantes aos ecossistemas costeiros. 

Há também a necessidade de ser realizado o 
monitoramento dos ambientes que sofreram 
contaminação por óleo e intervenções de limpeza, 
para que sejam obtidas informações mais detalhadas 
sobre os efeitos do óleo e da limpeza nos ambientes 
e nos organismos, além de possibilitar comparações 
futuras. 

É de extrema importância que se conheça 
um ambiente antes que este seja atingido por 
vazamento de óleo. Isto permite uma melhor 
avaliação dos danos e um melhor planejamento das 
ações de resposta, bem como auxilia na tomada de 
decisão sobre quais métodos de limpeza devem ser 
adotados. Instrumentos como os mapas de 
sensibilidade (Cartas SAO) são indispensáveis neste 
contexto. 

Em boa parte dos casos, a pressão sócio-
econômica, associada aos negócios de turismo, lazer 
e comércio, tem prevalecido sobre a ecológica. 
Muitas vezes são recomendados e utilizados 
procedimentos extremamente danosos ao meio 
ambiente objetivando a limpeza a qualquer custo, 
trazendo um pesado ônus ao restabelecimento do 
ecossistema. É muito importante que haja um 
balanceamento entre as duas demandas, visto que as 
atividades econômicas também dependem de um 
ambiente saudável. 
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Interior Águas adjacentes Interior Águas adjacentes Superfície Águas adjacentes

Limpeza natural R R R R R R R R R R

Remoção manual NR R NR R R R RC R R R

Absorventes NR R NR R R R NR R R R

Bombeamento à vácuo NR R NR R R R R R NR R

Esteiras recolhedoras NR R NR R NR ▬ NR R NR ▬

Skimmers NR R NR R NR ▬ NR R R ▬

Lavagem com água corrente NR NR NR NR NR RC RC ▬ ▬ ▬

Jateamento com água a baixa 
pressão NR NR NR NR NR NR NR NR ▬ ▬

Jateamento com água a media 
pressão NR NR NR NR NR NR NR NR ▬ ▬

Jateamento com água a alta 
pressão NR NR NR NR NR NR NR NR ▬ ▬

Jateamento com areia NR NR NR NR NR NR NR NR ▬ ▬

Corte de vegetaço NR NR RC RC NR ▬ ▬ ▬ RC RC

Queima in situ NR NR NR RC NR NR NR NR NR NR

Trincheiras NR NR NR NR NR ▬ ▬ ▬ ▬ R

Remoção de sedimentos NR NR NR NR NR ▬ ▬ ▬ ▬ NR

Dispersantes NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Biorremediação ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii

Lagoas 
Costeiras

Restingas 
e DunasPraias Costões 

rochosos
Recifes de CoralMÉTODOS Manguezal Marismas

 
Anexo I: Métodos Recomendados para cada Ambiente Estudado. 

NR: Não recomendado; R: Recomendado; RC: Recomendado com cautela; ii Informações insuficientes; ▬ Não aplicável. 
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Abstract. Short-term changes in the concentration and vertical distribution of chlorophyll and in 
the structure of the microplankton assemblage due to a storm. The vertical distribution of 
chlorophyll-a (chl) and the composition of the microplankton assemblage were followed during a 20 d 
period in a shallow environment (Coliumo Bay, ca. 10 m deep) to explore their response to wind forcing. 
During the first 9 days fair weather and a daily S-SW wind pattern of moderate intensity dominated; on 
the tenth day wind changed to N direction while velocity increased (storm period) effectively mixing the 
water column. The microplankton assemblage was strongly dominated by diatoms during the whole 
period, and as expected chl stratification negatively correlated with wind speed. Before the storm chl 
concentration was medium to low with fairly homogeneous vertical distribution. During and after the 
storm a rapid increase in chl level occurred due to resuspension of sedimented matter (during storm) and 
active growth of a few diatom species (after storm). Chlorophyll level and its stratification peaked right 
after the storm (ca. 48 hs), which constituted a partly unexpected finding. Present results suggest that in 
shallow environments like Coliumo Bay, punctual events of severe mixing of the water column may have 
delayed positive effects on phytoplankton abundance and vertical distribution. 
 
Key words: Phytoplankton, biomass, stratification, wind, Bahía Coliumo, Chile. 
 
Resúmen. Cambios de corto plazo en la distribución vertical y concentración de clorofila y en la 
estructura del conjunto microplanctónico causados por una tormenta. Se monitoreó la distribución 
vertical y la composición taxonómica del microplancton por un período de 20 días en un ambiente 
somero (Bahía Coliumo, ca. 10 m de profundidad) para evaluar el efecto del viento sobre la variabilidad 
de la biomasa fitoplanctónica y su distribución vertical. Durante los primeros 9 días de buen tiempo el 
viento presentó un patrón regular diario con intensidades moderadas y dirección S-SW; durante el décimo 
día cambió a dirección N e incrementó su intensidad (tormenta), provocando una mezcla intensa de la 
columna de agua. El microplancton estuvo dominado por diatomeas durante todo el período, y como era 
esperable la estratificación de la clorofila se correlacionó negativamente con la velocidad del viento. 
Previo a la tormenta la clorofila presentó valores moderados y bajos índices de estratificación. Durante y 
luego de la tormenta los niveles de clorofila incrementaron rápidamente debido a procesos de 
resuspensión (durante la tormenta) y crecimiento de una pocas especies de diatomeas (después de la 
tormenta). Parcialmente contra lo esperado el máximo de clorofila y de su estratificación ocurrieron en 
seguida después de la tormenta (ca. 48 hs). Estos resultados sugieren que en ambientes someros como 
Bahía Coliumo, eventos puntuales de mezcla intensa podrían tener efectos positivos retardados en la 
abundancia y distribución vertical del fitoplancton. 
 
Palavras Chave: Fitoplancton, biomasa, estratificación, viento, Bahía Coliumo, Chile. 

 
Introduction 
The importance of vertical heterogeneity in the 
distribution of marine phytoplankton has long been 
recognized (Herdman 1923, Riley et al. 1949, Hasle 

1950, Steele & Yentsch 1960, fide Cullen & Eppley 
1981). The mean density of food in the surface-
mixing layer is frequently below that required to 
meet metabolic demands for organisms like 
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copepods and fish larvae (Lasker 1975, Mullin & 
Brooks 1976, Ware et al. 1981, Mullin et al. 1985, 
MacKenzie et al. 1990, Mullin 1993). Zooplankton 
may escape starvation by exploiting zones of  
high food concentration like fronts or subsurface 
layers of high chlorophyll concentration (Subsurface 
Chlorophyll Maxima, SCM). Laboratory studies 
showed that a variety of zooplankters can effectively 
locate and utilize thin layers of elevated food 
concentration, leading to higher ingestion and 
secondary production rates (Tiselius 1992, Saiz et al. 
1993, Ignoffo et al. 2005). Thus, processes affecting 
phytoplankton biomass levels and the formation and 
persistence of food-rich layers are presumed 
particularly important for energy transfers in pelagic 
food webs. 

The presence of SCM can result from 
physical (formation of a sharp pycnocline, light 
penetration, nutrient diffusion across the pycnocline, 
vertical shear at fronts), biological (functional 
response to irradiance, nutrient absorption kinetics, 
community succession) and behavioural processes 
(vertical migration) (Cullen & Eppley 1981, Iriarte 
& Bernal 1990, Castro et al. 1991, Bjørnsen & 
Nielsen 1991, Franks 1992, Djurfeldt 1994, Franks 
& Walstad 1997). 

The vertical distribution of microplankton is 
also greatly affected by wind mixing of surface 
layers associated to storm events (Haury et al. 
1990). These events may erode SCM and affect the 
feeding environment and survival of larval fish 
(Lasker 1975). However, in situ and experimental 
evidence also suggest that turbulent mixing may 
favour pelagic productivity; the alternation of 
vertical mixing and stratification of the water 
column leads to surface water fertilization and 
enhanced primary production (mainly by diatoms), 
which can be transferred up the food chain to 
heterotrophic consumers (Kiørboe 1993, Mann 
1993, Mann & Lazier 2006).  

As part of a broader study at Coliumo Bay 
(South-Central Chile), a field experiment was 
designed to assess the short-term variability in the 
biomass and vertical distribution of the 
phytoplankton in response to wind forcing. By the 
end of the sampling period a storm hit the study site 
enabling to explore the effect of extreme conditions 
on the microplankton assemblage (denoting here all 
organisms in the size range of 5 – 200 µm, see 
Methods) beyond the normal wind regime. Based on 
observations before, during and after that storm 
event I here address the question of how overall 
phytoplankton biomass (as chlorophyll-a) and its 
vertical distribution, and the microplankton 
assemblage structure responded to a storm event at a 
relatively shallow coastal ecosystem. 

Material and Methods 
Study site 

Coliumo Bay is a small embayment in 
Central-South Chile (36º32’ S, 72º57’ W, Fig.1) that 
opens to the Pacific Ocean with its main axis (ca. 3 
km) oriented North-South. Coliumo River flows into 
the head of the bay and dilutes marine waters to 
some extent (Llancamil 1982). Water depth is < 5 m 
along its perimeter up to 400 m from the shoreline, 
reaching a maximum of ca. 20 m near the mouth. 
The organic matter content of the sediment is 
positively correlated with depth and about 20% of 
the bottom has > 10% organic matter (Soto 1997, 
Rivas 1997). Water is moderately transparent (light 
attenuation coefficient Kd ca. 0.339; Calliari & 
Antezana 2001) and between 3 and 4% of incident 
radiation reaches 10 m depth. Predominant winds 
associated to the South Pacific Anticyclonic gyre 
blow from S-SW during periods of fair weather 
(Saavedra & Foppiano 1992), but high topography 
adjacent to the bay (chilean coastal mountain range) 
largely protects it from such winds. However, strong 
winds from the N usually occur during wintertime 
associated to heavy rains (Saavedra & Fopiano op. 
cit.); under such conditions the bay is fully exposed 
to the wind and to the swell from open ocean. 

 

 
 
Figure 1. Map of Coliumo Bay (A) in a regional (B) and 
general scale (C). In A, black dot inside the bay indicates the 
position of the sampling station; EBM stands for Marine 
Biological Station (UdeC), where the wind sensors were placed. 
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Diatoms dominate numerically the 
phytoplankton and Skeletonema Greville, 1865 is the 
most representative genus (González 1982). 
Phytoplankton biomass is relatively homogeneously 
distributed in the water column, with a tendency to 
higher values between 2 and 6 m depth (Augsburger 
1981, Calliari & Antezana 2001). Zooplankton is 
represented by few copepod species like Acartia 
tonsa Dana, 1848, Paracalanus parvus Claus, 1863, 
Centropages brachiatus, Dana 1849, Oithona Baird, 
1843, Oncaea Philippi, 1843, Calanoides 
patagoniensis Brady, 1883, and Calanus chilensis 
Brodsky, 1959 (Peterson & Bellantoni 1987, 
Peterson et al. 1988, Calliari 1999). 
 
Data collection 

Sampling was performed near the centre of 
Coliumo Bay (depth ca. 10 m) daily between April 
11th and 20th, 1997 (pre-storm period), and 
subsequently on April 22nd (during the storm), 26th 
and 30th (post-storm period). On each occasion 
samples for chlorophyll-a (chl) concentration were 
taken with a Niskin bottle at 1-meter depth intervals 
from surface to 9 m (except on April 22nd when 
samples only from 0 and 9 m could be taken). The 
concentration of chl and phaeopigments was 
estimated following Holm-Hansen et al. (1965) from 
duplicate 50 ml sub samples filtered on GF/F (0.7 
μm). Pigments were extracted in 90% acetone at 4ºC 
and in the dark for 24 h, and the fluorescence of the 
extract was measured before and after acidification 
in a Turner Designs 10-005 R fluorometer. 
Taxonomic analysis and quantification of 
microplankton was based on 10 or 50 ml aliquots 
from one formol-preserved daily sample (4 m depth) 
settled for 24 h (or >48 h for 50 ml chambers) in 
Utermöhl chambers and examined under an inverted 
microscope at 200-400 X (Leitz, DM-IL). Minimum 
individual size of organisms considered in 
microscopic analyses was ca. 5 µm; thus this dataset 
includes microplanktonic (20-200 µm) and part of 
the nanoplanktonic (2-20 µm) size range. 
Identification was performed to the lowest taxon 
possible using appropriate references (Rivera & 
Gebauer 1989, Tomas 1997); nomenclature follows 
Tomas (1997) and Guiry & Guiry (2006). 

Wind direction and intensity was recorded at 
1-minute interval with a Heath Kit 5000C weather 
station placed on the bay shoreline at Dichato 
Marine Laboratory (Universidad de Concepción). 
That record was interrupted on April 23rd owing to 
severe damages caused by the storm to the wind 
sensors. Wind for the period April 23rd to April 30th 
was estimated from data recorded at Bella Vista 
Meteorological Station (36º47’S, 73º07’W) using 
transfer functions specifically developed to estimate 

the wind velocity at Coliumo Bay from wind data 
recorded at Bella Vista Station; such functions yield 
best predictions for the N-S velocity component (r = 
0.93) (Calliari & Alfaro 1997) which is the most 
relevant in the present case (see results,  
fig. 2). Ancillary temperature and salinity data for 
the pre-storm period were obtained from daily CTD 
profiles (Sensordata 202).  
 
Data analysis 

A stratification index (S, m-1, equation 1, 
Cullen & Eppley 1981) for each daily chl profile 
was calculated as the maximum value of the chl 
gradient with respect to depth (term in the numerator 
in equation 1) and normalized by the average chl 
concentration on that day (denominator): 

n
Chl

Z
ChlMax

S
∑

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= 9

0

δ
δ

, 

where Z represents depth and n stands for the 
number of depth intervals (10). 

The association between S and wind 
velocity was assessed by Spearman correlation 
analysis. The effect of the storm on chl level and 
microplankton cell concentration was analysed with 
the Mann-Whithney U test (pre-storm and post-
storm conditions). The effect of the storm on the 
microplankton community composition was assessed 
by complementary non-parametric multivariate 
techniques. A hierarchical cluster analysis with 
group average linkage was employed to group 
successive sampling dates; this analysis was based 
on a Bray-Curtis similarity matrix calculated from 
squared root-transformed species abundance data 
(Clarke & Warwick 1994), and clusters were defined 
using a similarity threshold reference value equal to 
the average of the Bray-Curtis matrix (Arancibia 
1988; Rodríguez-Graña & Castro 2003). Differences 
in the taxonomic composition and species 
abundance of the microplankton due to the storm 
were explored by Analysis of Similarity (ANOSIM), 
a permutation-based test between a priori defined 
groups (treatments) where generated R statistic 
values represent the distance scaled to the range 0 - 
1 (0 indicating no difference among groups and 1 
indicating that all samples are more similar within 
groups than to any sample from any other group, 
Clarke & Gorley 2001). A Similarity Percent 
analysis (SIMPER) was used to identify those taxa 
that presented largest variation between factor levels 
in ANOSIM. All non-parametric multivariate 
analyses were performed using PRIMER v5.2. 
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Figure 2. Time series of wind velocity recorded at Coliumo Bay 
during the study period. E-W denotes the East-West (above) and 
N-S indicates the North-South (below) components of the 
horisontal wind vector. In situ record ends on April 23rd (black 
dots) due to technical problems. From April 23rd to 30th values 
were estimated according to Calliari & Alfaro (1997) 
(triangles). 

 
Results 

During the first 9 d wind from the S 
prevalied, following a daily cycle of low velocities 
in the morning, highest during midday and afternoon 
(up to ca. 19 km h-1), decreasing during evening and 
night to ca. 0 km h-1 (Fig. 2). On April 20th that 
pattern changed toward N winds with sustained 
speeds ca 40 km h-1 and gusts up to 82 km h-1 (storm 
event). After April 24th wind pattern returned to 
before-storm conditions until the end of the study 
period. Direct observation of wave length and water 
colour inside the Bay during the storm indicated a 
thoroughly mixed water column and strong 
resuspension of bottom sediments. Temperature and 
salinity profiles evidenced a fairly mixed water 
column, with a weak temporary stratification 
between April 13th and 15th (Fig.3) 

Moderate chl levels between ca. 1  
(17-18th April) and 5 µg L-1 (14th April) 
characterized the pre-storm period (Fig. 4). During 
the storm (22nd April) chl raised to ca. 18 µg L-1, and 

reached a maximum of 23 µg L-1 following the 
storm (26th April), remaining at an elevated 
concentration until the end of the study; chlorophyll 
levels after the storm were significantly higher 
compared to before storm (Mann-Whitney U = 0, 
n=106, p<< 0.01), and so was cell concentration  
(U = 0, n= 13, p< 0.05). Phaeopigment levels were 
low during the pre-storm period (range: <0.1 to  
0.7 µg L-1) and increased by ca. one order of 
magnitude during the storm (5.5 µg L-1); however, 
on the first sampling day after the storm 
phaeopigments had disappeared from the water 
column except near the bottom at 8 and 9 m depth, 
and remained at very low values until the end of the 
study. Stratification index S correlated negatively 
with wind speed averaged over 12 h before sampling 
when the whole period was considered (Spearman  
r = -0.57, n = 13, p < 0.05, Fig. 5A), but strongly 
peaked immediately after the storm (on the  
26th April, Fig. 5B). Chlorophyl stratification  
on 26th April seemed to diverge from the general 
correlation trend of S vs wind intensity; if that date 
is not considered the correlation becomes highly 
significant (Spearman r = -0.68, n = 12, p = 0.01). 

 

 
Figure 3. Temperature (ºC) and salinity (practical units) 
measured at Coliumo Bay during the pre-storm period. 

 
The microplankton assemblage was strongly 

dominated by diatoms and dinoflagellates to a lesser 
extent during the whole study period (Table 1). 
However, before storm samples on one side, and 
samples taken during and after the storm on the 
other side were much more similar within each 
group and. formed clearly separated clusters (Fig. 6).  
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Table I. Microplankton abundance (cells L-1) in Coliumo Bay before (n=10), during (n=1) and after (n=2) 
the storm. Std = standard deviation. n.i. = non identified. 

 Before Std During After Std 
Diatoms      
Thalassiosira sp 2963 3195 8435 6397 3131 
Chaetoceros sp 14404 18883 4569 5320 1609 
Skeletonema sp 925 2789 1406 0 0 
Actinoptychus sp 10 21 703 154 217 
Amphora sp 0 0 1230 0 0 
Asterionella sp 0 0 0 923 1305 
Biddulphia sp 5 16 0 0 0 
Cymbella sp 0 0 246 0 0 
Cocconeis sp 0 0 351 0 0 
Coscinodiscus sp 69 53 0 0 0 
Cylindrotheca sp 359 915 1757 0 0 
Diploneis sp 0 0 0 0 0 
Detonula schröderella 2367 2714 0 0 0 
Eucampia sp 527 725 784465 1317366 418082 
Grammatophora sp 79 107 17925 123 174 
Licmophora sp 5 16 351 0 0 
Leptocylindrus sp 0 0 6326 5874 43 
Navicula sp 69 152 4218 1046 609 
Paralia sp 0 0 6326 0 0 
Pinnularia sp 0 0 1054 0 0 
Pleurosigma sp 5 16 492 369 174 
Pseudonitzschia sp 910 1937 3163 1968 2436 
Rhizosolenia sp 5 16 1406 154 217 
Thalassionema sp 49 156 0 0 0 
Dinoflagellates      
Dinoflagellate n.i. 344 429 492 1845 174 
Dinophysis sp 5 16 0 984 696 
Diplopsalis sp 276 436 492 1722 696 
Gonyaulax sp 20 34 984 369 174 
Peridinium sympholis 15 33 0 0 0 
Protoperidinium. aspidiotum 20 34 0 123 174 
P. conicum  20 34 0 738 1044 
P. grenlandicum  192 301 0 738 348 
P. aff. leonis  0 0 0 0 0 
P. parapyriforme  10 21 0 246 0 
P. steinii  15 24 0 0 0 
P. thorianum  5 16 0 0 0 
Scrippsiella trochoidea 118 237 0 0 0 
Ciliates 202 182 2214 1845 174 
Tintinnids 335 271 2214 2337 174 

 
Consequently, for the ANOSIM observations were 
grouped into factor levels Before (on one side), and 
During and After storm (on the other side). 
ANOSIM confirmed differences in the taxonomic 
composition due to the storm (Global R= 0.99 on 
286 possible permutations, p< 0.05) with intragoup 

average similarities of 58 and 77% (before and after 
storm, respectively) and intergroup dissimilarity of 
80% (SIMPER); taxa that contributed most heavily 
to dissimilarity between groups were Eucampia sp. 
(47.7%), Leptocylindrus sp. (3.6%) and Chaetoceros 
sp. (2.3%). 
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Figure 4. Chlorophyll-a (A) and phaeopigments (B) 
concentrations (µg L-1) measured at Coliumo Bay for the period 
11th – 30th April 1997. Dots indicate sampling dates and depths. 
On April 22nd (storm) only surface and bottom samples were 
taken. Note that interpolation during the storm and after-storm 
period was kept to a minimum since no information is avaliable 
on pigment change patterns on a daily scale.  

 

 
Figure 5. A.- Plot of chlorophyll stratification index S vs. wind 
velocity in Bahia Coliumo for the period 11 – 30 April 1997. B - 
Time series of chlorophyll stratification index S for the same 
period. ♦= S estimated 48 hs after storm (April 26th), for details 
see text. 

 
Figure 6. Cluster analysis of microplankton samples (dates) 
from Coliumo Bay between 11 and 30 April 1997 (one sample 
per day). Analysis was based on a Bray-Curtis similarity matrix 
of taxa abundance. Dotted line indicates reference value used to 
separate groups (average of Bray-Curtis similarity matrix).  
 

Discussion 
Wind intensity had detrimental direct effects 

on chl stratification as indicated by negative 
correlation between both variables. But a short 
period of N wind with sustained velocities up to 40 
km h-1 had delayed positive effects that favoured 
phytoplankton blooming (sensu Sverdrup 1957) and 
stratification. Strong stratification was a short lived 
phenomenon (< 4 d), but post-storm biomass levels 
roughly 10 – 20 µg L-1 constitute remarkably high 
values for this site (Augsburger 1981, Calliari 1999) 
and lasted for at least twice as long (22 – 30 April). 
It is unlikely that the observed chl increase resulted 
from an intrusion of high chl waters from adjacent 
areas. No estimates outside Coliumo Bay are 
available for the same period, but chl levels outside 
the bay are generally much lower than those 
reported here for the post-storm period (Augsburger 
1981, Peterson & Bellantoni 1987, Peterson et al. 
1988). 

It could be argued whether chl increase 
during storm and post-storm periods reflected real 
phytoplankton growth, or mainly resulted from 
turbulence-induced resuspension of sedimented, 
senescent cells. Phaeopigments could be of use as 
tracers of resuspended, partially decomposed 
phytoplankton-derived matter; they indeed increased 
sharply after April 20th, indicating strong 
resuspension that may also explain the quick chl 
increase between April 20th and 23rd (storm period). 
However, active growth likely contributed to the 
biomass peak following the storm as indicated by 
continued increasing trend of chl to maximum levels 
after the storm, while phaeopigments disappeared 
from the water column (presumably due to sinking). 
The fact that highest chl concentration and its 
maximum stratification occurred simultaneously 
further suggests that both processes were mediated 
by algal growth rather than by turbulent mixing. 
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Changes in the microplankton assemblage 
also support that biomass enhancement was mostly 
mediated by resuspension of benthic micro algae 
(during the storm) and by active growth (after the 
storm). The diatoms Amphora sp., Cymbella sp., 
Cocconeis sp., Paralia sp. and Pinnularia sp. only 
occurred during the storm. Paralia is a coastal 
brackish genus frequently found in the sediments 
and water column at shallow coastal systems 
(Witkowski et al. 2000). Cymbella, Amphora and 
Pinnularia are mostly freshwater/brackish 
epibenthic diatoms which may be resuspended 
during highly energetic conditions (Krammer 2000, 
2002, Krammer & Lange-Bertalot 1988, 1991a, 
1991b, Metzeltin & García-Rodríguez 2004), so 
their presence in the plankton strongly suggests 
resuspension processes contributing to bulk algal 
biomass in the water column during the storm. 
Several taxa increased their numbers after the storm, 
but Eucampia sp. showed the most remarkable shift 
from 102 cells L-1 to 106 cells L-1 over a 10 d period. 
Also, cell numbers after the storm considering all 
taxa were higher than before storm numbers by a 
factor > 50, a further indicator that algal growth was 
an important factor contributing to the observed 
biomass increase. Among the least abundant groups 
is noteworthy that ciliates and tintinnids, 
representing the heterotrophic components of the 
microplankton, showed an order of magnitude 
increase in their abundance during and after the 
storm compared to before storm values. 

Interestingly, vertical stratification of chl 
also peaked ca. 48 hs after the storm along with 
phytoplankton biomass, a somewhat counterintuitive 
finding. Formation of SCM can respond to a 
combination of physical, physiological and 
behavioural mechanisms. Briefly, physical factors 
involve the formation of pycnocline and nutricline, 
and the depth distribution of light. Physiological 
features may include the growth response to the 
physical scenario, like shifting the carbon:Chl ratio 
(shade adaptation, Steele 1964). Behavioural 
responses include aggregations at preferred depth 
ranges mediated by vertical migration (mostly by 
dinoflagellates but also diatoms, Iriarte & Bernal 
1990). Relative importance of each mechanism may 
vary from one geographic area to another (Cullen & 
Eppley 1981). It is beyond the scope of this paper to 
identify actual mechanisms leading to observed 
changes in chl concentration and vertical 
distribution. However, we hypothesize that 
phytoplankton growth was likely enhanced by a 
pulse of nutrients supplied by the strong mixing of 
the water column. It should also be noted the 
potential improvement in the light environment  
(i.e. mixed to photic depths ratio) experienced by 

diatoms due to resuspension by increased turbulence 
and a subsequent stabilisation of the water column 
after the storm. Indeed, stabilization may have been 
favoured by freshwater runoff after the storm, 
although lack of CTD data for this period prevents to 
assess this matter. This interpretation is consistent 
with results from deeper areas: discrete wind-
induced mixing events also led to nutrient 
enrichment that stimulated subsequent 
phytoplankton growth and biomass accumulation in 
the euphotic zone (Marra et al. 1990, Kiørboe & 
Nielsen 1990, Nielsen & Kiørboe 1991). Results of 
mesocosms studies that assessed combined effect of 
mixing and nutrient addition suggested similar 
patterns (Donaghay & Klos 1985, Estrada et al. 
1988). 

Possible consequences of severe wind events 
for higher trophic levels are not obvious, since they 
represent the outcome of relatively complex trophic 
processes. On one side, short-lived blooms may not 
be efficiently transferred to higher trophic levels. 
The fraction of energy transferred to large 
consumers by trophic interactions is dependent on 
the dominant grazer type (i.e. metazoan vs. 
protozoan; Kiørboe 1993), and the match between 
the time scale of the phytoplankton bloom and the 
time response of their grazers (Kiørboe & Nielsen 
1990). Ephemeral pulses of enhanced production 
(i.e. lasting few days) may not be usable by 
metazoan grazers like copepods to increase 
population numbers (Mann & Lazier 2006). For 
example, small coastal copepods (i.e. genus Acartia, 
Paracalanus or Centropages) may exhibit 
productivity peaks associated to short-lived 
phytoplankton blooms, but their relatively long 
generation times (ca. one month) prevent population 
increases on a daily or weekly scale (Kiørboe & 
Nielsen 1990). In contrast, ciliated protozoa and 
parthenogenetic metazoans (rotifers) have higher 
growth rates and much shorter generation times 
(hours to days) enabling faster numerical responses 
to sudden changes in food availability (Nielsen & 
Kiørboe 1990), as observed here for heterotrophic 
protozoans. However, the production of such 
organisms may not be readily available for higher 
trophic levels. 

On the other side, actively growing 
phytoplankton and protozoan microplankton (as 
observed in post-storm conditions) represent highly 
nutritious and preferred food types for crustacean 
grazers, and enhance trophic transfer efficiencies in 
planktonic webs (Jónasdóttir et al. 1995, Müller-
Navarra et al. 2000, 2004, Park et al. 2003), 
boosting energy transfers to larger consumers.  
A thorough evaluation of the potential significance 
of temporal phytoplankton blooms for higher trophic 
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levels requires more field data and a complement of 
modelling approaches. Models of planktonic trophic 
webs explicitly considering prey quality effects (i.e. 
Mitra 2006) represent an interesting avenue in that 
regard. 

In summary, results presented here 
suggested that strong mixing events in shallow 
ecosystems may impact on the assemblage structure 
and have delayed positive effects on phytoplankton 
growth, biomass levels and stratification on short 
time-scales (days). The extent to which such energy 
and matter is transferred up the food webs remains 
an open question that deserves further attention.  
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Abstract. One reversed Citharichthys macrops Dresel, 1885 and two ambicolored Paralichthys isosceles 
Jordan, 1891 specimens were caught in Guanabara Bay and Ilha Grande Bay, respectively. The prior is 
the first record of reversal for the genus in the Southwestern Atlantic Ocean and the first for the species 
in the world, whereas the latter are the first record for the species in Brazil. In both cases, the abnormal 
specimens are meristically and morphometrically similar to the normal individuals. 
 
Key words: Guanabara Bay, Ilha Grande Bay, Rio de Janeiro, Demersal Fisheries. 
 
Resumo. Reversão e anficoloração em duas espécies de linguados (Paralichthyidae, 
Pleuronectiformes) Um espécime reverso de Citharichthys macrops Dresel, 1885 e dois espécimes 
anficoloridos de Paralichthys isosceles Jordan, 1891 foram capturados na Baía de Guanabara e Baía da 
Ilha Grande, respectivamente. O indivíduo reverso é o primeiro registro do gênero no Atlântico Sudoeste 
e o primeiro da espécie no mundo. Os anficoloridos são os primeiros registros deste caso no Brasil. Em 
ambos os casos, os espécimes anômalos são, merística e morfometricamente, similares aos indivíduos 
normais das espécies. 
 
Palavras Chave: Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande, Rio de Janeiro, Pesca Demersal. 

 
Among other features, Pleuronectiformes is 
considered a monophyletical order based on the 
ontogenetic migration of one of the eyes to the 
opposite side of the body. Due to their particular 
development, flounders typically have an 
assimetrical external coloration, pigmented on the 
ocular side and unpigmented on the blind (Hensley 
1997). According to the orientation of the eye 
migration, they may be dextral (eyes and colour on 
the right side) or sinistral (eyes and color on the left 
side) (Díaz de Astarloa 1997). 

Occasionally, individuals display eyes and 
pigmentation on the expected blind and 
unpigmented side, a phenomenon called reversal 
(Díaz de Astarloa 1997). Other malformations 
reported for flounders include pigmentation defects, 
such as ambicoloration. This is a widely reported 
phenomenon for flatfish (e. g. Hussakof 1914, 
Gudger 1935, Gudger & Firth 1935, Gudger 1936, 
Díaz de Astarloa 1994, Díaz de Astarloa 1998, 

Chaves et al. 2002, Carnikián et al. 2006, Macieira 
et al. 2006) and occurs when the blind side, usually 
lacking pigmentation, is ontogenetically colored, 
characterized by the presence of similar pattern 
elements (including ocelli) on both sides of the body 
(Bolker et al. 2005).  

The specimens analyzed in this paper, one 
reversed Citharichthys macrops Dresel, 1885 and 
two ambicolored Paralichthys isosceles Jordan, 
1891, were caught in regular surveys, employing 
shrimping boats and using trawl nets, in Guanabara 
Bay and Ilha Grande Bay, respectively, both in Rio 
de Janeiro state. 

Citharichthys macrops is one of the five 
Citharichthys species known in Brazilian waters. It 
can be easily recognized by its spotted pattern on the 
caudal fin. Such spots (three or four) remain visible 
even after fixation and conservation. This marine 
species is usually found in shallow waters, less than 
40 m deep, away from bays and estuaries. Its 
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distribution ranges from North Carolina (USA) to 
Santa Catarina (Brazil) (Figueiredo & Menezes 
2000). 

Paralichthys isosceles is one of the five 
Paralichthys species known in Brazilian waters.  
The species is easily recognized due to three 
conspicuous dark ocelli in the posterior half of the 
body, ctenoid scales on the blind side and a small 
freckle between the third and fourth rays of the left 
pelvic fin. Due to their medium to large size and 
wide distribution, from Southeastern Brazil to 
Patagonia (Argentina), Paralichthys is the only 
genus of Pleuronectiformes in Brazil with 
commercially important species (Figueiredo & 
Menezes 2000). 

Ten sinistral C. macrops individuals (Figure 
1a) as well as the reversed specimen (Figure 1b) 
(Total Length, TL = 133 mm, Standard Length, SL = 
107.8 mm and Total Weight, TW = 27.2 g) were 
caught in Guanabara Bay (22°55'36.8" S; 
43°07'48.1" W) in February 2006, in waters between 
7.5 and 10.0 meters deep. These specimens  
were catalogued in the Museu de Zoologia, 
Universidade de São Paulo (MZUSP) under the 
following registration numbers: MZUSP 91681 
(1 reversed specimen) and MZUSP 91682  
(10 normal specimens). 

The reversed C. macrops had a lower 
number of dorsal and anal fin rays than the mean 
number of rays counted for the typical specimens 
(Table I). However, Figueiredo & Menezes (2000) 
report a number of dorsal fin rays ranging from 74 to 
85 and the anal fin rays from 56 to 64. The 
morphometrical characteristics are also in 
accordance with the information in the literature 
(Figueiredo & Menezes 2000; Munroe 2002). 
Therefore, externally, the dextral specimen is a 
mirror image of the normal sinistral C. macrops. 

Reversal appears to be rare in Citharichthys 
flounders, with only two previous cases reported in 
the Northern Atlantic Ocean: C. spilopterus 
(Castillo-Rivera & Kobelkowsky 1992) and C. 
abbotti (Dawson 1969 apud Castillo-Rivera & 
Kobelkowsky op. cit.). However, some species in 
the sinistral Paralichthyidae family have a high 
reversal rate (Munroe 2002). For instance, up to 
40% of individuals are reversed in Paralichthys 
californicus (Ginsburg 1952 apud Díaz de Astarloa 
1997). The present study is the first record of 
reversal for the genus in the Southwestern Atlantic 
and the first for Citharichthys macrops. 

Eleven normal individuals, as well as two 
ambicolored P. isosceles specimens (Figure 2) (TL = 
124.0 and 263.0 mm , SL = 98.8 and 220.0 mm and 
TW = 14.7 and 184.3 g, respectively), were caught  

 
Figure 1. a) Typical Citharichthys macrops, MZUSP 91682; b) 
Reversed C. macrops, MZUSP 91681, both caught at Guanabara 
Bay, Rio de Janeiro state. 

 
in January 2006 in waters about 60.0 meters deep, 
outside Ilha Grande Bay (23º27’78.4” S; 
44º12’26.5” W). 

The first was almost fully ambicolored, with 
lack of pigmentation restricted to the cephalic 
region, while the second showed pigmentation only 
on the posterior portion of the body. Similar patterns 
were described for P. orbignyanus on the Uruguayan 
coast (Carnikián et al. 2006). All specimens were 
catalogued in MZUSP under the following 
registration numbers: MZUSP 91683 (2 ambicolored 
specimens) and MZUSP 91684 (11 normal 
specimens). 
  

 
Figure 2. A typical (above) and an ambicolored (below) 
Paralichthys isosceles, caught at Ilha Grande Bay, Rio de 
Janeiro state. Voucher numbers are MZUSP 91684 and MZUSP 
91683, respectively. 
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Table I – Measurements and countings for ten typical Citharichthys macrops and one reversed specimen. 
Typical C. macrops (n=10) Reversed Measurements and Countings 

Range Mean SD   
Figueiredo & Menezes 

(2000) 
Standard Length (SL - mm) 82.5 - 155.8 117.6 25.8 107.8 - 
Height (%SL) 45.3 - 51.6 48.4 1.8 50.8 - 
Head Length (%SL) 22.9 - 27.3 24.5 1.4 26.3 - 
Eye Diameter (%SL) 4.6 - 7.4 5.8 1.2 6.0 - 
Upper Maxilla (%SL) 8.3 - 13.5 10.3 1.9 10.5 - 
Dorsal Fin Rays 77 - 84 80.6 2.5 74,0 74 - 85 
Anal Fin Rays 60 - 63 61.3 1.0 57,0 56 - 64 
Pectoral Fin Rays 10.0 - 11.0 10.8 0.3 10,0 - 
Gill Rakers (Upper + Lower) 4 - 6 + 13 - 16 5.1 + 15.3 0.6 + 1.2 5 + 14 4 - 6 + 12 - 16 
Lateral Line Scales 39 - 45 42.8 1.1 40.0 37 - 44 
S.D. = Standard Deviation 

 
Table II shows that neither ambicolored  

P. isosceles demonstrated morphological differences 
in relation to the normal ones. Both morphometric 
and meristic mean values fall within the species´ 
range (Figueiredo & Menezes 2000), as in the 
reversed C. macrops. 

Ambicoloration is particularly common in 
Paralichthys, with reported cases for both 

Northwestern (e.g. Hussakof 1914, Gudger 1935, 
Gudger 1936) and Southwestern Atlantic (e.g. Díaz 
de Astarloa 1994, Díaz de Astarloa 1998, Carnikián 
et al. 2006), including a report for P. isosceles in the 
Southwestern Atlantic (Díaz de Astarloa 1998). 
However, the ambicolored specimens described in 
this paper are the first record for the species in 
Brazilian waters. 

 
Table II – Measurements and countings for regular and ambicolored Paralichthys isosceles. 

Typical P. isosceles (n=11) Reversed P. isosceles (n=2) Measurements and 
Countings Range Mean S. D. Range Mean S. D. 

Figueiredo & 
Menezes (2000)

Standard Length (SL - mm) 125.6 - 189.3 141.9 19.3 98.8 - 220.0 159.4 19.3 - 
Height (%SL) 43.2 - 46.2 44.6 1 42.8 - 45.2 44.0 1 - 
Head Length (HL) (%SL) 27.4 - 29.1 28.2 0.7 27.5 - 27.8 27.7 0.7 - 
Eye Diameter (ED) (%SL) 5.8 - 7.4 6.6 0.5 6.0 - 6.8 6.4 0.5 - 
HL/ED 3.8 - 4.7 4.3 0.3 4.1 - 4.6 4.3 0.4 3.7 - 4.8 
Dorsal Fin Rays 83 - 87 86 1.6 86 - 87 86.5 0.7 79 - 92 
Anal Fin Rays 67 - 73 69 1.7 67 - 68 67.5 0.7 67 - 72 
Pectoral Fin Rays 11 - 12 11 0.5 11 11 0 - 
Gill Rakers (Lower + 
Rudimentary Upper) 9 - 12 + 2 - 4 9.7 + 2.8 0.9 + 0.6 9 - 10 + 3 9.5 + 3 0.7 + 0 9 - 11 + 2 - 3 

Lateral Line* 47 - 52 50 1.3 50 50 0 46 - 52 
S.D. = Standard Deviation 
* - Series of scales above the straight portion of the Lateral Line 

 
Studies about pigmentation defects  

of flatfishes have been carried out for over a  
hundred years, but the causes of abnormalities  
still can’t be pinpointed. A number of 
environmental, nutritional, hormonal and 
neurological aspects are accountable for these 
phenomena, for fishes in captivity (Venizelos & 
Benetti 1999). The present study does not intend  
to discuss the causes of these abnormalities,  
but only to single out the fact that such 
malformations are registered in Ilha Grande Bay and 
Guanabara Bay.  

Despite coloration differences, no 

morphological or meristic parameters were altered in 
either flounder species. 
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Abstract. The ecological role of sand beaches as nursery ground for fish, by providing refuge, food and 
protection, was sustained in this work given the dominant presence of juvenile fish, which corresponded 
to 98% of total capture. These habitats could be considered accessory areas for transient fish fauna such 
as anchovies (Anchoa lyolepis and Anchoa tricolor) and herrings (Sardinella brasiliensis) from close by 
estuarine regions. These species presented an increase in size during the study period, which indicates the 
nursery function of the area. Other species, such as juveniles of Trachinotus carolinus and Menticirrhus 
littoralis displayed evidence of strong site-fidelity, and remained in the surf zones the entire year. 
Harengula clupeola showed the most defined growing pattern, and apparently, bigger individuals move 
offshore to reproduce in January, while they are recruited back in February. The abundant food supply 
provided by the many small-size species also attracts the visit of predators such as Pomatomus saltatrix, 
which doubled its size during the present study. In conclusion, the evolutionary patterns of recruitment 
and reproduction established in accordance with seasonal fluctuations have made sand beaches important 
spatial resources for many fish species, which comprise the lower levels of marine food webs, and are 
consequently essential for the environmental health. 
 
Key words: Sand beaches, ichthyofauna, nursery, recruitment, reproduction, Pontal do Sul. 
 
Resumo. Padrões de utilização de peixes da zona de arrebentação de praias no sul do Brasil.  
A importância ecológica de praias arenosas como locais de criação para peixes provendo refúgio, 
alimento e proteção é sustentada neste trabalho devido a presença quase exclusiva de juvenis que 
corresponderam a 98% da captura total. Esses habitats podem ser considerados áreas acessórias às 
espécies transientes como as manjubas (Anchoa lyolepis e Anchoa tricolor) e sardinhas (Sardinella 
brasiliensis) as quais apresentaram incremento no tamanho durante o período deste estudo, indicando a 
função de berçário. De forma oposta juvenis de Trachinotus carolinus e Menticirrhus littoralis parecem 
apresentar fidelidade local às zonas de arrebentação que são extensivamente utilizadas por juvenis 
durante todo o ano. Harengula clupeola apresentou o mais definido padrão de crescimento no qual em 
janeiro indivíduos maiores aparentemente se movem para fora da costa para se reproduzirem, com os 
recrutas retornando em fevereiro. A grande abundância de alimento provida por espécies de pequeno 
porte também atraem predadores como Pomatomus saltatrix que dobrou de tamanho durante este estudo. 
Como conclusão os padrões evolutivos de recrutamento e reprodução estabelecidos em sincronia com 
flutuações sazonais tornaram as praias importantes recursos espaciais para muitas espécies de peixes que 
compõe estágios iniciais da cadeia alimentar marinha e conseqüentemente essenciais à saúde 
ecossistêmica. 
 
Palavras-chave: Praias arenosas, ictiofauna, berçário, recrutamento, reprodução, Pontal do Sul. 
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Introduction 
It is academically accepted that fish assemblages  
of surf zones are numerically dominated by  
few species (McFarland 1963, Modde & Ross 1981) 
made up largely of juveniles with small body  
size (Robertson & Lenanton 1984, Lasiak 1986, 
Reina-Hervas & Serrano 1987, Gibson et al. 1996, 
Clark 1997). These characteristics are usually  
found in sheltered estuarine areas where the nursery 
function has been well established (Gibson 1973, 
Ruple 1984, Lasiak 1984, Ross et al. 1987).  
The high dynamics of surf zones may act as 
sheltered habitats and offer the same advantages of 
protection against predators and abundant food 
supply (McLachlan 1983, Ross 1983, Lasiak 1986, 
Bennet 1989) to marine fish. These features are 
provided by a continued wave action above  
the sandy floor, making nutrients available  
to marine food web (McLachlan 1980) and  
diminishing visibility due to increased turbidity 
(Gibson 1973). 

In general, highest diversities and 
abundances are found in warmer months  
(Fox & Mack 1968, Naughton & Saloman 1978, 
Modde & Ross 1981, Ross 1983, Lasiak 1984), 
while small abundances are observed during  
winter months. Conversely, Godefroid (1996) and 
Monteiro-Neto et al. (1990), who worked on  
sandy beaches in Southern Brazil, found  
that smallest abundances of fish occurred in  
spring. Many authors attributed the seasonal 
fluctuation of abundance to temperature, salinity, 
turbidity and wind velocity, with the latter  
factor being considered less important during  
long-period fluctuations and more determinant only 
in short-time changes (Modde & Ross 1981,  
Allen 1982, Ross et al. 1987, Lamberth et al. 1995). 
Seasonal cycles in fish abundance and diversity  
at beach surf zones can not be ascribed to  
changes in physical conditions, but rather to the 
reflex of recruitment patterns determined  
by reproductive activity and coastal circulation 
(Ross et al. 1987, Gibson et al. 1993, Lamberth et 
al. 1995), which occur either by adult emigration  
or temporary exploration of adjacent high 
productivity areas (Allen 1982). 

The present study aimed to provide  
detailed biological information on size 
characterization and temporal utilization of  
fish inhabiting shallow habitats such as  
sand beaches, and the particularities within each 
species. 

Materials and methods 
Study site 

The study took place at Pontal do Paraná, 
Paraná State, Southern Brazil. The sampled area is 
approximately 3 km long and is geographically 
protected by prevailing East-Southeasternly winds 
because of the presence of two islands (Mel Island 
and Galheta) and submerged sand bars built by the 
tidal regime of Paranaguá bay estuarine complex 
(Fig. 1). According to Godefroid (1996), the studied 
area is classified as dissipative with sediment grain 
size diminishing from the entrance of Paranaguá bay 
southwards. The beaches are microtidal (tidal range 
< 1.5 m) with two ebb tides per day. Local weather 
is classified as humid subtropical climate with warm 
summer and undefined dry season (Bigarella 1978, 
Angulo 1992). Precipitation reaches 1998 mm per 
year and summer is the rainy season.  

Fish assemblages were sampled using a 
beach seine net, 15 m long and 2.6 m height with a 
stretched mesh size of 5 mm, at 3 locations. Samples 
were collected during daylight hours, between 6.00 
and 10.00h from June 2004 to May 2005. Five hauls, 
each covering 30 m in distance, were made per site. 
Hauls were separated by 5m to minimize the 
influence between them, and all samples were 
collected at low water spring tides. The hauls were 
conducted by two people, one on each end of the 
net. The net was taken towards the surf zone by one 
of them to a depth of 1.5 m, approximately between 
10 and 30 m into the sea. Both sides were pulled 
simultaneously parallel to the beach face up to 30 m, 
when the deeper end of the net was pulled towards 
the other net end.  

All fish collected were identified to species 
level following Figueiredo & Menezes, 1978, 
Figueiredo & Menezes, 1980, Menezes & 
Figueiredo, 1980, Menezes & Figueiredo, 1985, 
Barletta & Corrêa, 1992, Figueiredo & Menezes, 
2000. Specimens were weighted (g) and measured to 
the nearest 1 mm (total length and standard length), 
except when samples were very large. In such cases, 
measurements were restricted to a sub sample of 30 
individuals per species. The remainder was 
weighted, counted and incorporated as weight and 
number counts. In addition, sex (male, female or non 
identified) and maturity stage were documented for 
the sub sample through direct observation, according 
to the macroscopic scale of gonadal maturation of 
Vazzoler (1981).  

To verify the environmental influence on the 
faunal composition and structure at each site, surf 
zone water temperature (°C), salinity (Practical 
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Figure 1. Map showing the studied area in Pontal do Sul, Brazil (1-3). 
 
Salinity Scale – PSS), wave height (m) and  
period (s) were measured monthly, as no differences 
between successive hauls were observed.  
Wave height was taken with a 2 m ruler as the 
metric difference between crest and sea level of the 
largest waves breaking on the surf zone.  
Wave period was measured from the duration  
(in seconds) of 11 successive breaking waves and 
divided by 10 to calculate the period of a single 
wave. This procedure was repeated twice to obtain 
an average. 
 
Data analyses  

Fish collected from all seine hauls were pooled 
to provide monthly means, since the same  
dominant species have occurred and were abundant 
in the three studied areas. Homogeneity and 
normality of abiotic and biotic monthly means were 
tested using Bartlett Chi-square and Kolmogorov-
Smirnov tests, respectively (Sokal & Rohlf 1995). 
To meet the assumptions of ANOVA, number of 
individuals and biomass were log-transformed while 
richness was square-root transformed. One-way 
ANOVA was used to test differences amongst 
monthly means for the biotic and abiotic data. 
Monthly averages of standard length were tested 
with ANOVA to verify the existence of differential 
utilization patterns of the surf zone habitat by the 
most abundant species. Moreover, monthly relative 

frequencies of gonadal maturation stages, according 
Vazzoler (1981) scale, were used to assess the false 
herring Harengula clupeola (Cuvier 1829) 
reproductive activity in situ.  

For operational purposes, some 
abbreviations were adopted to distinguish between 
two different species: Mugil sp.1 is one species  
of Mugil genus that can not be identified since  
scales were absent on the analyzed individuals; 
Mugil sp. 2 is the code to mullet Mugil 
gaimardianus Desmarest 1831, species that no 
longer exists (Menezes et al. 2003) and  
S. brasiliensis 1 is the Brazilian sardine Sardinella 
brasiliensis (Steindachner 1879) to distinguish it 
from the abbreviation of the serra spanish mackerel 
Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo & 
Zavala-Camin 1978 (ICZN 2000). 

 
Results 
Environmental parameters  

Amongst the environmental parameters, 
only temperature differed significantly, mainly in the 
comparisons between winter and summer months, 
which varied from 19 °C in June to 28 °C in 
January. Salinity ranged from 25 (January) to  
36 (July); the shortest wave height was 5 cm (June 
and September) while the highest was 70 cm (May), 
and the wave period varied from 4.2 s (October) to 
11.5 s (April) (Fig. 2). 
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Figure 2. ANOVA test for temporal variation of monthly average of (a) temperature, (b) salinity, (c) wave height and (d) wave 
period between June/04 and May/05 in surf zone habitats in Pontal do Paraná, Brazil. (  Mean,   S.E. and    S.D.; * 
Significance level < 0.01). 
 
Fish composition 
A total of 26,865 individuals, corresponding to 
84,838 Kg in weight, were caught during the one-
year sampling period. They represented 63 taxa in 
28 families, (Table I). Numerically, H. clupeola 
(42.10 %), S. brasiliensis 1 (14.52 %), florida 
pompano Trachinotus carolinus (Linnaeus 1766) 
(11.76 %), shortfinger anchovy Anchoa lyolepis 
(Evermann & Marsh 1900) (10.85 %) and pejerrey 
Odontesthes bonariensis (Valenciennes 1835)  
(8.47 %) were dominant and accounted for 87.7 % 
of the total capture. These species were also 
important in terms of biomass and H. clupeola  
(41 %), T. carolinus (7 %) and O. bonariensis (6.5 
%) altogether contributed to more than 54 % of the 
catch (Table I). 

Planktophagous fish were more abundant, 
representing 19 % of total species, whilst 
benthophagous fish were well distributed among the 
species with a prevalence of 34 % of all species 
captured. Most species were demersal (67 %) and 63 
% occurred in marine-estuarine habitats (Table I). 

Temporal variation 
All variables were statistically significant at 

0.05 p-level. Highest captures were obtained in the 
course of autumn and winter months, and the lowest 
ones in spring (Table I and Fig. 3 a). Biomass 
variation followed that of fish number, with similar 
trends in monthly variation of mean values (Fig. 3 
b). Richness decreased from June to September, 
when the minimum value was recorded, and 
subsequently, an increase occurred from January to 
March (Fig. 3 c). Diversity fluctuated without any 
seasonal pattern, and while the richest month was 
the most diverse, the lowest diversity mean value 
was found in July (Fig. 3 d). Species were 
heterogeneously distributed, causing a reduction in 
the evenness index in June and July. Conversely, the 
lowest species catch and the highest mean value of 
evenness were observed in September (Fig. 3 e). 

Most fish caught were between 30-50 mm 
standard length (SL) and almost all were immature 
(98 %). This result showed a high proportion of 
juvenile stage in the catches (Table I), and to  
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Table I. Species composition, total catch, length, occurrence and developmental stages for fish caught in surf zone habitats in Pontal do Paraná, Brazil.  
(J – juvenile, A – adult and M – marine, ME – marine-estuarine, E – estuarine). 

Seasons Total catch Standard length (mm) 
Family Species 

Winter Spring Summer Autumn N % total Mean ± SD Min Max

Developmental 
stage 

Estuary  
association 

Reference* 

Albulidae Albula vulpes 0 7 8 1 16 0.06 61.18 ± 24.57 23 128 J,A ME 1,7 
Atherinopsidae Odontesthes  bonariensis  2261 3 4 9 2277 8.48 59.36 ± 11.88 42 153 J,A M 1,7 
Belonidae Strongylura marina 0 6 14 7 27 0.10 320.92 ± 46.51 202 437 J,A ME 1,7 
 Strongylura sp. 0 0 0 1 1 0.00 57 57 57 J __ __ 
 Strongylura timucu 10 0 4 0 14 0.05 290.07 ± 59.02 162 395 J,A ME 1,7 
Carangidae Chloroscombrus chrysurus 3 0 0 5 8 0.03 36.5 ± 18.24 15 70 J ME 3,6 
 Oligoplites saliens 12 3 6 136 157 0.58 107.86 ± 41.56 13 385 J ME 3,6 
 Selene vomer 2 0 0 0 2 0.01 32 ± 2.83 30 34 J ME 3,6,7 
 Trachinotus carolinus 442 142 1125 1453 3162 11.77 37.11 ± 12.99 11 106 J ME 3,7 
 Trachinotus falcatus 15 0 4 30 49 0.18 25.57 ± 7.25 15 43 J ME 3,7 
 Trachinotus goodei 57 1 24 90 172 0.64 48.72 ± 16.95 22 104 J M 3,7 
 Trachinotus marginatus 1 2 0 0 3 0.01 63.33 ± 26.39 33 81 J M 3,7 
 Trachinotus sp. 0 0 2 1 3 0.01 14 ± 1.00 13 15 J __ __ 
Centropomidae Centropomus parallelus 0 0 0 1 1 0.00 198 198 198 A ME 2,7 
Clupeidae Clupeidae juveniles 0 0 1 3 4 0.02 20.75 ± 1.5 19 22 J __ __ 
 Harengula clupeola  4437 764 502 5610 11313 42.11 56.93 ± 11.15 32 131 J,A ME 1,6 
 Ophistonema oglinum 3 0 0 83 86 0.32 60.09 ± 8.25 37 76 J M 1,7 
 Platanichthys platana 0 0 4 0 4 0.02 26 ± 1.41 24 27 J E 1,6 
 Sardinella  brasiliensis 2 0 7 3893 3902 14.52 64.94 ± 14.53 25 108 J M 1,6,7 
Dactylopteridae Dactylopterus volitans 0 1 0 0 1 0.00 166 166 166 A ME 2,7 
Diodontidae Cyclichthys spinosus 0 0 0 1 1 0.00 12 12 12 J,A ME 5,7 
Engraulidae Anchoa parva 54 17 2 26 99 0.37 48.50 ± 8.04 31 67 J,A ME 1,6 
 Anchoa lyolepis 1 2 1 2913 2917 10.86 42.99 ± 6.25 34 70 J,A ME 1,6 
 Anchoa tricolor 2 13 74 58 147 0.55 48.16 ± 14.99 31 103 J,A ME 1,6 
 Cetengraulis edentulus 13 2 0 0 15 0.06 71.26 ± 6.17 57 84 J ME 1,7 
 Engraulidae juveniles 0 374 20 21 415 1.52 23.22 3.17 14 41 J __ __ 
 Lycengraulis grossidens 1 0 0 0 1 0.00 49 49 49 J ME 1,6 
Ephippidae Chaetodipterus  faber 0 0 0 6 6 0.02 31.33 ± 7.87 23 43 J ME 5,6 
Gerreidae Diapterus rhombeus 0 3 0 0 3 0.01 106.66 ± 5.51 101 112 A ME 3,7 
 Eucinostomus argenteus 0 1 0 11 12 0.05 69.5 ± 11.36 58 97 J,A ME 3,6 
 Eucinostomus lefroyi 0 0 105 549 654 2.43 14.05 ± 3.53 8 56 J M 3,7 
 Eucinostomus melanopterus 0 0 1 0 1 0.00 127 127 127 A ME 3,7 
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Table I. Continued from previous page. 
Seasons Total catch Standard length (mm) 

Family Species 
Winter Spring Summer Autumn N % total Mean ± SD Min Max 

Development 
stage 

Estuary  
association 

Reference* 

Haemulidae Conodon nobilis 8 0 0 0 8 0.03 35.62 ± 4.21 26 39 J ME 3,6 
 Pomadasys corvinaeformis 0 1 10 10 21 0.08 49.38 ± 11.95 34 76 J ME 3,7 
Hemiramphidae Hyporhampus unifasciatus 16 29 0 40 85 0.32 133.4 ± 20.06 94 222 J,A ME 1,5 
Monacanthidae Stephanolepis hispidus 1 3 0 0 4 0.02 29.75 ± 6.70 20 35 J,A M 5,7 
Mugilidae Mugil sp. 1 82 62 16 42 202 0.75 22.84 ± 2.65 10 29 J __ __ 
 Mugil sp. 2 1 0 0 5 6 0.02 97.5 ± 9.89 80 108 J __ __ 
Paralichthyidae Citharichthys arenaceus  1 7 1 7 16 0.06 73.56 ± 17.91 45 117 J ME 5,7 
 Citharichthys macrops 0 0 0 1 1 0.00 57 57 57 J M 5,7 
 Etropus crossotus  5 2 22 11 40 0.15 50.9 ± 13.16 24 92 J ME 5,7 
 Scyacium papillosum 1 0 0 0 1 0.00 183 183 183 A M 5,7 
Pleuronectidae Oncopterus darwinii 0 1 0 0 1 0.00 25 25 25 J M 5,7 
Polynemidae Polydactylus virginicus 17 0 69 35 121 0.45 45.95 ± 19.45 17 103 J ME 4,7 
Pomatomidae Pomatomus saltatrix 10 16 70 10 106 0.40 82.49 ± 14.90 52 133 J ME 2,7 
Sciaenidae Ctenosciaena gracilicirrhus 0 5 0 0 5 0.02 19.4 ± 2.51 15 21 J ME 3,7 
 Larimus breviceps 0 2 0 1 3 0.01 33.66 ± 31.56 13 70 J ME 3,7 
 Menticirrhus americanus 11 1 1 1 14 0.05 38.5 ± 15.91 21 73 J ME 3,6 
 Menticirrhus littoralis  186 175 157 93 611 2.27 45.08 ± 23.44 12 160 J M 3,6 
 Micropogonias furnieri 7 0 0 0 7 0.03 23.71 ± 2.29 21 27 J ME 3,6 
 Ophioscion punctatissimus 2 0 0 0 2 0.01 35.5 ± 2.12 34 37 J M 3,7 
 Paralonchurus brasiliensis 1 0 0 0 1 0.00 39 39 39 J M 3,6 
 Steliffer rastrifer 0 0 0 3 3 0.01 30.66 ± 7.02 24 38 J M 3,6 
 Umbrina coroides 0 22 2 3 27 0.10 33.48 ± 4.43 22 46 J ME 3,7 
Scombridae Scomberomorus brasiliensis 0 0 0 1 1 0.00 156 156 156 J M 5,7 
Sphyraenidae Sphyraena tome 0 1 0 0 1 0.00 73 73 73 J M 4,7 
Syngnathidae Syngnathus folletti 3 3 0 1 7 0.03 123.71 ± 21.63 85 147 J M 2,7 
Synodontidae Synodus foetens 12 4 38 9 63 0.24 68.53 ± 17.32 42 133 J M 1,6,7 
Tetraodontidae Sphoeroides testudineus 0 3 4 0 7 0.03 116.85 ± 18.04 89 150 A E 6,7 
Trichiuridae Trichiurus lepturus 0 0 0 1 1 0.00 99 99 99 A ME 6,7 
Triglidae Prionotus nudigula 10 0 0 3 13 0.05 45.61 ± 9.11 34 64 J M 2,7 
 Prionotus punctatus 4 0 0 2 6 0.02 53.83 ± 10.57 43 72 J ME 2,6 
Uranoscopidae Astrocospus y-graecum 7 1 0 0 8 0.03 43.25 ± 12.66 30 70 J ME 4,7 

 Total (N) 7701 1679 2298 15187 26865 1.00       
 
* Bibliography used: 1 = Figueiredo & Menezes (1978); 2 = Figueiredo & Menezes (1980); 3 = Menezes & Figueiredo (1980); 4 = Menezes & Figueiredo (1985); 5 = Figueiredo & Menezes 
(2000); 6 = Corrêa (1987) and 7 = Fishbase (Froese & Pauly, 2005). 
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describe pattern of species utilization, mean body 
length of most abundant species were analyzed by 
month (Fig. 4).  

The Clupeiforms, except H. clupeola, 
showed low monthly catches that occurred mainly 
during the warmer months (February to May)  
(Fig. 4 b-d). Monthly mean SL of S. brasiliensis 1 
increased from 40 to 80 mm between February and 
April (Fig. 4 b), but no other species showed  
this increase in SL. O. bonariensis occurred during 
most sampling months, but the highest frequencies 
were observed during June and July (winter 
months), when small animals (ca. 60 mm) were 
caught in high numbers. The mean size of  

these individuals, however, increased in successive 
samples until ca. 120 mm (Fig. 4 e). The  
palometa Trachinotus goodei Jordan & Evermann 
1896 was not sampled during spring or early 
summer (Fig. 4 h). The bluefish Pomatomus 
saltatrix (Linnaeus 1766) was absent at the end of 
autumn, nevertheless, its size doubled (from ca.  
60 to 120 mm) during the entire period (Fig. 4 i).  
H. clupeola, T. carolinus and the Gulf kingcroaker 
Menticirrhus littoralis (Holbrook 1847) were present 
in most samples (Fig. 4 a, f e g), but, H. clupeola 
was the only species to show a clear pattern of 
growing average until late January (ca. 50 to 80 mm) 
(Fig. 4 a). 

 
Figure 3. ANOVA test for temporal variation of (a) fish number and (b) biomass, (c) richness, (d) Shannon-Wiener diversity and (e) 
Pielou evenness from Jun/04 to May/05 in surf zone habitats in Pontal do Paraná, Brazil. (   Mean,    S.E. and    S.D.). 
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Figure 4. Monthly mean (  ) and standard deviation (  ) of standard length (Ls) of frequent and abundant species collected between June/04 and May/05 in surf zone habitat in Pontal do 
Paraná, Brazil. 



Utilization patterns of surfzone inhabiting fish. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007), 2 (1): 27-39 

35

A complementary pattern of size distribution 
was observed through the monthly gonadal 
maturation stages of H. clupeola. Individuals of 
initial maturity stage (B) began to appear in the surf 
zone in November and continued until January, 
when first maturity (C) fish occurred and initial 
maturity stage individuals increased to 70%. 
Subsequently, only immature individuals were 
caught, a similar pattern to those observed on the 
initial months (June to October) (Fig. 5). 

 

 
Figure 5. Harengula clupeola. Occurrence of gonadal 
maturation stages occurrence between Jun/04 and May/05 for in 
surf zone habitats in Pontal do Paraná, Brazil. (  immature 
individuals - A,  individuals in maturation - B and  
mature individuals - C). 

 
Discussion 

An inherent characteristic of sand beach 
ichthyofauna is the dominance of the assemblages 
by a few species (McFarland 1963, Modde & Ross 
1981). Such a pattern could be viewed from the 
evolutionary perspective of the occupation of this 
environment, where only a few species succeeded to 
reproduce and to remain in a turbulent and mutable 
habitat. Great quantities of clupeiforms inhabiting 
surf zones were found by several authors 
(McFarland 1963, Beckley 1984, Lopes et al. 1993), 
indicating the massive utilization of this habitat by a 
typical transient fauna between estuarine and open 
sea environments (Strydom 2003).  

In addition to clupeids and engraulids, 
carangids and sciaenids, such as T. carolinus and M. 
littoralis respectively, are common in the surf zone, 
and are widely documented along beaches around 
the world (Ross 1983, Modde & Ross 1983, Nelson 
1986, Ross & Lancaster 2002). These species are 
zooplanktophagous and their juveniles find abundant 
food supply, protection against predators and shelter 
in low visibility shallow water habitats of oceanic 
and estuarine beaches (Clark et al. 1994, Nash & 
Santos 1998). 

Despite net selectivity, juvenile is the most 
frequently found stage in sand beaches (Robertson & 

Lenanton 1984, Lasiak 1986, Reina-Hervas & 
Serrano 1987, Clark 1997), and thus, this 
environment has been recognized as nursery by 
many studies (Gunter 1938, Gibson 1973, Ruple 
1984, Ross et al. 1987, Bennet 1989, Whitfield 
1989, Godefroid 1996). The beaches studied in the 
present investigation are considered accessory 
nursery areas, since they are near the Paranaguá 
estuarine complex and are used by most species 
during at least part of their life cycle.  

In general, most species are characterized as 
seasonal or sporadic migrants, with few species 
considered as truly resident (McLachlan 1983). 
According to Day (1951), estuarine resident species 
are those that spend their entire life cycle within the 
estuary. This definition of resident species can be 
applied to species that are represented by all 
maturity stages and are constant throughout the year 
in beach environments. Modde (1980) appointed T. 
carolinus, scaled herring Harengula jaguana Poey 
1865, M. littoralis and other three species as 
residents on Gulf of Mexico beaches. However, in 
the present study, none could be considered as 
resident, because no species were captured in all 
gonadal maturation stages according to Vazzoler 
(1981) macroscopic scale. 

Recruitment patterns are the result of 
seasonal changes in abundance and diversity on surf 
zone fish, which could be determined by 
reproductive activity and coastal circulation (Ross et 
al. 1987) or either by emigration or exploration of 
high productive areas by adults (Allen 1982). High 
diversity and abundance are found in warmer 
months while colder months show low values (Fox 
& Mack 1968, Naughton & Saloman 1978, Modde 
& Ross 1981, Ross 1983, Lasiak 1984). In addition, 
Godefroid (1996) and Monteiro-Neto et al. (1990) 
found the lowest numbers of fish during spring at 
Southern Brazil beaches, which are  results similar 
to those observed in the present study. The peak 
value of evenness occurred during September, when 
equal species contribution was related to low 
number of species and individuals, as shown by 
Nash & Santos (1998). On the other hand, large 
aggregates of O. bonariensis and H. clupeola 
occurred in June and July, which consequently 
decreased the evenness index. 

Taking into consideration several 
investigations conducted near the studied area 
(Godefroid 1996, Rocha et al. 2002, Godefroid et al. 
2004, Spach et al. 2004), we suggest that most fish 
concentrate their reproductive effort over spring and 
summer. During this period, high temperatures 
favour phytoplankton production and consequently, 
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the zooplankton, which will raise the survival 
chances for larval and juvenile individuals. Estuaries 
are the principal feeding and growing area for early 
stages of several marine species and few species 
displace themselves toward estuaries in order to 
spawn. Conversely, many species spawn on the 
continental shelf (Chaves & Bouchereau 2000). 
During processes of habitat shifts, an aggregation 
phase of many species may occur near estuary 
mouths, particularly in beach environments, which 
could be considered an additional recruitment area 
essential for their life cycle.  

This hypothesis can be supported by the 
occasional occurrence of many engraulids such as 
Anchoa lyolepis, tungao A. tricolor (Spix & Agassiz 
1829) and the clupeid S. brasiliensis 1. The 
recruitment of these species appears to occur during 
late summer or early autumn (Godefroid 1996), 
when many shoals approach shallow waters and 
leave soon after. This behaviour, according to 
McFarland (1963), may indicate a reproductive 
pattern or a simple population aggregation, the 
purpose of which is still unknown. Mean SL of S. 
brasiliensis 1 increased continuously from February 
(40 mm) to May (80 mm) and the same occurred in 
relation to A. lyolepis, although in a smaller 
proportion (42–48 mm). As reproduction data for 
these two species were absent, and capture were 
restricted to few months, it could be assumed that 
the studied area is inserted in a migrantory route, 
acting as a temporary refuge or an orientation site, as 
concluded by Modde (1980).  

Harengula clupeola and T. carolinus seem 
to recruit all year round, as previously described by 
Godefroid (1996)., but M. littoralis also presented 
this pattern, since they are numerous and their 
presence is constant in all seasons. H. clupeola 
showed a clear growing pattern in the studied area. 
Mean SL value increased from 50 to 80 mm until 
January and a new body-size class entry was 
observed in the subsequent month. January was the 
only month when mature individuals were captured 
(C stage), although juveniles (A stage) were 
observed only in February. This coincides exactly 
with the cohort entrance and is an indication of the 
recruitment. Modde (1980) found for congener H. 
jaguana two annual peaks of recruitment, one in 
early spring and another in late summer, with few 
individuals exceeding 50 mm. He attributed this lack 
of larger individuals to both reduced catchability and 
movement outward from the beach. In the present 
study, individuals larger than 80 mm were not 
caught perhaps due to the large mesh-size of the 
seine net or to their absence of the study area. The 
most acceptable hypothesis is the latter, since  

H. clupeola is a small body-sized species with 
maximum length of 170 mm (Figueiredo & Menezes 
1978) and not capturing this species would be 
improbable, since much bigger individuals such as 
the common halfbeak Hyporhamphus unifasciatus 
(Ranzani 1842) (133.4 mm) or timucu Strongylura 
timucu (Walbaum 1792) (290.07 mm) have been 
caught.  

Additionally, T. carolinus and M. littoralis 
did not present any indication of mean size 
increment and they were represented only by 
immature individuals, which could be an indication 
of continuous spawning activity. This resulted in 
simultaneously entrance and consequent mixture of 
many cohorts in beach environments (Mode 1980) 
that also prevented the visualization of defined 
cohort patterns. The dominance of immature 
individuals leads to the assumption that either bigger 
fish were not caught by the sampling gear or they 
left the area after reaching some particular size. 
Fields (1962) and Modde (1980) proposed that T. 
carolinus of sizes of 60-70 mm and 80 mm, 
respectively, move offshore to deeper waters. Also 
Bellinger & Avault (1970) verified that fish up to 
100 mm SL class remain in the surf zone. In the 
present study, mean value of 37.71 mm SL were 
found for T. carolinus, and the biggest fish captured 
was 106 mm SL. However, Godefroid (1996), 
working with a 18 m seine net with smaller mesh-
size, caught fish measuring 70-80 mm and only one 
specimen 90-100 mm size class. Perhaps the same 
pattern found by Bellinger & Avault (1970) could be 
applied to beaches at Pontal do Sul, but more 
samples with different fishing gears are necessary to 
reach a conclusion about this issue.  

Growth patterns could not be identified for 
the congener T. goodei, which was caught only as 
juveniles. This result can be explained by the same 
hypothesis presented for T. carolinus and M. 
littoralis, however, further studies also need to be 
conducted to clarify this matter. O. bonariensis is a 
cold water species that usually migrate from 
Southern Brazil to warmer waters during winter. 
High occurrence of this species took place in June 
and July, appearing sporadically in the other months. 
Even with few individuals captured during the rest 
of the year, an increasing size trend could be 
observed towards summer months, but it could not 
be considered conclusive because of the low 
incidence of individuals. Similarly, P. saltatrix, a 
piscivorous fish, seems to utilize the area for feeding 
and growth, where it doubled its size (60 to 120 
mm). P. saltatrix probably took advantage of the 
abundant food resource provided by many shoals of 
clupeiforms. 
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It could be concluded that reproductive 
patterns for the studied species are linked to seasonal 
fluctuation, but when the species data were analyzed 
altogether in a community context, these trends were 
not evident and such information could have been 
lost. This is the fundamental reason why in this 
study much attention was paid to species utilization 
in respect to seasonal fluctuation in the surf zone 
environment. In summary, it is clear that shallow 
habitats such as sandy beaches represent a 
significant spatial resource to early life stages of 
many fish in Pontal do Sul, which becomes most 
important during summer and autumn months when 
many immigrant species occur in these habitats in 
search of shelter and abundant food supply. For this 
reason, efforts must be made to preserve these 
habitats (mainly estuarine and adjacent regions) by 
improving surveillance and control on any activity 
that could adversely affect the environmental health. 
The creation of connected and functional Marine 
Protected Areas could contribute to fish stocks 
sustainability, maintenance of food web 
relationships and environmental balance. 

 
Acknowledgements 

We are thankful to all students who helped 
in the field work; M. G. Camargo for advices in 
statistical analyses, and Centro de Estudos do Mar 
for the physical structure and assistance to develop 
this study. We would like to thank CAPES for the 
first author’s scholarship award. 

 
References 
Allen, L. G. 1982. Seasonal abundance, composition 

and productivity of the littoral fish assemblage 
in upper Newport Bay California. Fishery 
Bulletin, 80 (4): 769-789. 

Angulo, R. J. 1992. Geologia da planície costeira do 
estado do Paraná. PhD. Thesis. Instituto de 
Geologia - Universidade de São Paulo, São 
Paulo, Brasil, 334 p. 

Barletta, M. & Corrêa, M. F. M. 1992. Guia para 
identificação de peixes da costa do Brasil. 
UFPR, Curitiba, 131pp. 

Beckley, L. E. 1984. The ichthyofauna  
of the Sundays Estuary, South Africa,  
with particular reference to the juvenile 
marine component. Estuaries, 7 (3): 248-258.  

Bellinger, J. W. & Avault-Jr, J. W. 1970. Seasonal 
occurrence, growth, and length-weight 
relationship of juvenile pompano,  
Trachinotus carolinus, in Louisiana. 
Transactions of the American Fishery 
Society, 100: 353-358. 

Bennet, B. A. 1989. The fish community of a 
moderately exposed beach on the southern 
Cape Coast of South Africa and an assessment 
of this habitat as nursery for juvenile fish. 
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 28: 
293-305.  

Bigarella, J. J., Becker, R. D., Matos, D. J. & 
Werner, A. 1978. A serra do mar e a porção 
oriental do Estado do Paraná – Um 
Problema de Segurança Ambiental e 
Nacional. Curitiba: Secretaria do Estado do 
Planejamento - Associação de Defesa e 
Educação Ambiental. 249 p. 

Chaves, P. T. & Bouchereau, J. L. 2000. Use of 
mangrove habitat for reproductive activity by 
the fish assemblage in the Guaratuba bay, 
Brazil. Oceanologica Acta, 23 (3): 273-280. 

Clark, B. M. 1997. Variation in surf-zone fish 
community structure across a wave exposure 
gradient. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 44: 659-674.  

Clark, B. M., Bennet, B. A & Lamberth, S. J. 1994. 
A comparison of the ichthyofauna of two 
estuaries and their adjacent surf zones, with as 
assessment of the effects of beach-seining on 
the nursery function on estuaries for fish. 
South African Journal of Marine Science, 
14: 121-131. 

Corrêa, M. F. M. 1987. Ictiofauna da Baía de 
Paranaguá e adjacências (litoral do estado do 
Paraná, Brasil). Levantamento e 
produtividade. MSc. Thesis. Departamento de 
Zoologia - Universidade Federal do Paraná, 
Paraná, Brasil, 406 p. 

Day, J. H. 1951. The ecology of South African 
estuaries. Part 1. A review on estuarine 
conditions in general. Transactions of the 
Royal Society of South Africa, 33: 53.  

Fields, H. M. 1962. Pompanos (Trachinotus spp.) of 
South Atlantic coast of the United States. 
Fishery Bulletin, 62: 189-222.  

Figueiredo, J. L. & Menezes, N. 1978. Manual de 
peixes marinhos do sudeste do Brasil. II. 
Teleostei (1). Museu de Zoologia da USP, 
São Paulo, 110 pp.  

Figueiredo, J. L. & Menezes, N. 1980. Manual de 
peixes marinhos do sudeste do Brasil. III. 
Teleostei (2). Museu de Zoologia da USP, 
São Paulo, 90pp. 

Figueiredo, J. L. & Menezes, N. 2000. Manual de 
peixes marinhos do sudeste do Brasil. VI. 
Teleostei (5). Museu de Zoologia da USP, 
São Paulo, 116 pp. 



F. C. FÉLIX. ET AL. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007) 2 (1): 27-39 

38 

Froese, R. & D. Pauly (Eds.). 2005. FishBase. World 
Electronic Database accessible at 
http://www.fishbase.org. (Accessed 
20/09/2005). 

Fox, L. S. & Mack, W. R. Jr. 1968. Seasonal 
occurrence of fishes in two shore habitats in 
Barataria Bay, Louisiana. Proceedings of 
Louisiana Academy of Science, 31: 43-53.  

Gibson, R. N. 1973. The intertidal movements and 
distribution of young fish on sandy beach  
with special reference to the plaice 
(Pleuronectes platessa L.). Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology, 
12: 79-102. 

Gibson, R. N., Ansell, A. D. & Robb, L. 1993. 
Seasonal and annual variations in abundance 
and species composition of fish and 
macrocrustacean communities on a Scottish 
sandy beach. Marine Ecology Progress 
Series, 98: 89-105. 

Gibson, R. N., Robb, L., Burows, M. T. & Ansell, 
A. D. 1996. Tidal, diel and long term changes 
in the distribution of fishes on a Scottish 
sandy beach. Marine Ecology Progress 
Series, 130: 1-17. 

Godefroid, R. S. 1996. Estrutura da comunidade  
de peixes da zona de arrebentação da praia  
de Pontal do Sul, Paraná, Brasil. MSc.  
Thesis. Departamento de Zoologia – 
Universidade Federal do Paraná, PR, Brasil, 
129 p. 

Godefroid. R. S., Spach, H. L., Santos, C., 
MacLaren, G. N. Q. & Schwarz Jr, R. 2004. 
Mudanças temporais na abundância e 
diversidade da fauna de peixes do infralitoral 
raso de ma praia, sul do Brasil. Iheringia – 
Serie Zoologia, 94 (1): 95-104. 

Gunter, G. 1938. Seasonal variations in abundance 
of certain estuarine and marine fishes in 
Louisiana with particular reference to life 
histories. Ecological Monographs, 8 (3): 313 
– 346.  

ICZN. 2000. International code of Zoological 
Nomenclature. Article 16, Recomendation 
16.1. Accessible at http://www.iczn.org/iczn/ 
index.jsp 

Lamberth, S. J., Clark, B. M. & Bennett, B. A. 1995. 
Seasonality of beach seine catches in false 
bay, South Africa, and implications for 
management. South African Journal of 
Marine Science, 15: 157-167. 

Lasiak, T. A. 1984. Structural aspects of the surf 
zone fish assemblage at King’s Beach, Algoa 
Bay, South Africa: Short - term fluctuations. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 18: 
347-360. 

Lasiak, T. A. 1986. Juveniles, food, and the surf 
zone habitat: implications for the teleost 
nursery areas. South African Journal of 
Zoology, 21: 51- 55. 

Lopes, R. G., Rodrigues, E. S., Puzzi, A., Pita, J. B., 
Coelho, J. A. P. & Freitas, M. L. 1993. 
Levantamento ictiofaunístico em um ponto 
fixo na Baía de Santos, estado de São Paulo, 
Brasil. Boletim do Instituto de Pesca, 20: 7-
20. 

McFarland, W. N. 1963. Seasonal change in the 
number and the biomass of fishes from the 
surf at Mustang Island, Texas. Publications 
of the Institute of Marine Science, 9: 91-
105. 

McLachlan, A. 1980. Exposed sandy beaches as 
semi-closed ecosystems. Marine 
Environmental Research, 4: 59 – 63. 

McLachlan, A. 1983. Sandy beaches ecology - A 
review. Pp 321 – 380 In: McLachlan, A. & 
Erasmus, T., (Eds.). Sandy beaches as 
ecosystems. The Hague, Dr. Junk Publishers, 
766 p. 

Menezes, N. & Figueiredo, J. L. 1980. Manual de 
peixes marinhos do sudeste do Brasil. IV. 
Teleostei (3). Museu de Zoologia da USP, 
São Paulo, 90pp. 

Menezes, N. & Figueiredo, J. L. 1985. Manual de 
peixes marinhos do sudeste do Brasil. V. 
Teleostei (4). Museu de Zoologia da USP, 
São Paulo, 90 p. 

Menezes, N. A., Buckup, P. A., Figueiredo, J. L. & 
Moura, R. L. 2003. Catálogo de peixes 
marinhos do Brasil. Vol. 1. 1ed. Museu de 
Zoologia da USP, São Paulo, 159p. 

Modde, T. & Ross, S. T. 1981. Seasonality of fishes 
occupying a surf zone habitat in the northern 
Gulf of Mexico. Fishery Bulletin, 78 (4): 
911-921. 

Modde, T. & Ross, S. T. 1983. Trophic relationships 
of fishes occurring within a surf zone habitat n 
the northern gulf of Mexico. Northeast Gulf 
Science, 6 (2): 109 -120. 

Modde, T. 1980. Growth and residency of juveniles 
fishes within a surf zone habitat in the Gulf of 
Mexico. Gulf Research Reports, 6 (4): 377-
385. 

Monteiro-Neto, C., Blacher, C., Laurent, A. A. S., 
Snisck, F. N., Canozzi, M. B. & Tabajara, L. 
L. C. de A. 1990. Estrutura da comunidade de 
peixes em águas rasas na região de Laguna, 
SC, Brasil. Atlântica, 12 (2): 53 – 69. 



Utilization patterns of surfzone inhabiting fish. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007), 2 (1): 27-39 

39

Nash, R. D. M. & Santos, R. S. 1998. Seasonality in 
diel catch rate of small fishes in a shallow-
water fish assemblage at Porto Pim Bay, Faial, 
Azores. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 47: 319 – 328. 

Naughton, S. P. & Saloman, C. H. 1978. Fishes of 
the nearshore zone of St. Andrew Bay, 
Florida, and adjacent coast. Northeast Gulf 
Science, 2 (1): 43 – 55. 

Nelson, W. O. 1986. Predation and prey population 
variation in a high energy sand beach 
macrofaunal community. Ophelia, 26: 305 – 
316. 

Reina-Hervas, J. A. & Serrano, P. 1987. Structural 
and seasonal variations of inshore fish 
populations in Málaga Bay, Southeastern 
Spain. Marine Biology, 95: 501-508. 

Robertson, A. I. & Lenanton, R. C. 1984. Fish 
community structure and food chain dynamics 
in the surf zone of sandy beaches: the role of 
aquatic macrophyte detritus. Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology, 
84: 265-283. 

Rocha, C., Favaro, L. F. & Spach, H. L. 2002. 
Biologia reprodutiva de Sphoeroides 
testudineus (Linnaeus) (Pisces, Osteichthyes, 
Tetraodontidae) da gamboa do Baguaçu, Baía 
de Paranaguá, Paraná, Brasil. Revista 
Brasileira de Zoologia, 19 (1): 57-63. 

Ross, S. T. 1983. A review of surf zone 
ichthyofaunas in the Gulf of Mexico. Pp. 25-
34 In: Shabica, S. V., Cofer, N. B. & Cake, 
Jr., E. W. (Eds.) Proceedings of the 
Northern Gulf of Mexico Estuaries and 
Barrier Islands Research Conference. 
Atlanta, GA, U.S. Department of the Interior, 
National Park Service, Southeast Regional 
Office, June 13-14. 191 p. 

 

Ross, S. W. & Lancaster, J. E. 2002. Movements 
and site fidelity of two juvenile fish species 
using surf zone nursery habitats along the 
southern North Carolina coast. 
Environmental Biology of Fishes, 63: 161-
172. 

Ross, S. W., McMichael, R. H. Jr & Ruple, D. L. 
1987. Seasonal and diel variation in  
the standing crop of fishes and 
macroinvertebrates from a Gulf of Mexico 
surf zone. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 25: 391 – 412. 

Ruple, D. L. 1984. Occurrence of larval fish in the 
surf zone of a Northern Gulf of Mexico 
barrier island. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 18: 191 – 208. 

Sokal, R. R. & Rohlf, F. J. 1995. Biometry. W. H. 
Freeman and Company, 859 p. 

Spach, H. L., Godefroid, R. S., Santos, C., Schwarz-
Jr, R. & Queiroz, G. M. L. N. 2004. Temporal 
variation in fish assemblage composition on a 
tidal flat. Brazilian Journal of 
Oceanography, 52 (1): 47 – 58. 

Strydom, N. A. 2003. Occurrence of larval and early 
juvenile fishes in the surf zone adjacent to two 
intermittently open estuaries, South Africa. 
Environmental Biology, 66: 349-359. 

Vazzoler, A. E. A. M. 1981. Manual de métodos 
para estudos biológicos de populações de 
peixes - reprodução e crescimento. Brasília: 
CNPq, 108 p. 

Whitfield, A. K. 1989. Ichthyoplankton in a 
southern African surf zones: nursery area for 
the postlarvae of estuarine associated fish 
species? Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 29: 533 – 547. 

 
 
 
 
 
 
 

Received December 2006 
Accepted February 2007 

Published online April 2007 



 

   
 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007) 2 (1): 40-46 
 

 
Reproductive aspects of the one-sided livebearer Jenynsia multidentata 

(Jenyns, 1842) (Cyprinodontiformes) in the  
Patos Lagoon estuary, Brazil  

 
 

ANA C. G. MAI 1, ALEXANDRE M. GARCIA 2, JOÃO P. VIEIRA 2 & MÔNICA G. MAI 3 

 
1 Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (Zoologia). Universidade Federal da Paraíba. Departamento 
de Sistemática e Ecologia. Centro de Ciências Exatas e da Natureza, LAPEC. CEP 58059-900, João Pessoa, Paraíba, 
Brasil. E-mail: anaceciliamai@hotmail.com 
2 Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Departamento de Oceanografia, Laboratório de Ictiologia, Caixa 
Postal 474, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. amgarcia@mikrus.com.br ou vieira@mikrus.com.br 
3 Universidade Federal de São Carlos. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Hidrobiologia, 
Caixa Postal: 676, São Carlos, São Paulo, Brasil. monica_mai@hotmail.com 

 
Abstract. Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) is a viviparous fish found year-round in the estuary zone 
of Patos Lagoon and represents one of the dominant species in its shallow areas. Although biological and 
ecological aspects of the J. multidentata's population occurring in Patos Lagoon estuary have been 
previously investigated, there is no published information regarding its reproductive biology in this 
estuarine area. The reproductive cycle of this species in the estuarine zone of Patos Lagoon occurred 
from September to May, showing a positive correlation with water temperature (r = 0.76). The sexual 
ratio in the estuary was 1.98/1 (female/male) and female size and fecundity had a positive correlation. It 
was observed that J. multidentata presented a second pregnancy during January and February months, 
which has not been described in previous studies. 
 
Key words: Anablepidae, reproduction, fish, viviparous, estuaries. 
 
Resumo. Aspectos reprodutivos do barrigudinho Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) 
(Cyprinodontiformes) no estuário da Laguna dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil. Jenynsia 
multidentata (Jenyns, 1842) é um peixe vivíparo lecitrotófico residente do estuário da Lagoa dos Patos e 
dominante nas zonas rasas. Estudos sobre a reprodução desta espécie já foram realizados em ambientes 
límnicos, e nesse estudo se pretendeu caracterizar sua reprodução em águas mixohalinas. Sua proporção 
sexual no estuário foi 1,98: 1 (fêmea/macho) e constatou-se que quanto maior o comprimento da fêmea, 
maior será sua fecundidade. Neste ambiente o ciclo reprodutivo da espécie estende-se de setembro a 
maio, havendo correlação positiva com a temperatura da água (r = 0,76). Observou-se que J. multidentata 
apresenta segunda gestação nos meses de janeiro e fevereiro, fato este ainda não descrito para a espécie. 
 
Palavras-chave: Anablepidae, reprodução, peixe, vivíparo, estuários. 

 
Introduction 
Due their reproductive aspects and characteristic 
mating, small viviparous fishes from 
Cyprinodontiformes Order, specially from 
Poecilidae family, have greatly contributed for the 
understanding of many biological and ecological 
aspects of ichthyology in general, particularly 
related with the evolution of viviparity, internal 
fertilization, growth, maturation, reproductive 
behavior (court) and many other aspects related to 
populational dynamics of fishes (Farr 1977,  

Reznick 1983, Constantz 1984, Meyer & Lydeard 
1993, Endler 1995). 

Despite of that, there is very few published 
information related to Anablepidae family  
(Ghedotti 1998), which is closely related to poecilids 
(Nelson 1984). This family is comprised of only 13 
species, being the one-sided livebearer Jenynsia 
multidentata the most widespread within the group; 
occurring from Argentina (Rio Negro) up to Brazil 
(Rio de Janeiro) (Ghedotti & Weitzman 1996, 
Ghedotti 1998). 
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In the shallow estuarine zones of Patos 
Lagoon, this small fish (< 9 cm of total length) 
represents an important component of the  
fish assemblage (Chao et al. 1985). Several  
features such as its high abundance and occurrence 
year-round in the estuary, its great resistance to 
salinity and temperature variations, and the fact that 
is easy to catch and to maintain in aquarium,  
make this species a suitable model for laboratorial 
studies (Mai et al. 2005). 

Although studies about reproduction and life 
history strategies of J. multidentata in the Patos 
Lagoon estuary have been already carried out (Betito 
1984), there is little published articles concerning its 
biology in this system (Garcia et al. 2004, Mai et al. 
2005). For instance, Garcia et al. (2004), based 
exclusively on recruitment patterns (abundance per 
size class plots), suggested that J. multidentata has 
an annual reproductive cycle in Patos Lagoon 
estuary that is composed by two cohorts: one 
comprised of individuals born from December to 
March that started reproducing during late winter 
and spring, and a second cohort comprised of 
individuals born from September to November that 
started reproducing during late summer and fall. 
However, there is no current published information 
regarding the reproductive biology of  
J. multidentata in this estuary that has been based on 
direct evidences obtained by dissection and analysis 
of the individuals. Moreover, there is still certain 
debate about which factors drive the markedly 
sexual dimorphism in size (females being larger than 
males), the larger number of females in relation to 

the males and the amplitude of reproductive season 
for this species (Bisazza et al. 2000, Garcia et al. 
2004). 

Aiming to contribute to the current 
knowledge about the biology of J. multidentata in 
Patos Lagoon estuary, the present work examine 
some reproductive aspects of this species, such as 
the reproductive season, period of gonad maturation 
and sexual ratio and their correlations with abiotic 
factors (salinity, temperature e water transparency). 

 
Materials and methods 

Sampling was conducted in the estuarine 
zone of Patos Lagoon, Rio Grande, RS, Brazil. The 
specimens analyzed where caught in three location 
within the shallow bays (< 2m) of the estuary: Saco 
da Mangueira (32°05’S; 52°07’W), Marambaia 
(31°59’S; 52°05’W) and Prainha (32º 09’S; 52º 
06’W) (Fig. 1). The sampling was part of a larger 
long-term ecological project called ‘Pesquisas 
Ecológicas de Longa Duração (PELD)’, which have 
been carrying out monthly fish sampling in several 
locations within the estuary since 1999. 
From March 2000 to February 2001, the specimens 
were collected each month using a beach seine net 
(locally known as ‘picaré’) with the following 
dimensions: 9 × 1.5m net with 13mm bar mesh in 
the wings and 5mm in the center 3-m section. The 
samples were preserved in formalin 10% after 
caught and then were, kept in alcohol 70%, then 
stored at the FURG Fish Collection 
(http://www.ictio.furg.br/). 
 

  

Figure 1. Map of Patos Lagoon estuary and Rio Grande City (32°S). Black dots denotes the sampling locations: (1) Saco da 
Mangueira; (2) Marambaia; and (3) Prainha. 
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A total of 247 females were dissected in  
laboratory, and for each individual we recorded: 
total length (TL, mm), total weight (WT, g),  
weight of the full and empty gonad (g) and 
reproductive stage (rest, with eggs or embryos), 
number and weight (g) of eggs and embryos. These 
measurements were obtained using a microscopy 
stereoscopic, a caliper rule (precision on decimals of 
millimeters) and a precision balance Kern 410 
(precision of 10-3 grams). 

The maturation stages of gonads were 
distinguished as: rest, with eggs and with embryos. 
The reproductive season was estimated based  
on analyses of monthly frequencies of gonadal 
maturation stages (Santos 1978), and also by 
variation in the average values of the 
gonadossomatic relation (GSR) (Vazzoler 1996). 
The GSR was obtained for each individual using the 
total gonad weight/WT*100 and for each month we 
calculated the value’s average and its respective 
deviation. This relation was used to balance the 
subjectivity of data over the stages of maturity 
(Vazzoler 1996). The Spearman test (Hamilton et al. 
1977) was performed to verify possible correlations 
between GSR and abiotic factors (salinity, 
temperature and water transparence) collected 
simultaneously with fishes sampling. 

The monthly variation in abundance and 
sexual ratio (number of females/males) was 
calculated based on the total of number specimens 
collected in the sampling locations (n= 1330). The 
Chi-Square test (χ2) was performed in order to verify 
the significant differences in the sex ratio. At last, 
we analyzed the distribution of female with 
embryos, broke down by length classes of 5mm. The 
fecundity was calculated based on distribution of 
average number of eggs and embryos per month and 
also by the number of embryos per female divided in 
5 mm size classes (SC). 
 
Results 

The periods of highest abundance of  
J. multidentata in the Patos Lagoon estuary occurred 
between March-April and November-December, 
when, in most cases, females predominate in relation 
to males. The sex ratio showed monthly variations 
with peaks in January (♀:♂: 13.5:1, n= 86) and June 
(♀:♂: 11:1, n= 12) and had an average of 2.02:1 
during the sampling period (Tab. I). The Chi-Square 
test showed a significant difference in this ratio 
(♀:♂: χ2 = 1171.42; d.f. = 48; p < 0.01). 

The average number of eggs and embryos 
changed along the year. September and January had 
the largest number of eggs per female (Fig. 2). In 

winter (June, July and August) all captured 
specimens were in sexual rest stage, but in 
September 42.9% of specimens presented eggs, and 
in the following month, 63.5% of females were 
found with embryos. The females with embryos 
were dominant along spring and summer (October 
until March), showing a decline in fall (April and 
May) (Fig. 3a). A temporal variation of 
gonadossomatic relation (GSR) showed an increase 
tendency starting in September and, although 
variable, it seemed to extent until February and 
March (Fig. 3b). The species reproductive cycle 
presented a larger correlation with water temperature 
(r = 0.76) than to water transparency (r= 0.52) and 
salinity (r= 0.04) (Fig. 3c). 
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Figure 2. Average number of eggs and embryos per month for 
females of Jenynsia multidentata colleted in the estuary of Patos 
Lagoon, between March 2000 and February 2001. 
 

Based on the monthly average distribution of 
number of eggs and embryos, frequencies (in 
percentage) of gonad maturation stages and  average 
values of the gonadossomatic index, we may 
ascertain that this species has a reproductive season 
between September and May, which is coincident 
with local higher water temperatures (> 15°C)  
(Fig. 2 e 3). 

The fecundity, estimated from the number of 
embryos, was directly proportional to the length of 
females (Fig. 4). The fecundity average was 
estimated in 30 embryos per female, and the female 
that presented the lowest number of embryos (n=9), 
measured 51 mm in Total Length (TL). The most 
fecund female (74 eggs, TL = 72 mm) was collected 
in January 2001 at Saco da Mangueira, and the 
smallest mature female observed measured 43 mm 
TL. 

Pregnant females were recorded in January 
and February, with growing gonads and the 
abdominal region extended, presenting an empty 
space, which characterize a second pregnancy in the 
reproductive period. 

The largest and smallest reproductive females 
(SC = 72.5 e 77.5 mm e SC = 42.5 mm, 
respectively) were observed in reproduction in 
January (Fig. 5). This suggests that females born in 
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October-November achieved maturation fast, 
probably due the abundant food in spring, and they 
reproduce altogether with their mothers (in 2nd 
pregnancy at this moment) in January-February. The 
females born in January-February have taken nine 
months to achieve the maturity and they have shown 
the first pregnancy in October-November, only in 
the next reproductive period and, consequently, their 
2nd pregnancy will occur just in the following year. 
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Figure 3. (a) Monthly variation of frequency of occurrence (in 
percentage) in each stage of gonad maturation of Jenynsia 
multidentata colleted in the estuary of Patos Lagoon, between 
March 2000 and February 2001; (b) Monthly variation of 
average values of gonadossomatic index for females of J. 
multidentata in the estuary of Patos Lagoon; (c) Variation of 
abiotic variables in the sampled period. 
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Figure 4. Relationship between the number of embryos and the 
total length (TL) Jenynsia multidentata’s females colleted in the 
estuary of Patos Lagoon, between March 2000 and February 
2001. 
 

Table I. Number of females’ specimens, males and 
sexual ratio of Jenynsia multidentata collected at 
Patos Lagoon estuary between March 2000 and 
February 2001. 
Period ♀  (n) ♂  (n) ♀:♂ 
January 81 6 13.5 
February 30 10 3 
March 205 82 2.5 
April 235 156 1.51 
May 47 45 1.04 
June 11 1 11 
July --- --- --- 
August 2 --- --- 
September 28 38 0.74 
October 4 1 4 
November 105 76 1.38 
December 141 26 5.42 
Total 889 441 2.02 

 
Discussion 
Reproductive season and relationship with  
abiotic factors 

Fontoura et al. (1994) and Garcia et al. 
(2004), for a freshwater lake and for the Patos 
Lagoon estuary, respectively, suggested this species 
has two reproductive peaks, in which females born 
in December to March comprises the first cohort, 
reproducing at the end of winter and beginning of 
spring (September-November). The second cohort 
(September-November) will reproduce for the first 
time in summer and fall (December-May). Our 
results indicate a reproductive period extending from 
September to May, which encompass both 
reproductive peaks reported by the above mentioned 
studies. The low GSR value we observed in 
December did not fit this hypothesis but it could be 
explained by the absence of females with eggs and 
to the low fecundity (average of 16 embryos, n= 5) 
showed in this month. 

Temperature seemed to be the factor that 
better explained the GSR variations along the year, 
which have been previously noted by Garcia et al. 
(2004). In contrast, there were no significant 
correlations among water transparency and salinity 
with reproductive aspects. The fact that temperature 
was the only abiotic factor measured showing 
significant correlation with GSR is not surprising, 
considering that temperature variation is much more 
predictable in this region when compared with water 
transparency and salinity. These latter factors have a 
more stochastic pattern along the year due to their 
relationships with wind patterns (Costa et al. 1988). 
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Figure 5. Monthly distribution (in percentage) Jenynsia multidentata’s females with embryos per 5 TL mm size classes, colleted in 
the estuary of Patos Lagoon between March 2000 and February 2001. 
 
The second pregnancy 

We observed a second pregnancy for some 
females along the reproductive period. In January, 
we verified the occurrence of the smallest 
reproductive females, probably born in October-
November. Also in this month, we observed the 
occurrence of large reproductive females and they 
have showed a large empty space inside the 
abdominal region, which suggests that these females 
would be in their second pregnancy in the 
reproductive period. Or rather, females that have 
given birth in October-November would be in their 
second reproductive cycle in January-February. 

This second pregnancy has not been 
reported in the previous reproductive study of this 
species in the same estuary by Garcia et al. (2004). 
Probably, this is because their studied was based on 
indirect reproductive evidences (abundance per size 
class plots) that did not involved dissection and 
examination of reproductive status of each 
specimen. Another confounding factor in this 
previous study was the higher variance in their 
dataset, since the analyzed individuals came from a 
larger number of sampling stations, encompassing 
not only the estuary but also freshwater sites in the 
northern reaches of the lagoon. 

Fontoura et al. (1994) have observed that  
J. multidentata reaches smaller sizes in fresh water 

environments when compared with brackish ones. 
Experimental studies tested this hypothesis, 
confirming that individuals reared in brackish water 
presented higher growth and less mortality than 
those reared in freshwater (Mai et al. 2005). It seems 
plausible to expect, therefore, that higher growth and 
survival rates in brackish water would allow a 
second pregnancy for those females inhabiting an 
estuarine zone, as we have reported in this study. 

 
Fecundity and sex ratio 
The positive relation between the number of 

embryos and the total length of females corroborates 
the previous analysis of Betito (1984), which 
suggest that females limit the space of ovaries and, 
consequently, their fecundity. The minimum female 
size (43 mm) observed in this work was similar to 
the values described by Betito (1984) and Fontoura 
et al. (1994) of 42 e 45 mm, respectively. 

Previous studies using this species have 
shown a higher number of females in relation to the 
males (Fontoura et al. 1994, Betito 1984, Garcia et 
al. 2004). Many hypotheses have been suggested to 
explain this pattern. For example, some authors have 
hypothesized the existence of an asymmetric 
predation between genders to due the peculiar 
reproductive behavior of this species. The copulation 
in the one-sided livebearer happens without the 
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consent of female. The males take position along the 
female posterior side and try to introduce their 
gonopod into the female urogenital opening as fast 
and furtively as they can (Bisazza et al. 2000). The 
males expend a great part of their daily time in this 
activity. This behavior probably make them less 
careful (compared with females) regarding avoiding 
predator’s attacks by piscivorous fishes and birds. 
This differential behavior between genders could 
result in a higher male predation rate, resulting in 
larger numbers of females in the population 
(Magurran & Nowak 1991, Magurran & Seghers 
1991). An alternative hypothesis could be associated 
with differences in capture of males and females by 
the fish gear (beach seine hauls) employed during 
our sampling. In this case, the males could be simply 
under captured due their smaller size, resulting in a 
higher ratio of females in the samples. More studies 
should be conducted in controlled conditions at the 
laboratory and in natural environment in order to test 
these hypotheses. 
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Introdução 
A gestão das pescarias marinhas atravessa tempos 
turbulentos, no Brasil e no mundo em geral (Rose 
1997). Os exemplos de gestão inadequada são 
numerosos e os bem sucedidos ficam restritos a uma 
minoria. Como biólogo pesqueiro e professor desta 
disciplina acompanho com preocupação a evolução 
das pescarias e sua cada vez mais difícil sustentação. 
O texto que segue abaixo reúne minhas reflexões 
sobre a gestão pesqueira, minhas leituras, discussões 
com colegas e são, também, produto das interações 
com meus alunos. 

 
O Problema 

Estudos sobre os recursos pesqueiros foram 
iniciados no Mar do Norte no final do século XIX 
com o arenque, bacalhau e linguado, que eram as 
principais espécies consumidas pelos europeus. 
Aspectos, como migrações, idade e maturação já 
eram abordados naquela época. 

A pesca, uma forma de caça aquática, era 
inicialmente uma atividade de pequena escala que 
progrediu velozmente com a chegada da Revolução 
Industrial. Ela introduziu substanciais modificações 
na tecnologia de exploração dos recursos e nos 
mercados de consumo. A implantação da máquina a 
vapor nas embarcações pesqueiras permitiu a larga 
utilização da rede de arrasto de fundo (o guincho de 
pesca com duplo carretel foi inventado em 1881), 
pouco eficiente anteriormente, proporcionando uma 
maior autonomia e capacidade de atuação frente às 
condições climáticas adversas. Por outro lado, as 
redes de viação férrea que utilizaram os portos como 
centros de distribuição e a facilidade de produzir 
gelo, colocaram ao alcance dos consumidores 
afastados da costa um produto perecível que, 
anteriormente, só podia ser consumido fresco, 

defumado ou salgado.  
A rápida expansão da pesca levou a um 

declínio de 30 % da abundância de pescado no Mar 
do Norte já na última década do século XIX. 
Entretanto, era muito comum associar os oceanos 
com ambientes de recursos inesgotáveis. Repare-se 
que, ainda hoje, essa idéia está profundamente 
arraigada no imaginário popular e político menos 
ilustrado. Era também um “lugar comum” considerar 
que as riquezas dos mares fossem patrimônios da 
humanidade (propriedade de uso comum) e, 
portanto, ninguém poderia ser impedido de pescar 
fora das águas territoriais de um país, primeiro, fora 
das 6 milhas náuticas (o alcance de um tiro de 
canhão) e depois, das 12 mn.  

Russell (1931) mediante a formulação de sua 
divulgada equação de equilíbrio da biomassa de uma 
população estabeleceu, de maneira clara e 
simplificada, os princípios básicos da administração 
pesqueira. No final dos anos 30 era evidente que 
vários recursos do Mar do Norte e do Atlântico 
Norte estavam sendo sobre explorados devido ao 
que hoje conhecemos como sobrepesca de 
crescimento. Este efeito era ocasionado pelo uso de 
malhas pequenas nos sacos das redes de arrasto que 
retiravam os peixes do estoque com um tamanho 
inferior a aquele que ainda era possível obter antes 
que os ganhos por crescimento fossem cancelados 
pela mortalidade.  

A II Guerra Mundial trouxe uma paralização 
quase total da pesca no Mar do Norte o que 
proporcionou um inesperado alívio da pressão 
pesqueira sobre os estoques demersais.  Com o fim 
da guerra e a reconstituição das frotas pesqueiras 
verificou-se que quase todos os estoques 
sobrexplotados da pré-guerra apresentavam 
abundância alta. Isto foi evidenciado pelo aumento 
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da captura por unidade de esforço (CPUE), e pela 
presença de peixes de grande tamanho. Tinha-se 
demonstrado desta maneira, ainda que 
involuntariamente, que desaparecendo a mortalidade 
por pesca, os estoques podiam recompor seus 
anteriores níveis de abundância. 

No período 1945-95 as capturas mundiais 
marinhas aumentaram quase quatro vezes, de menos 
de 20 para mais de 80 milhões de toneladas. A partir 
dos anos 50 assiste-se a um acelerado crescimento e 
desenvolvimento tecnológico da frota pesqueira e 
uma expansão de mercado que leva, já nos anos 60, 
a procurar novos fundos de pesca. O 
desenvolvimento das grandes pescarias de ultramar 
foi a resposta encontrada pelas potências pesqueiras 
da época que fizeram pesados investimentos em 
embarcações maiores dotadas dos últimos avanços 
em tecnologia da pesca e navegação. Durante esses 
anos apenas alguns países como Equador e Perú 
tinham estendido seu mar territorial até o limite das 
200 mn, mas os países desenvolvidos não 
reconheciam esse direito.  

As frotas de ultramar, sob bandeiras da ex-
União Soviética, Polônia, Romênia, Alemanha 
Oriental, Grécia, Espanha, Japão e outros países, 
introduziram os barcos-fábricas, com grande 
autonomia de operação e passaram a explorar 
recursos virgens ou subexplotados em diversas 
regiões do mundo, tais como Mar de Bering, 
Marrocos, Namibia, África do Sul, Alaska, Atlântico 
SW, Pacífico SE e, por último, a região sub-
antártica. Entretanto, o número de países que 
passaram a estender sua territorialidade até as 200 
mn aumentou consideravelmente e, no início dos 
anos 70, a maior parte dos países do chamado 3o 
mundo já tinham aderido a essa norma jurídica. Com 
ela visava-se preservar os recursos e forçar as 
potencias pesqueiras ao pagamento de licenças ou 
celebração de contratos de explotação com os 
estados costeiros.  

As Nações Unidas, ao mesmo tempo, 
propiciaram uma série de reuniões internacionais 
visando o estabelecimento de um novo ordenamento 
jurídico internacional sobre o uso, conservação e 
gestão dos recursos do mar, vivos e não-vivos. Após 
vários anos de reuniões e difíceis negociações, foram 
acordadas em 1982 as bases da chamada Convenção 
das Nações Unidas sobre a Lei do Mar que, no que 
diz respeito aos recursos do mar, estabeleceu a Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE). Mediante esse 
instrumento jurídico, os estados costeiros são donos 
e gestores dos recursos existentes nos fundos 
marinhos e coluna de água compreendidos entre a 
costa e as 200 mn. Além dos direitos, a Convenção 

também consagrou uma série de obrigações para os 
estados costeiros como a de conservar e administrar 
os recursos vivos de suas respectivas ZEE’s, 
procurando obter a Captura Máxima Sustentável 
(CMS). 

O conceito da sustentabilidade dos recursos 
naturais nasceu no contexto da exploração florestal e 
pesqueira. De acordo com a definição da Comissão 
Mundial para o Desenvolvimento Econômico, o 
desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades do presente, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras em satisfazer as 
suas próprias.  

Na exploração pesqueira, o conceito de 
sustentabilidade estava inicialmente associado ao 
objetivo maior da administração pesqueira que era 
obter o rendimento máximo (ou captura máxima) 
sustentável. Posteriormente, ampliou-se esse 
objetivo incluindo a maximização dos benefícios 
sociais e econômicos da pescaria. 

Apesar de todos os conhecimentos gerados 
sobre a biologia, dinâmica dos recursos, influência 
do meio físico, desenvolvimento de modelos de 
avaliação e gestão, avanços tecnológicos para a 
navegação e localização de recursos, novas 
tecnologias de pesca e conservação de produtos, a 
maior parte dos recursos pesqueiros (cerca de 75% 
no mundo e mais de 50% dos recursos de Europa e 
América do Norte) encontram-se explotados ao 
máximo, sobrexplotados ou colapsados.  

A política, largamente difundida, de 
outorgar incentivos e subsídios fiscais dos mais 
diversos tipos têm conseguido manter em atividade 
grandes pescarias que, de outra forma, estariam 
condenadas a desaparecer por serem 
economicamente insustentáveis. Em outras palavras, 
uma relação custo/benefício desfavorável encontra-
se largamente sustentada pelos aportes diretos e 
indiretos do dinheiro público repassados pelos 
estados e o público consumidor.  

Segundo informações do Bureau de 
Pescarias do Canadá o valor de mercado dos 
produtos pesqueiros capturados em todo o mundo, 
durante 1994, era muito inferior aos custos de sua 
captura e processamento, sendo a diferença 
amortecida por subsídios de toda classe. Por outro 
lado, em 1992 a FAO estimava que a renda dissipada 
por exploração irracional dos recursos pesqueiros 
marinhos era de 50 bilhões de dólares. 

Para tentar compreender as razões que 
levaram a esta situação proponho examinar o 
problema sob dois enfoques. O primeiro, diz respeito 
às características próprias dos recursos pesqueiros. O 
segundo, tem a ver com um conjunto de fatores 
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como os modelos utilizados na gestão pesqueira, a 
viabilidade da sustentabilidade quando aplicada aos 
recursos pesqueiros e o processo de tomada de 
decisões na gestão. 

 
Os Recursos e as Pescarias 

Entre as principais características dos recursos 
pesqueiros podem-se listar as seguintes: 

- Existe uma grande diversidade de produtos 
(espécies e produtos) e meios de produção 
(embarcações, artes de pesca, pescadores 
artesanais, ou industriais, etc). 
- A produção biológica dos recursos é 
condicionada por um complexo de fatores 
bióticos e abióticos que estão fora do controle 
humano (forçantes físicos oceanográficos, e 
climáticos, competição inter’e intraespecífica, 
interações com outras pescarias, etc). Esses 
condicionantes tornam difícil estabelecer, com 
suficiente confiabilidade, máximos de produção e 
captura. 
- Os forçantes físicos, com significativa 
influência na biologia e distribuição dos recursos, 
operam em escalas temporais e espaciais de 
grande amplitude e nossas “janelas” usuais de 
observação (a literatura apresenta vários casos de 
fenômenos ambientais com ciclos de natureza 
decadal) são inapropriadas para registrar 
adequadamente o impacto dos fenômenos 
ambientais. Dessa forma os “sinais e assinaturas” 
dos fenômenos naturais confundem-se com 
aqueles devidos à pesca. 
- O homem apenas pode controlar, embora 
muitas vezes com grande dificuldade, a 
quantidade, os tamanhos dos peixes, locais e 
épocas das capturas. 
- Muitos recursos apresentam alta mobilidade, 
realizando extensas migrações trans-zonais, 
entrando e saindo das ZEE’s de dois ou mais 
países, ou entre uma ZEE e águas internacionais 
adjacentes. 
- A maior parte das pescarias são multi-
específicas. Embora possam estar direcionadas 
para uma espécie-alvo, os apetrechos capturam 
também outras espécies da fauna acompanhante. 
É comum que, junto com os adultos da espécie-
alvo, sejam capturados juvenis de outras espécies 
(problema comum nas regiões costeiras; por 
exemplo, pescarias de camarões que também, 
capturam juvenis de teleósteos e 
elasmobrânquios). 
- Com freqüência existem interesses de 
diferentes setores pesqueiros em conflito (por 
exemplo, os pescadores artesanais versus os 
pescadores industriais quando disputam um 
mesmo recurso ou, ainda, pescadores de uma 
categoria explotando o mesmo recurso, porém 

usando artes diferentes, ou um setor explotando 
um recurso que, de alguma forma, interage com 
outro que é explorado por outro segmento; 
pescadores “novos” vs. os “antigos”; esportivos 
vs. comerciais, etc.). 
- As pescarias são atividades econômicas sendo, 
portanto, muito sensíveis às demandas do 
mercado. Escasseando um recurso e havendo 
demanda insatisfeita (em geral o mercado 
consumidor para produtos pesqueiros cresce 
continuamente), os preços sobem estimulando o 
aumento de esforço e maior exploração o que, 
num ciclo perverso, costuma retro-alimentar o 
processo levando à sobrexplotação. 
- A atividade pesqueira é altamente competitiva. 
O sistema estimula que os pescadores se tornem 
rivais entre si, obtendo as capturas mais 
volumosas, descobrindo os fundos de pesca mais 
rentáveis e os peixes maiores, desembarcando as 
capturas antes que o concorrente, etc. Por outro 
lado, quando a fiscalização é ineficiente, tende a 
“premiar” econômicamente (a curto prazo), 
aqueles que violam as normas regulamentares da 
pesca e a “castigar”, os que as cumprem. 
- O caráter de propriedade comum dos recursos 
pesqueiros e o livre acesso à eles são fatores que 
incentivam a competição entre os pescadores, a 
sobre-capitalização dos armadores e das empresas 
pesqueiras (embarcações maiores, recursos 
tecnológicos avançados e sofisticados para 
navegação, localização de cardumes e segurança 
no mar, redes de arrasto do tamanho de um campo 
de futebol, redes de emalhe de dezenas de 
quilômetros, câmaras de frio e congelamento 
eficientes, etc). Tudo isso aumenta os custos de 
produção e quando a sobrexplotação é alcançada 
a capacidade de produção do estoque declina ou é 
comprometida e o desperdício econômico e 
biológico dessas inversões resultam evidentes. 
Nesta etapa da evolução da pescaria o problema 
alcança seu ponto crítico. 
- Se as autoridades da gestão pesqueira tentam 
reverter a situação mediante medidas de 
administração (defesos, tamanhos mínimos, 
controle do número de barcos, dias de pesca, tipo 
de artes, quotas de captura, etc.) o que 
essencialmente é um problema técnico, converte-
se num problema político. É muito freqüente que 
os setores afetados pelas medidas pressionem 
politicamente às autoridades para obter subsídios, 
isenções e incentivos fiscais, preços mínimos, 
óleo combustível sem taxas, créditos a juros 
preferenciais e, também, estímulos fiscais para 
introduzir novas tecnologias com maior poder de 
pesca, o que contribui para agravar o problema. 
Repare-se que, neste jogo de interesses, o público 
consumidor, raramente ouvido ou convocado para 



J. P. CASTELLO 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007) 2 (1): 47-52 

50 

as negociações, é quem acaba pagando a conta 
direta ou indiretamente. Entretanto, o consumidor 
também contribui com a exacerbação do problema 
ao inflacionar a demanda. 
- Quando o estoque finalmente colapsa*, 
geralmente nada pode ser feito a não ser 
abandonar essa pescaria e procurar outra (se 
houver) ou então, como última medida 
desesperada, estabelecer uma moratória o que 
acarreta grandes problemas sociais e econômicos 
(vejam-se os casos das pescarias de bacalhau de 
Newfoundland, Canadá e das Ilhas Faeroe, 
merluza na Argentina, lagosta no Brasil, etc. com 
milhares de pescadores desempregados ou sendo 
sustentados com recursos públicos do seguro-
desemprego). 

 
Os modelos de avaliação, a sustentabilidade, 
a gestão e a tomada de decisões. 

A gestão pesqueira necessita das 
informações básicas que são fornecidas pelas 
avaliações dos estoques. Essas levam em conta os 
processos de dinâmica populacional que afetam a 
biomassa das populações. Esta é a competência da 
biologia e dinâmica populacional pesqueira. Temas 
clássicos deste ramo do conhecimento são os estudos 
das taxas de crescimento, mortalidade natural e por 
pesca, recrutamento, determinação da abundância, 
migrações, reprodução, alimentação e outros.  

Certo número destes aspectos é integrado em 
modelos de avaliação de estoque visando 
prognosticar o efeito da pesca e sua intensidade 
sobre as capturas ao tempo que se objetiva a 
conservação do recurso em níveis sustentáveis de 
produção ótima. Entretanto, os modelos de avaliação 
sofrem de uma série de limitações teóricas e práticas, 
entre as quais se encontram as seguintes: 

- assumem estados de equilíbrio nas pescarias; 
- é necessário definir a unidade dos estoques; 
- não incorporam as flutuações biológicas e 
ambientais (causas naturais); 
- não integram adequadamente os componentes 
sócio-econômicos das pescarias; 
- os parâmetros do modelo possuem um grau de 
incerteza associado de valor desconhecido (a 
maior parte dos parâmetros dinâmicos são 
calculados por métodos seqüenciais, ou seja que 
existe um efeito “cascata” na amplitude de erro 
associada a cada etapa do cálculo); 
- para os modelos que empregam a relação 
CPUE (Captura por Unidade de Esforço), sua 
validade é assumida como um dogma. A teoria 
clássica define que: 

C α q f, 
(onde C: captura; q: “constante” de 
capturabilidade ou vulnerabilidade; f: esforço de 

pesca), portanto, para uma determinada arte de 
pesca, a captura seria proporcional à abundância, 
ao esforço de pesca (f) e à proporção de peixes 
capturáveis, ou vulneráveis. Entretanto, essa 
proporcionalidade é questionável porque, o 
parâmetro “q”, longe de ser uma constante, é uma 
variável denso-dependente, ou seja, uma função 
da própria abundância e do comportamento dos 
peixes. Em situações de baixa densidade 
populacional (por exemplo, quando o estoque está 
muito reduzido pela pesca excessiva) a 
vulnerabilidade é maior que em situações de alta 
densidade. 
Por outro lado, o acelerado desenvolvimento nas 
técnicas de captura (impulsionado pela 
parafernália tecnológica, o comportamento 
competitivo dos pescadores e a necessidade de 
compensar a queda nos rendimentos) aumentou o 
poder-de-pesca das embarcações. Esta dimensão é 
difícil de ser quantificada e, geralmente, tende a 
ser mascarada nas estatísticas de captura (algo que 
aconteceu na pescaria de bacalhau de 
Newfoundland, Canadá). 
- para encontrar o ponto de máxima captura 
sustentável (em modelos de excedente de 
produção que utilizam CPUE), é necessário 
ultrapassar esse ponto e levar a pescaria ao estado 
de sobrepesca. Só depois de isso acontecer sabe-
se qual é o limite de CMS do recurso. No entanto, 
é pouco provável que se consiga diminuir o 
esforço de pesca a um nível anterior menor. Isto 
significa que a pressão pesqueira que permite 
manter o nível de sustentabilidade desejável é 
quase sempre menor que a realmente aplicada. 
 

Os modelos e procedimentos de gestão, por 
sua vez, sofrem de várias limitações que restringem 
sua eficácia. Entre elas têm-se as seguintes: 

- os objetivos para o administrador (seja uma 
pessoa ou um órgão colegiado) são limitados e, 
muitas vezes, ambíguos, mal definidos e 
conflitivos. No entanto é importante lembrar que 
quando a administração obedece a desígnios 
políticos, a ambigüidade é uma característica que 
resulta “conveniente”; 
- não existe o costume de incorporar uma 
análise de probabilidades; 
- o “menu” de opções é estreito; 
- os objetivos e argumentos de caráter 
econômico e social tendem a prevalecer sobre os 
argumentos de caráter biológico e ecológico; 

 
 
 
 

________________________ 
* Por colapso entende-se a inviabilidade econômica da 
exploração porque a abundância do recurso foi 
dizimada. Não confundir com a extinção da espécie, 
algo raramente registrado em recursos marinhos. 



Reproductive aspects of the Jenynsia multidentata. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007), 2 (1): 47-52 

51

- as políticas de desenvolvimento pesqueiro 
tendem a estimular e intensificar a produção ou, 
então, busca-se a “extensificação” (procurando 
novos fundos de pesca, recursos alternativos, 
exploração de águas internacionais, e pesca nas 
regiões que representavam as “últimas 
fronteiras”,etc); 
- são favorecidas as medidas arriscadas em 
detrimento de atitudes mais cautelosas. 
 

Isto leva a questionarmos se a administração 
ou gestão pesqueira é uma ciência. Quando se 
examinam em detalhe as características acima 
apontadas, verifica-se que ela não é uma “hard-
science” no sentido tradicional. A administração 
pesqueira consiste em tomar decisões sob condições 
de incerteza. Em geral, não existe a possibilidade de 
aplicar o método científico pelo qual, uma vez 
formulada uma hipótese, esta pode ser confirmada 
ou, contestada. 

A maioria dos recursos pesqueiros (com a 
exceção de alguns recursos de invertebrados 
bentônicos) não pode ser submetida a experimentos 
de controle e replicação. Por exemplo, adotar 
experimentalmente uma redução do esforço de pesca 
para verificar o resultado dessa medida, seria 
fortemente resistido pelos pescadores e a indústria. 

Os cientistas e administradores têm uma 
dificuldade conceitual e prática para tomar decisões 
sob condições de incerteza. A incerteza sempre está 
presente, em maior ou menor grau. No entanto, essa 
incerteza é usada pelos grupos de pressão para 
justificar o adiamento das medidas que contrariam 
seus interesses, colocando o ônus da prova sobre os 
cientistas e administradores. 

Frente a estas considerações, cabe perguntar 
quais são as possibilidades de alcançar a 
sustentabilidade na pesca? Na modalidade presente, 
amplamente divulgada e defendida por muitos, a 
sustentabilidade é um conceito multidimensional 
onde considerações biológicas-ecológicas, sociais, 
econômicas e tecnológicas têm o mesmo peso. No 
entanto, resulta claro que sem a sustentabilidade 
biológica as outras dimensões carecem de sentido. 

As alternativas a este dilema parecem ser 
limitadas e exigem uma reforma profunda no direito 
público, tem um custo político alto, e poucos 
governos parecem estar dispostos a  assumí-los. 
Entretanto, existe consenso na comunidade de 
cientistas de que, o livre acesso e a propriedade 
comum dos recursos vivos constituem uma parte 
importante do problema e deveriam ser revistos. Não 
é possível permitir ingresso irrestrito quando os 
recursos são limitados o que leva a dissipação do 

valor econômico e a sobrepesca de crescimento e 
recrutamento. A sustentabilidade social e econômica 
não pode se sobrepor à ecológica, pois isso equivale 
a ignorar as limitações naturais da produção 
biológica. 

Administrar a explotação de recursos 
pesqueiros tem mais a ver com regulamentar o 
comportamento dos armadores, pescadores, 
industriais e consumidores que, por sua vez, 
respondem a estímulos econômicos e sociais. 
Portanto, trata-se de administrar condutas humanas, 
mais do que controlar o recurso em si. Ludwig et al. 
(1993) sustentam que, quanto maior e mais 
imediatas são as perspectivas de lucro (mesmo que 
aparente), maior é a pressão política para facilitar 
uma exploração ilimitada ou além do conveniente. 
Esta percepção está fortemente vinculada à forma 
como o homem avalia as taxas de desconto na 
explotação de um recurso renovável (Hagens 2007) 
seja ele pescado, florestas, minérios, água, etc. 

Não existe uma solução simples para 
alcançar uma explotação sustentável das pescarias. 
Ludwig (2001) chegou a considerar isto como um 
“problema perverso”. Um ponto de partida passa por 
entender que:  

- manejo pesqueiro é um tópico político e 
polêmico na medida em que existem interesses 
opostos; 
- dificilmente é obtido o acordo de todas as 
partes envolvidas; 
- o “alvo” do manejo encontra-se em 
permanente transformação, seja porque os 
problemas da explotação mudam de um ano para 
o outro, seja por causas naturais ou, por causas 
desconhecidas; 
- a incerteza é inevitável; ela é um problema 
inerente aos estudos de dinâmica populacional; 
contudo, a incerteza não deve ser utilizada como 
pretexto para adiar as medidas de controle ou, 
direcionar o “ônus da prova” para a gestão; 
 

Como contribuição sugiro avaliar o 
potencial das seguintes alternativas: 

- incorporar técnicas para lidar com a incerteza; 
técnicas bayesianas fornecem um meio apropriado 
para lidar com incerteza através de probabilidade;  
- aumentar o “menú” de opções para escolher e 
examinar as conseqüências prováveis das 
diferentes decisões possíveis; 
- incorporar técnicas de “manejo adaptativo” 
(ativo e passivo) em que cada ação de gestão é 
considerada como uma experiência da qual é 
viável extrair muitas informações para corrigir o 
próprio manejo.  
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- quando possível, aplicar “exploração rotativa” 
(remoção seguida de renovação); 
- se pertinente, aplicar políticas de pesca 
diferenciada por unidades espaciais dos estoques; 
- implementação de áreas de reserva marinha; 
sob condições apropriadas elas atuam como 
verdadeiros reservatórios de estoques; 
- favorecer as medidas de controle de maior 
facilidade de aplicação; 
- implementar o acesso restrito o que equivale a 
estender direitos de propriedade do recurso, seja 
de forma coletiva (cooperativas, empresas) ou 
individuais; esses direitos, renováveis a cada ano, 
podem ser transferíveis e negociáveis; 

A indústria da pesca mundial enfrenta vários 
desafios para poder cumprir seu papel de fornecedor 
de alimentos (Hannensson 1996) e, ao mesmo 
tempo, assegurar a viabilidade dos recursos que 
explota, uma vez que qualquer aumento da produção 
não virá da pesca extrativa e sim da aqüicultura. 

É necessário gerar uma mudança do marco 
institucional para encontrar incentivos que 
favoreçam a conservação, por exemplo, através de 
algum sistema de direitos de uso (FAO 1993) 
limitando a capacidade de pesca ao que é 
estritamente necessário e compatível. Nesse sentido, 
remover os subsídios é urgente. 

 
 

Referências Bibliográficas 
FAO. 1993. Marine Fisheries and the law of the 

Sea: A decade of change. Special chapter 
revised of the state of Food and Agriculture 
1992. FAO Fisheries Circulars nº. 853. Rome, 
66p. 

Hagens, N. 2007. Climate Change, Sabre Tooth 
Tigers and Devaluing the Future. World 
Wide Web electronic publication, acessível 
em http://www.theoildrum.com/node/2243. 
(Acesso em: 23/02/2007). 

Hannensson, R. 1996. Fisheries Mismanagement. 
The case of the north Atlantic cod. Fishing 
News Books, 160 p. 

Ludwig, D., Hillborn, R. & Walters, C. 1993. 
Uncertainty, resource exploitation and 
conservation: lessons from history. Science, 
260: 17 e 36. 

Ludwig, D. 2001. The era of management is over. 
Ecosystems, 4: 758-764. 

Rose, G. 1997. The trouble with fisheries science. 
Reviews in Fish & Fisheries, 7: 363-370. 

Russell, E. S. 1931. Some critical considerations on 
the "Overfishing" problem. Journal du 
Conseil International pour l'Exploration de 
la Mer. 6: 3-20. 

 
 
 

 
 
 
 

Received April 2007 
Accepted April 2007 

Published online April 2007 



 

   
 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007) 2 (1): 53-54 

 
A record of abortion in the school shark Galeorhinus galeus 

(Carcharhiniformes, Triakidae) captured on the  
continental shelf off southern Brazil 

 
 

GETULIO RINCON1 & CAROLUS MARIA VOOREN2 

 
1UNESP-Rio Claro. Instituto de Biociências. Departamento de Ecologia. Av 24-A s/n, Bela Vista. Rio Claro-SP. Brasil. 
E-mail: zazan143@terra.com.br. 
2Fundação Universidade de Rio Grande (FURG). Laboratório de Elasmobrânquios e Aves Marinhas. Departamento 
de Oceanografia. CP 474, Rio Grande-RS. Brasil. 
 
Abortion in elasmobranch fishes is a well known 
post-capture stress behavior with a long historical 
series of reports and superficial descriptions (Babel 
1967, Cousseau 1973, Sunyé & Vooren 1997, Fahy 
et al. 2007). In fact, the whole process and 
physiological mechanism is completely unknown 
and it can be only speculated that the intrauterine 
decrease in oxygen level is the main stimulus to start 
embryos’ motion and consequent abortion. 
However, mechanical stress due to removal from the 
water and loss of water pressure are certainly 
important factors on the abortion process. The 
present note and the associated video record the 
abortion of Galeorhinus galeus (Linnaeus 1758) 
almost immediately after capture. The specimen was 
caught at the mid-continental shelf (80-100 m deep) 
off southern Brazil, Rio Grande do Sul State, 
between Rio Grande (32o 03’S-52o 10’W) and Chuí 
(33o 45’S-53o 22’W) in early spring (October 28th to 
November 2nd) of 1992 by the FURG’s (Fundação 
Universidade de Rio Grande) R.V. “Atlântico Sul” 
(Project Diadema). Several specimens (about 14) of 
G. galeus were captured along with Squalus 
mitsukurii, S. megalops and Squatina spp in one 
single bottom otter trawl. Although the presence of 
G. galeus in the area was unexpected at this time of 
the year (Peres & Vooren 1991, Vooren 1997, 
Lucifora et al. 2004), the record of pregnant females 
was not considered relevant due to the very punctual 
occurrence. Although well recorded, abortion in 
elasmobranches lacks a fully description and 
systematic research in order to determine its 
physiology and variation among species. This video 
intends to illustrate this process in G. galeus and 
provides visual support for a future study. The video 

was recorded in VHS-C by Dr. Alexandre 
Matthiensen (FURG) as part of the project and 
subsequently digitalized without sound by the first 
author. 
 

CLICK HERE TO WATCH THE  
VIDEO (7,799 Kb) 
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Abstract. Environmental condition study through macrofauna survey of three streams around 
Parque Estadual Mata dos Godoy (PEMG), Londrina, PR, Brazil. Quick fauna surveys are  
important because through a preliminary species inventory, it is possible to study the biological 
conditions and to infer the ecosystem conservation degree. Physical and chemical data associated with 
macrofauna composition are also needed, as it can show more accuracy the local environmental changes. 
Macrofauna and habitat data were sampled on nascent, middle portion and mouth of three streams around 
Parque Estadual Mata dos Godoy, to perform an environmental analysis. Curves of abundance/biomass 
were elaborated to each section of the streams, and they were used to indicate and compare the streams 
conditions. The stream number 1, unique inside the park conserved area, displayed the highest diversity, 
the best habitat conditions and the best graphic distribution of abundance and biomass. The stream 
number 2 also presented good habitat conditions and distribution of abundance and biomass, but the 
smallest diversity. The stream number 3 displayed the biggest degradation level, along with similar 
diversity. All results obtained with the environmental analysis matched with the degradation history of 
the streams riparian vegetation. The stream number 1 is surrounded by a native and intact forest along its 
course. The stream 2 owns riparian vegetation practically recovered, while there is almost none around 
stream 3, which suffers constant antropic disturbance. 
 
Key words: invertebrates, fish fauna, biomass, diversity, upper Paraná basin. 
 
Resumo. Levantamentos faunísticos de curta duração são relevantes, pois através de um inventário 
preliminar de espécies é possível verificar os valores biológicos e inferir o grau de conservação de 
ecossistemas. Estudos envolvendo variáveis físicas e químicas associadas à composição faunística 
também são imprescindíveis, pois refletem com melhor fidelidade as alterações ambientais do local. Uma 
análise ambiental foi realizada em três riachos ao redor do Parque Estadual Mata dos Godoy (PEMG), 
nos trechos da nascente, médio e foz, através do levantamento de fauna e de parâmetros ambientais. Para 
comparação entre as condições ambientais utilizaram-se curvas de abundância e biomassa para cada 
trecho do riacho. O Riacho 1, único localizado no interior da área de conservação do parque, foi o que 
apresentou maior diversidade, melhores condições ambientais e distribuição dos percentuais de 
abundância e biomassa. O Riacho 2 também apresentou boa distribuição gráfica e de condições 
ambientais, porém uma menor diversidade. O Riacho 3 se mostrou o mais degradado, todavia com 
diversidade semelhante. A análise da qualidade ambiental pelo levantamento da fauna parelha com o 
histórico de degradação da mata ripária dos diferentes riachos, sendo a mata do Riacho 1 nativa e intacta, 
a do Riacho 2 secundária e praticamente recuperada, e os poucos fragmentos restantes da mata ciliar do 
Riacho 3 sob constante influência antrópica e agropecuária. 
 
Palavras-chave: invertebrados, ictiofauna, biomassa, diversidade, bacia do alto Paraná. 
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Introdução 
No Brasil o ritmo de estudos não segue a 

mesma velocidade da degradação dos ambientes 
aquáticos. Levantamentos minuciosos dos 
organismos são necessários, porém difíceis ou  
até mesmo impossíveis de realizar quando os 
recursos financeiros são escassos, quando são feitos 
em áreas de proteção ambiental e quando o tempo 
disponível é pequeno. Assim, muitas vezes 
levantamentos de curta duração são feitos para que 
seja possível um conhecimento preliminar da 
diversidade e das condições da biota.  
Esses levantamentos possibilitam, então, verificar os 
valores biológicos e de conservação do ecossistema 
estudado e, através de seu inventário e de uma 
análise integrada dos dados, informarem 
prontamente a comunidade científica sobre os 
resultados obtidos (Willink et al. 2000). 

Os estudos ecológicos envolvendo 
ambientes de riachos, de pequeno e médio porte, 
eram muito escassos até recentemente (Castro 1999), 
o que pode ser observado, inclusive, pelo 
desconhecimento de sua composição faunística e, 
segundo Esteves & Aranha (1999), de estudos de 
ecologia trófica. Todavia, o número de estudos 
envolvendo esses ambientes, e relações existentes 
entre faunas aquáticas e características ambientais 
tem aumentado nos últimos anos. O principal intuito 
desses trabalhos é verificar as situações pelas quais 
os ambientes aquáticos passam após inúmeras 
alterações provocadas pela ação antrópica. 

Mesmo assim, muitos estudos envolvendo 
apenas variáveis físicas e químicas não fornecem 
uma visão abrangente do histórico ambiental, mas 
sim um resultado instantâneo do que está ocorrendo. 
Desta forma, esses estudos se tornam insuficientes 
na determinação das conseqüências que as alterações 
ambientais provocam nas comunidades biológicas, 
pois nem sempre refletem alterações resultantes de 
processos anteriores (e.g. Whitefield 2001, Goulart 
& Callisto 2003). A composição faunística de uma 
determinada região, no entanto, é o resultado de um 
processo histórico ao qual o ambiente esteve sujeito. 
Faz-se necessário, então relacionar dados físicos e 
químicos com padrões biológicos, para verificar as 
reais condições ambientais apresentadas pelos 
ambientes aquáticos (Karr 1981, Castro & Casatti 
1997). 

O uso de invertebrados como indicadores de 
poluição, ou alterações ambientais, é de grande 
importância, não só pela facilidade e o baixo custo 
envolvido nas coletas destes organismos, mas pela 
grande diversidade apresentada pelos mesmos.  

Pérez et al. (2001) consideraram-nos como bons 
indicadores, pois geralmente são organismos que 
possuem ampla distribuição geográfica e ao mesmo 
tempo são abundantes em seus hábitats. Ainda 
segundo esses autores, é justamente essa diversidade 
e abundância, é justamente esta diversidade e 
abundância que poderá proporcionar esta ampla 
tolerância da comunidade frente aos diferentes níveis 
de poluição em um local. Já o uso da ictiofauna 
como indicadora ecológica está mais relacionada 
com sua sensibilidade frente às alterações ambientais 
(poluição, desmatamento), pelo fato destes 
organismos pertencerem a diferentes níveis dentro 
da cadeia trófica, e serem mais facilmente 
identificados (Araújo 1998, Shibatta et al. 2006). 

O município de Londrina é rico em recursos 
hídricos, abrigando quinze micro-bacias 
hidrográficas (Eller 2000). Entretanto, com a 
concessão de terras pelo Governo do Estado do 
Paraná a partir da década de 1920 (Cardoso & 
Westphalen 1981), a região vem sofrendo com o 
desmatamento para o cultivo do café, implantação de 
pastagens e, mais recentemente, grandes 
monoculturas. Alguns ribeirões tiveram a mata ciliar 
destruída, mas pouco se sabe sobre a conseqüência 
dessa ação sobre a sua fauna aquática. Sendo assim, 
o objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento preliminar macrofaunístico dos 
organismos presentes em três afluentes do ribeirão 
dos Apertados na região do Parque Estadual Mata 
dos Godoy (PEMG) nos trechos da cabeceira, médio 
e foz de cada riacho, e associá-lo ao estado de 
degradação dos diferentes afluentes, uma vez que os 
mesmos apresentam características distintas de 
preservação ambiental. 

 
Material e Métodos 
Área de estudo 

O Parque Estadual Mata dos Godoy 
(PEMG) foi criado em 5 de julho de 1989 através do 
Decreto Estadual nº 5130. Apresenta uma área de 
650 ha (Vicente 2006) e constitui um dos mais 
importantes remanescentes florestais do estado do 
Paraná. 

Para o estudo foram selecionados três 
afluentes de segunda ordem do ribeirão dos 
Apertados, tributário do rio Tibagi, na região Sul do 
PEMG, onde foram coletados organismos em três 
trechos de cada riacho (trechos de nascente, médio e 
foz). A localização dos riachos pode ser observada 
na Figura 1. Os afluentes selecionados foram 
tratados como Riachos (1, 2 e 3) pois os mesmos não 
apresentam nomes. 
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O primeiro afluente (Riacho 1, nascente 
23°27’23,5’’S; 51°15’05,5’’W; foz 23°27’31,7’’S; 
51°15’06,7’’W) encontra-se totalmente no interior 
do parque, sendo bem preservado e apresentando 
vegetação ripária nativa por toda sua extensão, 
vegetação classificada por Silveira (2006) como 
floresta estacional semidecídua sub-montana, com 
substrato composto por latossolo estruturado (terra 
roxa), pedras e galhos (Figura 2 a-c). 

O segundo afluente (Riacho 2, nascente 
23°27’58,4’’S; 51°14’57’’W; foz 23°27’45,6’’S; 
51°14’52,3’’W) encontra-se muito próximo ao 
parque, porém na outra margem do ribeirão dos 
Apertados (margem direita), com uma vegetação 
ripária em ótimo estado de conservação, 
representada por uma mata secundária, ou capoeira, 
de acordo com Salimon (2006), mas com pastagens 
em seu entorno, uma vez que se encontra dentro de 
uma propriedade agrícola, com substrato composto 
principalmente por latossolo estruturado (terra roxa) 
e pedras (Figura 2 d-f). 

Já o terceiro afluente (Riacho 3, nascente 
23°28’40,2’’S; 51°17’01,6’’W; foz 23°28’11,9’’S; 
51°16’51,4’’W) encontra-se próximo ao parque 
(também na margem direita), dentro de outra 
propriedade agrícola (Fazenda Glória) na qual suas 
margens não apresentam bom estado de 
conservação, com vegetação ripária estreita e 
ausente em determinadas partes do trecho, possui 
substrato composto basicamente por latossolo 
estruturado (terra roxa) (Figura 2 g-i). 
 
Coleta dos dados 

As coletas foram realizadas nos dias 27, 28 e 
30 de março de 2006, cada dia destinado a um 
riacho, onde também foi observado o estado geral de 
conservação dos ambientes. A qualidade ambiental 
de cada trecho foi pontuada conforme protocolo 
apresentado por Callisto et al. (2001). 

Os limites físicos de cada trecho foram 
definidos com auxílio de trena, onde foram feitas  
10 medidas de largura e profundidade. A velocidade 
da correnteza foi obtida através do tempo de 
deslocamento de um objeto flutuante ao longo de 
uma distância de 5 metros, e calculada uma média 
entre 10 medidas de tempo. Medidas químicas da 
água foram realizadas apenas uma vez por trecho. 
Para o pH foi utilizado o aparelho digital  
Tecnopon MP-10, para condutividade o aparelho 
Tecnopon MP-11, para medidas de temperaturas 
foram utilizados sensores acoplados a esses 
aparelhos digitais. 

Como o objetivo foi realizar um 
levantamento preliminar de organismos presentes 

 
Figura 1. Localização dos Riachos amostrados no município de 
Londrina, na região do Parque Estadual Mata dos Godoy 
(PEMG). 

 
nos riachos e associá-los ao estado de conservação 
dos locais, foi utilizado o mesmo método de coleta 
para vertebrados e invertebrados, modificado de 
Brandimarte et al. (2004) e Oyakawa & Esteves 
(2004), não fazendo distinção na localização dos 
mesmos dentro do riacho. Cada trecho selecionado 
teve 50 metros de seu leito delimitado e bloqueado 
em seus extremos por redes de malha fina tipo 
sombrite (5,0 x 1,2 m, malha de 2 mm entre nós 
adjacentes) para evitar a fuga dos organismos. 
Foram realizadas coletas sucessivas, utilizando rede 
de arrasto manual (1,30 x 1,30 m e 2 mm de malha 
entre nós adjacentes) e peneiras (80 cm de diâmetro 
e 2 mm de malha entre nós adjacentes), sendo que o 
esforço amostral foi padronizado, consistindo de 50 
minutos de coletas, realizadas por três pessoas, em 
todos os trechos e afluentes. Entretanto, organismos 
enterrados no substrato não foram amostrados. As 
peneiras e rede de arrasto foram utilizadas para 
capturar os organismos presentes sobre o leito do 
riacho, na coluna e na superfície da água; associados 
ou não à vegetação subaquática e rochas. O arrasto 
foi utilizado passando-o de uma margem à outra ao 
longo de todo o trecho, sendo coletados todos os 
organismos macroscópicos ali presentes, desde os 
que se encontravam sobre o substrato até os 
associados à vegetação subaquática marginal. Já a 
peneiras e os puçás eram utilizados nos locais em 
que a utilização da rede de arrasto era inviável  
(e.g onde o leito do rio era estreito). 

Os organismos foram fixados em campo 
(formaldeido a 10%), etiquetados com local e data 
de coleta, e levados ao Museu de Zoologia da 
Universidade Estadual de Londrina (MZUEL) onde 
foram identificados e mantidos (etanol a 70%) como 
material testemunho. 
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Análise dos dados 
Para identificação dos organismos 

coletados foram utilizadas chaves de identificação 
apropriadas para crustáceos (Melo 2003), insetos 
(Chu 1949, Stehr 1987, Costa et al. 1988, Neiser  
& Melo 1997, Pérez 1988), peixes (Shibatta et al. 
2002 e Castro et al. 2004) e anfíbios (Rossa-Feres  
& Nomura 2006), além de material comparativo já 
depositado no MZUEL. As identificações foram 
realizadas até o menor nível taxonômico possível. 

Foram utilizados índices de diversidade e 
teste t (para comparação de índices de diversidade 
entre dois trechos), conforme Magurran (1991), com 
auxilio do Programa PAST (Hammer et al. 2003), e 

de curvas comparativas de abundância e biomassa 
(ABC) propostas em Clarke & Warwick (1994), 
onde a partir da análise gráfica verifica-se o nível de 
alterações ou desequilíbrio encontrados no ambiente, 
através da distribuição ordenada (“rank”) dos 
percentuais cumulativos de abundância e de 
biomassa das espécies. A biomassa foi representada 
pela massa total em gramas. 

Embora o método de Clarke & Warwick 
(1994) tenha se desenvolvido para o estudo de fauna 
bentônica marinha, fazemos aqui uma tentativa 
pioneira de utilizá-lo para um conjunto de 
invertebrados e vertebrado de água doce, já que tal 
análise apresenta a vantagem de se poder realizar a

 

 
Figura 2 – Visão geral dos trechos amostrados no município de Londrina, na região do Parque Estadual Mata dos Godoy: Riacho 1, 
A) nascente, B) médio, C) foz; Riacho 2, D) nascente, E) médio, F) foz; Riacho 3, G) nascente, H) médio, I) foz. 
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distribuição ordenada da abundância (números de 
indivíduos) e biomassa (gramas) das espécies ao 
mesmo tempo, mesmo sendo representadas por 
unidades diferentes (indivíduos e gramas). Desta 
forma, não é necessário que diferentes localidades 
possuam os mesmos conjuntos de táxons para que 
uma comparação de suas condições possa ser 
realizada. 
 
Resultados 

Os valores referentes aos dados físicos e 
químicos, composição de substrato e vegetação 
predominante no entorno dos trechos amostrados 
estão apresentados na Tabela I, onde pode-se 
verificar que o Riacho 3 possui a maior média de 
largura e profundidade, seguido pelos Riachos 1 e 2 
respectivamente. Foi observado que o Riacho 3 
apresentava as piores condições ambientais, cujas 
características gerais e a pontuação obtida pelo 
protocolo presente em Callisto et al. (2001) estão 
descritas na Tabela II. O Riacho 2, com maior valor 
de condutividade, também foi o que mostrou maior 
deposição de matéria orgânica em seu leito. 

Através do presente levantamento 
macrofaunístico, foram encontradas 22 espécies de 
organismos, distribuídos em: 13 famílias de insetos 
(13 gêneros e 6 ordens), 5 espécies de peixes, 2 
espécies de crustáceos, 1 espécie de anfíbio e um 
único nematomorfo como listados na Tabela III. 

Os organismos estão apresentados na Tabela 
IV, em seus locais de captura com seus respectivos 
valores de abundância e biomassa, onde é possível 
observar diferenças entre a composição específica e 
a abundância das espécies (inclusive em seus 
respectivos trechos), mesmo que o valor de riqueza 
dos três riachos tenha sido semelhante (Tabela V). 
Consequentemente houve diferença significativa 
entre os índices de diversidade (Shannon) dos 
riachos (Tabela V), conforme o teste t (Tabela VI). 

Para corroborar com a situação ambiental 
observada nos riachos amostrados, foram utilizadas 
as curvas ABC para cada riacho e trecho (Figuras 3, 
4 e 5), na qual se relacionam os valores percentuais 
cumulativos encontrados para abundância e 
biomassa dos organismos. 

Mediante a observação da Figura 3, verifica-
se que a curva de biomassa é superior em todos os 
trechos amostrados no Riacho 1, nunca sendo 
ultrapassada pela curva de abundância. No Riacho 2 
(Figura 4), a curva de biomassa é superior nos dois 
primeiros trechos (nascente e médio), porém a curva 
de abundância é um pouco superior no início do 
trecho da foz, além de cruzar em determinado ponto 
(“rank” 3) e posteriormente segue acima da 

abundância. No Riacho 3 (Figura 5), nos três trechos 
analisados, a curva de abundância tem início acima 
da curva de biomassa, sendo superada pela curva de 
biomassa em diferentes “ranks”. 

 

 
 

Figura 3. Curvas comparativas de abundância e biomassa 
(percentuais cumulativos) para os organismos presentes nos 
trechos amostrados do Riacho 1. 

 

Discussão 
Um dos atributos mais importantes que se 

deve levar em conta em estudos de estruturas de 
comunidade é a diversidade apresentada pela 
mesma, ou seja, o número de espécies e sua 
composição numérica. De acordo com Stiling 
(1999), a maneira mais simples e objetiva de se 
verificar a diversidade de uma comunidade é contar 
o número de espécies presentes na mesma, sendo 
este resultado o que denominamos de riqueza de 
espécies. 

O maior valor de diversidade do Riacho 1, 
deve-se ao maior número de microhabitats e 
melhores condições ambientais presentes no trecho. 
Organismos como crustáceos decápodes, 
efemerópteros e nematomorfos merecem destaques 
dentro das comunidades analisadas, uma vez que os 
mesmos são considerados invertebrados 
indicadores de qualidade ambiental (Callisto et al. 
2001, Pérez et al. 2001). Este riacho ainda apresenta 
um número maior de Trichomycterus sp. com 
relação aos outros riachos, espécie típica de 
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60     Tabela I. Parâmetros físicos e químicos, composição de substrato e vegetação predominante no entorno dos afluentes amostrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tabela II. Descrição geral dos ambientes amostrados e pontuação de suas condições segundo protocolo de Callisto et al. (2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos Descrição 

Riacho 1 

Riacho pouco sinuoso; com margens quase planas nos trechos de nascente e porção média; no trecho da foz, por ser estreito em sua maior parte, com exceção de dois poções largos, 

apresenta menor sinuosidade, margens com declividade baixa e barrancos (entre 30 a 90 cm de altura); presença de corredeiras, remansos e poções por todos os trechos; substrato de 

latossolo estruturado (terra roxa), pedras e galhos ao longo do leito do riacho; vegetação ripária composta por Mata Nativa e densa (Mata do Godoy). A pontuação obtida para este 

trecho foi de 18 pontos. 

Riacho 2 

Riacho sinuoso; com margens quase planas nos trechos de nascente e porção média; trecho da foz com margens íngremes e barrancos entre 50 a 200 cm de altura; presença de 

pequenas corredeiras e remansos por todo riacho; substrato de terra roxa e pedras pelo leito nos trechos de nascente e porção média; presença de terra roxa e matéria orgânica na foz; 

vegetação ripária composta por Mata Secundária cercada por pastagens, no entanto, o trecho médio também apresentava Pterydophytas, e foz com vegetação mais dispersa. A 

pontuação obtida para este trecho foi de 11 pontos. 

Riacho 3 

Riacho pouco sinuoso; margens quase planas em todos os trechos; assoreado nos trechos de nascente e porção média, e águas dispersas pelo leito no trecho da foz; corredeiras, 

pedras e poções; substrato de terra roxa; nos trechos de nascente a vegetação ripária é estreita (aproximadamente 5 metros) e cercada por plantação, a porção média apresenta 

colonião, mamona e estreita vegetação ripária, já o trecho da foz não apresenta vegetação ripária, mas margens com colonião, napiê, conta e grama africana. A pontuação obtida para 

este trecho foi de 4 pontos. 

 

Trechos Variação, média e desvio 
padrão da largura (cm)

Variação, média e desvio 
padrão da profundidade (cm)

Velocidade média da 
Correnteza (m.s-1)

Temperatura 
Ar/Água (°C/°C) pH

Condutividade 
(µS.cm-1)

Composição de 
substrato

Vegetação ao 
entorno

Nascente 50-114; 95,7 ±35,15 2-15; 8,4 ± 4,00 0,19 23,0/20,8 8,5 117,4 Terra roxa, pedras
Médio 40-348; 103,5 ±89,87 2-23; 7,7 ±6,02 0,17 23,0/21,5 7,8 117,9 Terra roxa, galhos

Foz 33-324; 106,5 ± 90,12 4-40; 11,8 ±10,52 0,19 24,3/21 8,3 113,1
Total 33 – 348; 102,2 ±73,71 2 – 40; 9,3  ±7,34 0,18 23,4/21,1 8,2 116,1

Nascente 38-118; 81,5 ±25,45 4-10; 6,9 ±1,9 0,28 25/20,4 8,4 133
Médio 45-144; 97,4 ±32,89 2-22; 7,5 ±5,91 0,26 25/21 8 134,3

Foz 26-103; 67,4 ±31,73 4-32; 13 ±10,20 0,32 25/22 8,4 183,2
Total 26 – 144; 82,1 ±31,89 2 –32; 9,17 ±7,3 0,29 25/21,5 8,3 150,2

Nascente 62-250; 130 ±61,43 5-30; 12 ±7,41 0,47 22,8/22 8,2 94,1
Médio 74-260; 152,6 ±58,79 6-23; 10,5 ±5,34 0,59 23/21 8,1 111,2

Foz 62-280; 128,3 ±62,64 10-35; 23,1 ±9,40 0,54 30/22 7,9 98,7
Total 62 – 280; 137,92 ±60,10 5 – 35; 15,2  ±9,27 0,47 25,3/21,7 8,1 113,5

Riacho 3

Terra roxa, pedras 
e galhos

Mata Nativa

Mata SecundáriaTerra roxa, pedras

Terra roxa Vegetação ripária, 
colonião

Riacho 1

Riacho 2
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Figura 4. Curvas comparativas de abundância e biomassa 
(percentuais cumulativos) para os organismos presentes nos 
trechos amostrados do Riacho 2. 

 
 

Figura 5. Curvas comparativas de abundância e biomassa 
(percentuais cumulativos) para os organismos presentes nos 
trechos amostrados do Riacho 3. 
 

Tabela III: Classificação sistemática da fauna coletada nos riachos afluentes do ribeirão dos Apertados, 
Londrina, PR. 
Grupo Ordem Família Espécie 
Filo Nematomorpha Gordioidea  Gordius (?) 

Decapoda  Aeglidae Aegla lata Bond-Buckup & Buckup 1994 Subfilo Crustacea 
Decapoda Palaemonidae Macrobrachium borellii (Nobili,1896) 
Coleoptera Giirinidae Androgyrus (?) 
Coleoptera  Hidrophilidae Tropisternus sp. 
Ephemeroptera   Baetidae Moribaetis sp. 
Hemiptera Heteroptera  Belastomatidae Belastoma sp. 
Hemiptera Heteroptera  Gelastocoridae Nerthra sp. 
Hemiptera Heteroptera  Gerridae Charmotometra sp. 
Hemiptera Heteroptera  Veliidae Rhagovelia sp. 
Hemiptera Nepidae Retatra sp. 
Megaloptera  Corydalidae Corydalus sp. 
Neuroptera  Hemirobidae Hemirobius sp. 
Odonata Calopterygidae Hetaerina sp. 
Odonata  Gomphidae Phyllogomphoides sp. 

Classe Insecta 

Odonata  Libellulidae Dythemis sp. 
Characiformes Characidae Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 
Characiformes Characidae Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887) 
Characiformes Crenuchidae Characidium zebra Eigenmann, 1909 
Cyprinodontiformes Poeciliidae Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868) 

Classe Actinopterygii 

Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus sp. 
Classe Amphibia Anura  Leptodactylidae Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) 
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Riacho 1 Riacho 2 Riacho 3 
  

Nascente Médio Foz Nascente Médio Foz Nascente Médio Foz 

 Organismos N W N W N W N W N W N W N W N W N W 

Nematomorpha Gordius (?) - - - - 1 0,04 - - - - - - - - - - - - 

Aegla lata 20 13,07 15 18,66 23 13,00 2 1,37 19 20,31 18 13,00 - - - - - - Crustacea 

Macrobrachium borellii - - - - 2 3,15 - - - - - - - - - - - - 

Androgyrus (?) 1 1,24 2 1,25 3 0,21 - - 1 0,15 - - 3 3,43 2 1,27 - - 

Tropisternus sp. 11 1,27 18 2,47 14 1,85 2 0,32 1 0,13 - - 34 10,14 6 0,83 1 0,19 

Moribaetis sp. 5 0,15 1 0,08 1 0,07 - - - - - - - - - - - - 

Belastoma sp. 3 2,01 3 1,04 - - - - 1 0,80 - - 7 4,38 1 0,82 - - 

Nerthra sp. - - - - - - - - 1 0,07 - - 1 0,18 - - 1 0,05 

Charmotometra sp. - - - - - - - - - - - - - - 1 0,01 2 0,04 

Rhagovelia sp. - - - - - - - - - - - - - - 2 0,01 - - 

Retatra sp. - - 2 0,38 - - - - - - - - - - - - - - 

Corydalus sp. - - - - - - 2 0,14 1 0,06 4 3,38 - - - - - - 

Hemirobius sp. 1 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hetaerina sp. - - - - - - - - - - - - - - 1 0,03 - - 

Phyllogomphoides sp. 7 0,69 9 1,41 - - - - 1 0,12 1 0,09 - - 1 0,05 - - 

Insecta 

Dythemis sp. - - 1 0,38 - - 1 0,12 - - - - 2 0,87 1 0,07 - - 

Astyanax fasciatus - - - - 19 17,35 - - - - 11 10,76 - - - - 6 15,74 

Bryconamericus iheringii - - 12 20,00 2 1,75 - - - - 8 12,63 - - - - - - 

Characidium zebra - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,44 

Phalloceros caudimaculatus - - - - 27 8,24 - - - - 2 0,29 - - 92 18,18 56 13,44 

Actinopterygii 

Trichomycterus sp. 8 2,74 18 10,99 5 1,03 6 8,19 26 28,42 6 3,95 8 4,24 10 7,99 - - 

Anphibia Leptodactylus labyrinthicus 3 2,36 1 1,46 6 11,90 3 2,68 7 7,27 17 11,90 3 3,22 7 4,09 - - 
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ambientes pouco degradados (Oliveira & 
Bennemann 2005), reforçando a idéia deste riacho se 
encontrar em melhores condições ambientais.  

O Riacho 2 apresenta boas condições 
ambientais, apesar do menor valor de diversidade 
encontrado. Também apresenta bioindicadores de 
qualidade ambiental em sua comunidade, como os 
crustáceos decápodes, megalópteros (Pérez et al. 
2001) e Trichomycterus sp. 

O Riacho 3, apesar de ser o mais degradado, 
com piores características e condições ambientais, é 
o segundo em termos de diversidade. Todavia, não 
foi coletado nenhum invertebrado indicador de 
qualidade ambiental. Os grupos de invertebrados 
coletados (Odonata, Coleoptera e Hemiptera), são 
organismos que podem viver em águas limpas, mas 
se adaptam facilmente a lugares poluídos, e somente 
um conhecimento profundo destes organismos 
poderiam defini-los como indicadores (Pérez et al. 
2001). Mesmo assim, ainda foram coletados alguns 
exemplares de Trichomycterus sp. 

As curvas comparativas de 
abundância/biomassa foram utilizadas para 
corroborar com a avaliação ambiental realizada 
nestes ambientes, onde comunidades não 
perturbadas apresentam curvas de abundância abaixo 
da curva de biomassa. Geralmente nestas, 
comunidades prevalece a biomassa de uma ou duas 
espécies com estratégia-K, representada por poucos 
indivíduos, mas dominantes em termos de biomassa, 
diferente das espécies de estratégia–r, ou espécies 
oportunistas, que usualmente dominam em número, 
mas não apresentam grandes proporções de 
biomassa (Clarke & Warwick 1994). Foi o que 
aconteceu no Riacho 1, nos trechos de nascente e 
médio, e no Riacho 2 na nascente, locais que 
apresentaram melhores condições ambientais.  

No entanto em comunidades moderadamente 
perturbadas, os dominantes competitivos são 
eliminados, favorecendo espécies oportunistas ou de 
estratégia-r, o que provoca uma diminuição 
 dos valores percentuais de biomassa, e 
conseqüentemente uma aproximação das curvas, que 
podem se cruzar em algum ponto (Clarke & 
Warwick 1994). Como exemplo temos os Riacho 1 e 
Riacho 2, em seus trechos de foz e médio 
respectivamente, onde as curvas ficaram muito 
próximas, mas com biomassa sempre superior. Este 
resultado pode ser explicado pelas características 
ambientais, onde o trecho do Riacho 1 é estreito, 
exceto em dois poções a aproximadamente 30 e 40 
metros de distância da foz, com vegetação dispersa; 
já no trecho médio do Riacho 2, o fácil acesso dos 
animais da fazenda pode ser a causa das principais 
alterações. 

Já em locais de poluição elevada, as 
comunidades apresentam uma dominância no 
número de organismos, mas não em termos de 
biomassa, assim a curva de abundância situa-se 
acima da curva de biomassa (Clarke & Warwick 
1994). Este resultado pôde ser verificado no trecho 
de foz do Riacho 2, e em todos os trechos 
amostrados do Riacho 3 onde, a princípio, as curvas 
de abundância iniciam-se acima da biomassa, sendo 
superadas posteriormente em “ranks” distintos. Esta 
elevação pode ser ocasionada pela presença de 
algumas espécies resistentes à poluição e que 
sobrevivem em locais sem mata ciliar, como o 
Cyprinodontiformes Phalloceros caudimaculatus 
(Castro & Casatti, 1997, Araújo, 1998). Outra 
possível explicação para estes resultados seria que a 
vegetação no entorno da foz do Riacho 2 é mais 
dispersa que no restante deste leito, além de possuir 
uma maior deposição de matéria orgânica, o que 
favorece o surgimento de espécies oportunistas. No 
Riacho 3, a má conservação da vegetação ripária, 
sendo ausente em vários trechos, aliada à presença 
da agricultura em seu entorno, responsável pelo 
carreamento de subprodutos agrícolas para dentro do 
leito, podem ser os responsáveis por este distúrbio. 

Em resumo, verificou-se que os Riachos 1 e 
2 apresentam melhores condições ambientais, uma 
vez que as curvas de biomassa são superiores às 
curvas de abundância na maioria dos trechos 
analisados, não cruzando em nenhum ponto. A 
proximidade entre as curvas pode indicar um 
resultado de leve distúrbio ambiental, onde a 
poluição não perturba a comunidade de forma 
significativa. Corroborando com as análises gráficas 
estes dois riachos são os que apresentam os maiores 
índices de Equitatividade, e os menores de 
Dominância. 

Já o Riacho 3 encontra-se em pior situação 
ambiental, ratificando as condições observadas no 
local, uma vez que a curva de abundância é superior 
à da biomassa, no início de seus trajetos, e alcançada 
pela biomassa em certo momento, devido 
principalmente a presença do Phalloceros 
caudimaculatus, peixe que sobrevive facilmente em 
lugares degradados. Tal inferência pode ser 
corroborada pela observação dos índices de 
Equitatividade e Dominância, que no caso deste 
riacho foram respectivamente menores e maiores. 
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Abstract. “Associated school”: New tuna fishery model from southern Brazil - Description and 
comparison. Off southern Brazil, a new type of tuna fishery technique, in this paper called “Associated 
School Fishery”, is under development. This new technique combines artisanal and industrial techniques 
as trolling and Fish Attraction Devices (FAD). However, in this new fishery, it is the boat itself that acts 
as an aggregating device for tunas, with the school being associated to it for long periods. When 
compared with the traditional tuna longline fishery usually perfomed in Brazil, the new technique shows 
lower production costs, higher safety and better social relationship among the fishermen, smaller by-catch 
and similar economic yield. On the other hand catches are mainly directed to bigeye (Thunnus obesus 
Lowe, 1839) juveniles, while the tuna longline technique is directed to adults of yellowfin tuna (Thunnus 
albacares Bonnaterre, 1788). The study of the “Associated School Fishery” provides a useful way to 
better understand the floating objects associative behavior, displayed by tunas. 
 
Key words: Tuna Fishery; Fish Attraction Device (FAD); Bigeye Tuna; Yellowfin Tuna; Associated 
School Fishery; Longline Fishery. 
 
Resumo. Está em desenvolvimento no Sul do Brasil uma nova modalidade de pesca de atum, que 
denominamos de “cardume associado”. Ela combina técnicas de pesca artesanal, como corrico com linha 
de mão e técnicas industriais, como atratores de cardumes (FAD - fish atracting device). Porém, neste 
caso, o próprio barco atua como agregador, ficando os atuns associados a ele por longos períodos. Essa 
técnica, quando comparada com a pesca de espinhel, tradicional no país apresenta menor custo de 
produção, maior segurança e convívio social para os pescadores, menor captura incidental de espécies 
sem interesse comercial, rentabilidade semelhante e captura mais focada na albacora-bandolin (Thunnus 
obesus Lowe, 1839), principalmente os juvenis, enquanto o espinhel é mais focado na albacora-de-laje 
(Thunnus albacares Bonnaterre, 1798), principalmente adultos. O estudo desta modalidade também 
contribui para entender o comportamento associativo do atum com objetos flutuantes. 
 
Palavras-chave: pesca de atum; agregadores de cardume (FAD); albacora-bandolin; albacora-de-laje; 
“cardume associado”; espinhel. 

 
Introdução 

Desde a década de 1960, pescadores 
utilizam os FADs (Fish Attraction Devices) como 
ferramenta para pesca de atum (Sainsbury, 1996). 
Estes atratores geralmente são bóias fundeadas em 
posições conhecidas, o que facilita o acesso e reduz 
significativamente o consumo de óleo diesel pelas 
embarcações (Sainsbury, 1996; Holland et al., 1998; 
Castro et al., 2002). Mas desde 2003, dois mestres 

da frota pesqueira do Sul do Brasil, procurando 
formas de pesca mais econômicas, vêm 
desenvolvendo uma técnica alternativa, nova, 
baseada nos FADs, mas utilizando o próprio barco 
como agregador, e não bóias ancoradas. Este 
trabalho descreve esta modalidade de pesca e discute 
suas vantagens e desvantagens com relação ao 
método tradicional de pesca com espinhel. 
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Material e métodos 
Foram realizados dois cruzeiros na 

embarcação da frota comercial “Ana Amaral I” (24 
metros de comprimento, 13 tripulantes e 40 
toneladas de pescado). Outro barco menor, 
“Stephanie Seif”, fez parceria com o anterior (18 
metros de comprimento, nove tripulantes e 20 
toneladas de pescado). 

No primeiro cruzeiro, entre 30 de agosto e 
14 de setembro de 2005, foi realizada a captura de 
atum com espinhel pelágico, modalidade tradicional 
no Brasil (Haimovici et al., 2006). 

No segundo cruzeiro, entre 25 de maio e 11 
de junho de 2006, foi realizada a captura de atum 
utilizando a técnica alternativa de pesca, que 
denominamos de “cardume associado”. 

A macro-área de pesca, costa centro-sul do 
Rio Grande do Sul, nas proximidades da quebra da 
plataforma continental e sob a influência da 
Convergência Sub-Tropical, foi semelhante em 
ambos os cruzeiros, tendo o mesmo mestre e 
tripulação, sendo substituídos apenas quatro 
ajudantes de convés na segunda ocasião. 

Foram registradas as condições ambientais 
no início e no final das operações de pesca, 
utilizando-se para isso dos equipamentos de 
navegação da própria embarcação. 

Foi feita uma amostragem aleatória de 
comprimento furcal (CF) dos atuns capturados, 
utilizando um paquímetro com precisão de um 
centímetro e de acordo com os procedimentos 
recomendados pela ICCAT (Graham et al., 2006). 

Para coleta de dados históricos e registro das 
observações da tripulação acerca da pesca de 
“cardume associado”, realizaram-se entrevistas com 
o mestre e a tripulação durante o segundo cruzeiro. 

 
Resultados e Discussões 
Descrição das operações de pesca 

No primeiro cruzeiro foi realizada a pesca 
com espinhel de 40 milhas náuticas (64 Km) e  
1.500 anzóis. Com exceção do primeiro dia  
(as condições de mar adversas atrasaram as 
operações e foi realizado apenas um lance),  
foram realizados dois lances diários, um  
com lançamento por volta das 04h e final do 
recolhimento em torno das 14h, seguido por outro 
lance cujo recolhimento terminava cerca das  
23h. Este esquema de lançamentos do espinhel, 
criado pelo mestre desta embarcação e já adotado 
por outros, se opõe à prática estabelecida pelos mais 
antigos, que preferem os lançamentos noturnos e 
recolhimentos diurnos. 

No segundo cruzeiro a estratégia da pesca 
mudou totalmente. A mesma se apóia no princípio 
dos atratores, onde o próprio casco da embarcação 
desempenha esse papel, agregando os atuns nas 
proximidades da embarcação (Figuras 1 e 2, vídeos 
1 e 2). Inicialmente é necessário encontrar um 
atrator (bóia a deriva, possivelmente desprendida de 
uma plataforma de petróleo) com peixe já agregado, 
e fazer a transferência dos mesmos para o barco. 
Este é um procedimento mais rápido que aguardar 
que o casco do barco atue como atrator, o que 
demandaria um longo período a deriva no mar e, 
segundo o mestre, comercialmente menos viável. 

 

 
Figura 1 - Exemplar de Thunnus albacares integrante do 
cardume que estava a poucos metros da embarcação. 1 de junho 
de 2006, 8h55, na posição 32o28,187’S / 49o21,114’W. 
 

 
Figura 2 - Cardume associado à embarcação, tendo a amurada 
de proa como referência. 6 de junho de 2006, 10h35, na posição 
28o17,412’S / 45o56,796’W. 
 
Vídeo 1 - Mostra o cardume nadando na proa e na mesma 
velocidade da embarcação. 6 de junho de 2006, 10h20, na 
posição 28o17,412’S / 45o56,796’W. (Clique para assistir). 
 
Vídeo 2 - Mostra um atum com ferimento no dorso, entre as 
nadadeiras dorsais. Este atum se tornou identificável, devido ao 
ferimento, e se manteve associado à embarcação por oito dias, 
quando então se transferiu o cardume à embarcação “Stephanie 
Seif”. 9 de junho de 2006, 10h40, na posição 28o17,412’S / 
45o56,796’W. (Clique para assistir). 

http://www.panamjas.org/Arquivos/videos/PanamJAS_2(1)_Atuns1.avi
http://www.panamjas.org/Arquivos/videos/PanamJAS_2(1)_Atuns2.avi
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Os registros da ecosonda mostraram que há 
recrutamento mais ou menos contínuo no cardume 
de atuns após a agregação ao barco, assim como 
observado por Fréon & Misund (1999). Essa 
característica compensa a captura realizada, 
mantendo o tamanho do cardume estável ou em 
expansão. Porém, foi relatado pela tripulação, que 
este recrutamento apenas acontece sob o barco de 
maior comprimento (24 m). Quando sob o barco 
menor (18 m), este cardume tende a reduzir seu 
tamanho. Desta observação pode-se especular que as 
dimensões dos cascos (“atrator”) envolvidos 
interfiram diretamente no tamanho do cardume 
agregado. 

A pescaria é feita com os dois barcos se 
revezando, “passando” o cardume de uma 
embarcação para outra. Assim, enquanto uma delas 
continua com a pesca, a outra esta descarregando no 
porto. Esse revezamento garante que o cardume não 
se disperse e que permaneça disponível e vulnerável 
à pesca, mesmo sob condições meteorológicas 
adversas. 

O cardume explorado nesta viagem foi 
originado de uma bóia à deriva, com cerca de 20 mil 
litros, encontrada em abril de 2006, próxima à 
quebra da plataforma continental, (33º20’S; 
50º33’W). Ela foi rebocada para fora da plataforma, 
e os atuns associados a ela “transferidos” para o 
barco. 

Essa “transferência” aconteceu durante a 
noite com o barco em lento movimento (quatro nós), 
com luzes acesas e rebocando a bóia. Quando ela é 
liberada e abandonada à deriva os atuns permanecem 
seguindo o barco, que então assume o papel de 
atrator antes desempenhado pela bóia. De forma 
análoga, é possível fazer a transferência do cardume 
de um barco para outro. Porém, trata-se de uma 
operação com horário restrito às horas noturnas o 
que muitas vezes obrigava as embarcações há 
ficarem mais tempo no mar. 

Após a experiência ganha com esta técnica, 
os mestres aprimoraram o procedimento que foi 
baseado na posição em que os atuns acompanham a 
embarcação (proa e bordo sombreado), e pode ser 
realizada a qualquer momento do dia.  

A manobra consiste em que ambas as 
embarcações naveguem no mesmo rumo, uma atrás 
da outra, a poucos metros de distância (2-5 m). O 
barco que navega na frente, “recebe” o cardume 
daquele que navega atrás, uma vez que a tendência 
do cardume é avançar até a proa do barco que 
navega na frente. A embarcação de trás reduz a 
velocidade até parar. O primeiro, que recebeu o 
cardume, continua navegando e faz uma passagem 

pelo bordo sombreado do segundo que está parado. 
O cardume que ainda esta sob o barco parado é 
“recrutado” ao cardume do barco em movimento. O 
atum tem uma preferência a acompanhar objetos 
flutuantes que se movimentam (informação da 
tripulação). Essa característica foi a base para o 
aprimoramento e desenvolvimento desta técnica. 

Nesta modalidade, a pesca é realizada em 
dois horários bem específicos e que tem curta 
duração. O primeiro se dá no nascer do sol e dura 
cerca de uma hora. O segundo acontece no pôr do 
sol e dura aproximadamente quarenta minutos, ou 
seja, em ambos os casos a altura do sol sobre o 
horizonte é baixa. Houve tentativas de pescaria fora 
destes horários, porém com capturas inexpressivas. 
Trabalhos realizados com marcação mostram que a 
aproximação do cardume se dá de maneira mais 
intensa entre as 02h e as 09h e entre as 15h e as 22h 
(Fréon & Misund, 1999), o que pode explicar o 
sucesso da pescaria nos horários aqui descritos. 

Nesses horários de pesca, o barco 
permanecia em lento movimento (quatro nós), 
sempre mantendo as ondas na popa. Foi observado 
que nessa velocidade o cardume permanece próximo 
à superfície. Com velocidades menores, os registros 
da ecossonda mostraram um aprofundamento do 
cardume, chegando próximo dos 100 metros quando 
a embarcação estava derivando, fato também 
observado por Dagorn et al. (2001). 

A equipe de pesca era composta por 11 
tripulantes, sendo que quatro deles operavam linhas 
de mão e “corricavam” na popa do barco. Duas 
duplas operavam as varas, que eram colocadas uma 
em cada borda da embarcação. A equipe de apoio, 
era composta por três pescadores, sendo que dois 
cuidavam do transporte das peças capturadas para 
ganchos no convés e um era encarregado da 
evisceração. Eventualmente, dois pescadores de 
corrico podiam deixar a popa e assumir mais uma 
vara, dependendo da razão de captura entre vara e 
corrico. 

As varas, confeccionadas em bambu, sem 
partes flexíveis, mediam 2,70 metros. Na ponta era 
amarrado um cabo n° 3 com 40 cm, com um 
destorcedor. Nele era colocado um cabo n° 3 com 
cinco metros e uma linha de náilon n° 2.5 com dois 
metros (figura 3) e um anzol n° 12 ou 13. A isca 
artificial utilizada era confeccionada a bordo, 
revestindo o anzol com mangueira branca, deixando 
apenas a fisga nua. 

Cada vara era operada em duplas. Um 
tripulante manuseia a vara, realizando movimentos 
ondulatórios e fazendo com que o anzol fique  
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Figura 3 - Esquema das varas utilizadas para captura de atuns. 
27 de maio de 2006, as 07h30, na posição 34o52,732’S / 
51o35,392’W. (Clique para assistir). 
 
saltitando na superfície d’água. O segundo é 
responsável pelo cabo. O atum é atraído pelo 
movimento do anzol e o ataca. Uma vez fisgado, o 
segundo pescador recolhe o cabo trazendo o peixe 
para próximo do barco. Com o auxílio de um 
“bicheiro”, ele é retirado da água e levado para o 
convés. 

No corrico de popa atuavam quatro 
tripulantes com uma linha de mão cada (vídeo 3), 
composta por cabo n° 3 com 20 a 25 metros de 
comprimento, destorcedor, linha de náilon n° 2.0 
com sete metros e anzol n° 12 ou 13. Eles 
mantinham as iscas na superfície, entre 4 e 20 
metros de distância da embarcação. Quando mais 
próxima, o pescador realizava movimentos agitando 
a linha e dando a impressão de uma presa viva. 

 
Vídeo 3 - Mostra a captura de atuns com corrico (linha de mão) 
na popa da embarcação. 9 de junho de 2006, as 06h55, na 
posição 28°11,761’S / 45°58,003’W. 

 
Eram utilizadas iscas artificiais, iguais às 

descritas para a vara, e naturais, como sardinhas 
congeladas e, eventualmente, lulas e peixes voadores 
que, na tentativa de fugir da predação dos atuns, 
acabavam caindo no convés. 

 
Espécies Capturadas 

Com espinhel pelágico, a captura 
predominante foi da albacora-de-laje, com 629 
exemplares, quatro exemplares de albacoras-brancas 
(albacore) (Thunnus alalunga Bonnaterre, 1788) e 
apenas um de albacora-bandolin. Também foram 
capturados cinco tubarões-azuis (Prionace glauca 
Linnaeus, 1758) e um tubarão-bahia (Carcharhinus 
falciformes Muller & Henle, 1839), três tartarugas 
marinhas (Caretta caretta Linnaeus, 1758), quatro 
raias (Pteroplatytrygon violacea Bonaparte, 1832), 
15 albatrozes (Thalassarche melanophris 
Temminck, 1828), três bonitos-listrados 
(Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758), um bonito 
serrinha (Sarda sarda Bloch, 1793), cinco 

espadartes (Xiphias gladius Linnaeus, 1758) e um 
peixe-lua (Mola mola Linnaeus, 1758). 

As albacoras-de-laje amostradas variaram o 
tamanho (comprimento furcal) entre 0,83 e 1,27 
metros (Fig. 4). 

Na pesca de “cardume associado”, a captura 
principal foi da albacora-bandolin com 537 
exemplares, 42 exemplares da albacora-de-laje e 
uma albacora-branca. Também foram capturados 10 
dourados (Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758), 
10 bonitos-listrados e oito albatrozes.  

As albacoras-bandolin amostradas variaram 
seu comprimento furcal entre 0,61 e 1,49 metros, 
(Fig. 5). 

 

 
Figura 4. Freqüência relativa das albacoras-de-laje capturadas 
no primeiro cruzeiro (N = 174; Média= 1,13 m), por classes de 
comprimento furcal, em metros. 

 

 
Figura 5. Freqüência relativa das albacoras-bandolin capturadas 
no segundo cruzeiro (N = 66; Média = 0,94 m), por classes de 
comprimento furcal, em metros. 

 
Trabalhos de Fréon & Misund (1999) 

apontam que o comprimento furcal dos cardumes de 
atuns associados pode variar, quando comparados 
aos indivíduos de cardumes não associados. Os 
comprimentos de bonitos-listrados não variaram 
nesta comparação, porém as albacoras-bandolin 
associadas geralmente são menores, e as albacoras-
de-laje, maiores.  

Distribuições polimodais de comprimento 
furcal são comuns (Fréon & Misund, 1999), como os 
encontrados no segundo cruzeiro. Estes gráficos 
sugerem que mais de um cardume se encontra 

http://www.panamjas.org/Arquivos/videos/PanamJAS_2(1)_Atuns3.avi
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associado ao FAD, uma vez que os atuns formam 
cardumes com indivíduos de comprimento 
semelhantes (Pitcher & Parrish, 1993). 

 
Considerações Econômicas 

As considerações que seguem estão 
inteiramente baseadas em informações 
proporcionadas pelo mestre e a tripulação. 

Na pesca de espinhel pelágico, a armação do 
barco custou aproximadamente 300 mil reais, sendo 
necessários investimentos entre 5 e 10 mil reais em 
material de reposição por mês. Durante o cruzeiro, 
gastou-se aproximadamente 22 mil reais (14 
toneladas de óleo diesel e cinco toneladas de isca). 

O valor de mercado (em 2006) da albacora-
de-laje, principal espécie capturada, foi de 12 reais 
por quilo para exemplares acima de 12 kg e oito 
reais por quilo para os menores. Com esses valores, 
o rendimento bruto desta espécie foi de 
aproximadamente 201 mil reais. 

Sendo assim, o rendimento da pescaria, já 
descontados os demais custos fixos (gelo, 
alimentação e água), foram de aproximadamente 161 
mil reais, ou seja, 13 mil reais por dia de trabalho. 
Esse valor não contempla gastos com transporte 
terrestre do pescado, manutenção da embarcação, 
impostos, taxas governamentais e portuárias e leis 
trabalhistas. 

Na pesca de “cardume associado”, a 
armação do barco custou um mil reais e são 
necessários entre 100 e 300 reais de material de 
reposição por mês. Durante o cruzeiro, gastou-se 
aproximadamente 6,4 mil reais (quatro toneladas) de 
óleo diesel e 300 reais (0,3 toneladas) de isca 
congelada. 

O valor de mercado para a albacora-
bandolin, principal espécie capturada nesta 
modalidade, ficou entre 19 e 22 reais por quilo para 
exemplares acima de 12 kg e entre 10 e 12 reais por 
quilo para os menores. Com esses valores, o 
rendimento bruto do cruzeiro foi cerca de 190 mil 
reais. 

Sendo assim, o rendimento líquido da 
pescaria, (descontados os demais custos fixos) foi de 
aproximadamente 180 mil reais, ou seja, 9,6 mil 
reais por dia de trabalho. Da mesma forma que para 
a albacora-de-laje, esse valor não contempla gastos 
com transporte terrestre do pescado, manutenção da 
embarcação, impostos e taxas governamentais e 
portuárias e leis trabalhistas. 

 
Comparação entre as duas modalidades 

Embora praticadas pela mesma embarcação e 
tripulação, as diferenças entre as técnicas foram 
significativas, apresentando vantagens e desvanta-

gens para ambas as modalidades. 
A segurança, tanto econômica quanto física foi 

superior na técnica de “cardume associado”, uma 
vez que após o cardume passar a acompanhar a 
embarcação, haverá, por muito tempo, peixe 
disponível para a captura, ou seja, é remota a chance 
da embarcação voltar sem peixe para o porto. No 
entanto, é de se esperar que, com um aumento dessa 
atividade/frota, fique mais difícil a localização de 
cardumes e o sucesso dessa pescaria. No espinhel a 
chance de voltar sem peixe existe e não é 
desprezível. A segurança física, de acordo com a 
tripulação, é proporcionada por um regime mais leve 
de trabalho, com menor chance de acidentes.  

Uma outra vantagem apontada é que como a 
pesca envolve duas embarcações e apenas um 
cardume, a tripulação permanece mais tempo em 
terra. Geralmente são 10 dias embarcados e 10 dias 
desembarcados. Isso proporciona maior convivência 
com a família e a possibilidade de realizar serviços 
paralelos. Na pesca com espinhel esse balanço é de 
12 dias embarcado e três desembarcado, limitando a 
vida social dos pescadores. 

O valor elevado do pescado e o baixo custo 
operacional representam dois fatores muito 
importantes para a modalidade de pesca com 
“cardume associado”, pois a captura, quando 
comparada com o espinhel, é reduzida. Em média 
são capturados 57,6 atuns por dia no espinhel e 30,5 
unidades por dia nesta técnica alternativa. O 
tamanho dos atuns também pesa a favor do espinhel, 
com média de 26 kg por atum, contra 15,5 kg por 
unidade na pesca com “cardume associado”. Assim, 
se os custos operacionais e o valor de mercado do 
pescado fossem semelhantes, a técnica de “cardume 
associado” seria comercialmente desfavorável. 

O tamanho dos atuns capturados gera uma 
preocupação na técnica de “cardume associado”. O 
comprimento furcal médio das albacoras-bandolin 
capturadas corresponde ao da primeira maturação 
sexual que é de 1,10 metros (Matsumoto & Miyabe, 
2002), e de um metro para a albacora-de-laje (Costa 
et al., 2005). No espinhel, 83,9% dos atuns estavam 
acima deste tamanho, enquanto na técnica com 
“cardume associado”, apenas 25,8% atingiram esta 
marca. Isso significa que a pesca se concentra nos 
indivíduos imaturos sexualmente.  

Essa característica é típica de FADs, onde os 
atuns agregados são predominantemente juvenis 
(Holland et al., 1998; Itano & Holland, 2000; 
Schaefer & Fuller, 2004). Essa situação recomenda 
cautela, pois se a técnica alternativa é difundida, 
pode comprometer a sustentabilidade desta pescaria. 
No entanto, Pauly (1997), Pauly et al. (2002), 
Maunder, (2002) e Beamish et al., (2006), assinalam 
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a importância de se deixar vivas as fêmeas maiores 
devido a sua grande capacidade de produção de ovos 
em número e viabilidade (maior quantidade de 
vitelo). 

Mas, se por um lado essa pesca pode impactar 
a população de atuns, ela reduz significativamente a 
captura incidental de outras espécies. Nenhuma 
tartaruga, raia ou tubarão foi capturado. A captura de 
aves não resultou em morte de nenhuma delas, sendo 
todas liberadas com ótimas chances de 
sobrevivência. Já o espinhel tem impacto prejudicial 
sobre essas espécies, sendo que nenhuma das aves 
capturadas sobreviveu e houve captura de espécies 
de baixo ou nenhum interesse comercial para esta 
frota (Kellian, 2003; Olmos & Neves, 2004; Pinedo 
& Polacheck, 2004). 

A pesca com “cardume associado” foi 
acompanhada entre março e dezembro de 2006, 
período em que o cardume permaneceu junto aos 
barcos. Ela se interrompeu quando um dos barcos 
envolvidos teve de abandonar o cardume, devido a 
problemas de saúde de um tripulante. Como o nível 
de captura se manteve durante todo o período, pode-
se afirmar que esta pescaria é eficiente tanto na 
temporada de atuns (maio a outubro) como também 
fora da melhor época de pesca. Fréon & Misund 
(1999) afirmam que, em média, o período de 
associação de atuns a FADs é de aproximadamente 
18 dias (um atum identificável foi acompanhado por 
oito dias – vídeo 2), no entanto, ele permanece 
revisitando o local por muitos meses, sugerindo uma 
fidelidade ao FAD. Este comportamento pode 
contribuir na manutenção de longos períodos de 
pesca com bons níveis de captura. 

A prática de pesca de atuns mediante o uso de 
atratores (naturais ou artificiais) é muito difundida 
no oceano Índico onde pode representar até 90% da 
captura (Fréon & Misund, 1999). Ainda na pesca de 
atuns sub-equatoriais no Atlântico leste, onde os 
atratores naturais e artificiais são pouco eficientes, 
os pescadores usam embarcações de pequeno porte 
para atuar como atratores (Fréon & Misund, 1999). 

 
Condições ambientais 

As condições ambientais foram semelhantes 
em ambos os cruzeiros, encontrando situações 
variadas de estado do mar e vento, com pouca 
variação da temperatura superficial do mar e com 
grande variação na profundidade local (Fig. 6). 

As posições dos lances de pesca de espinhel 
variaram conforme a dinâmica da frente térmica 
originadas no lado ocidental da Convergência Sub-
Tropical, buscando combinar a quebra da plataforma 
continental com as frentes térmicas. Segundo o 

mestre, este é o local mais provável de se localizar 
os cardumes. 

As condições anteriores pareceram não 
influenciar a pesca com “cardume associado”, pois 
os atuns permaneceram junto ao barco, mesmo com 
grandes variações na profundidade local, 
temperaturas superficiais e condições de mar. Esse 
fato confirma os trabalhos de Fréon & Misund 
(1999), que sugerem uma fidelidade ao FAD. 

 

 
 
Figura 6. Variáveis abióticas: a) condições de mar (escala 
Beaufort); b) temperatura da superfície (graus Celsius) e; c) 
profundidade local do mar (metros). 

 
Entrevistas com os tripulantes 

As entrevistas realizadas a bordo do segundo 
cruzeiro, permitiram que os tripulantes do Ana 
Amaral I (N: 13) pudessem expressar suas opiniões a 
respeito desta nova modalidade de pesca, e compará-
la com a pesca de espinhel. 

A maioria dos entrevistados (82%) 
demonstrou preferência em trabalhar com a pesca de 
“cardume associado”, que apresenta vantagens, 
como maior convívio com a família, pois essa 
modalidade permite que eles fiquem mais tempo 
desembarcados. Por outro lado, esse maior tempo 
em terra foi apontado por alguns tripulantes como 
uma desvantagem, pois quando embarcados, não tem 
como gastar dinheiro.  

Outra vantagem apontada é a segurança 
financeira proporcionada por essa modalidade, uma 
vez que a pescaria é certa, pois o peixe não precisa 
ser encontrado e a chance da pescaria ser fraca é 
mais remota. 
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A segurança física dos pescadores também 
foi apontada como vantagem, uma vez que o serviço 
é muito mais “leve” e menos estressante para o 
pescador. Enquanto no espinhel o regime de trabalho 
na pesca chega a 16 horas diárias, no “cardume 
associado” esse regime é de apenas três horas 
diárias, ou seja, o cansaço físico não compromete a 
segurança dos pescadores. As técnicas de pesca 
também são mais seguras no “cardume associado”, 
ficando a tripulação resguardada de acidentes 
graves. 

O longo período a bordo sem atividade 
também foi apontado como ponto negativo. Os 
tripulantes reclamavam de cansaço mental e tédio. 
Jogos de baralho, sempre envolvendo apostas, eram 
utilizados para passar o tempo, o que gerava 
confusão devido a dívidas contraídas por alguns 
pescadores na mesa de jogo. Situações como essa, 
são impossíveis na pesca com espinhel, dado o 
regime intenso de trabalho. 

 
Os Atratores (FADs) 

O motivo que leva os atuns a se associarem 
a objetos flutuantes ainda não é muito claro (Castro 
et al., 2002). Sabe-se que os atuns ficam menos 
ativos quando associados a objetos flutuantes, o que 
pode favorecer sua captura (Fréon & Misund, 1999). 
No entanto, algumas hipóteses relativas ao papel 
desempenhado pelos atratores vêm ganhando 
credibilidade. Observações realizadas durante o 
segundo cruzeiro parecem apoiar algumas dessas 
hipóteses. 

Assim, a observação, em várias ocasiões, de 
pequenos cardumes que se separavam do principal, 
afastando-se do barco para a alimentação e depois 
retornando, daria sustento a teoria do “ponto de 
encontro” (meeting point) (Castro et al., 2002; Fréon 
& Misund, 1999; Fréon & Dagorn, 2000). 

Outras observações apontam que os atuns se 
associam a objetos flutuantes para obter proteção 
contra predadores (Rountree, 1989; Feigenbaum, 
1989; Fréon & Misund, 1999). Durante o segundo 
cruzeiro foi registrada a presença de um agulhão-
negro (Makaira nigricans Lacepède, 1802) de 
aproximadamente 450 kg. Nesta ocasião, o 
comportamento dos atuns se alterou, com parte do 
cardume se dirigindo para profundidades maiores – 
em torno de 100 m – e outra parte se aproximando 
muito da embarcação. Esta última era composta 
principalmente por indivíduos de pequeno porte. 
Não foi possível identificar as espécies que se 
aproximaram. No entanto, o agulhão se manteve 
distante, a cerca de 20 m da embarcação.  

O fototropismo negativo, apontado por 

Castro et al., (2002) como uma possível razão para 
eficiência dos FADs, também foi registrado a bordo. 
Foi observado que os atuns tinham uma clara 
preferência pela sombra, acompanhando a 
embarcação principalmente pelo bordo oposto ao 
sol. Essa característica é utilizada na manobra de 
transferência do cardume de um barco para outro, 
colaborando para a confirmação desta hipótese. 

Esta preferência por locais sombreados 
também pode ser explicada como proteção contra 
predadores, uma vez que os atuns ficam mais bem 
camuflados na sombra e conseguem manter a visão 
mais apurada, pois suas pupilas permanecem mais 
dilatadas na sombra, e podem observar os possíveis 
predadores se aproximarem (Helfman, 1981). 

O padrão de deslocamento vertical dos 
atuns, quando associados a um objeto flutuante, foi 
descrito por Dagorn et al. (2001) e foi também 
confirmado durante o segundo cruzeiro. A relação 
entre a velocidade da embarcação e a profundidade 
em que os atuns a acompanham é bem clara. Quanto 
mais rápido a embarcação navegava, mais próximo 
da superfície o cardume a acompanhava. No 
momento em que o barco reduzia a velocidade, o 
cardume se deslocava para profundidades maiores.  

Baseado nestas observações foi 
determinado, pelo mestre da embarcação, que a 
velocidade ideal de pesca é de aproximadamente 
quatro nós. Em velocidades inferiores a esta, os 
atuns se distanciam da superfície e ficam menos 
vulneráveis aos equipamentos de pesca. Em 
velocidades superiores, o consumo de óleo diesel 
aumenta, elevando o custo de produção. 
 
Conclusões 

Esta nova modalidade de pesca se mostra 
promissora, com vantagens ecológicas sobre a pesca 
de espinhel tradicional, principalmente na ausência 
de morte nas capturas incidentais e a maior 
segurança e possibilidade de convívio social dos 
pescadores. 

O baixo custo operacional deve permitir um 
número maior de pescadores nesta modalidade, uma 
vez que a armação do barco deixa de representar um 
fator limitante. O elevado preço de mercado da 
principal espécie alvo, a albacora-bandolin, também 
colabora para o sucesso da pescaria, uma vez que 
mesmo pequenas capturas já representam bons 
retornos financeiros. 

Numa primeira análise, as desvantagens em 
relação à pesca tradicional ficam por conta da 
captura focada sobre os juvenis, o que pode 
significar que esta pesca seja insustentável em larga 
escala e a necessidade, para início das atividades, de 



“Cardume associado”. Nova modalidade de pesca. 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2007), 2 (1): 66-74 

73

se encontrar um atrator com o cardume já formado. 
Esse evento é raro e pode limitar as operações de 
pesca com a técnica de “cardume associado”. 

Porém, nesta etapa de desenvolvimento, 
essas desvantagens ainda não se apresentam como 
fatores limitantes. Existem apenas dois barcos da 
frota brasileira realizando a pescaria com “cardume 
associado”, ou seja, essa técnica ainda não esta 
difundida e pode sofrer ajustes, que minimizem as 
desvantagens, antes de se tornar uma pesca 
tradicional. 

As técnicas para manutenção e transferência 
do cardume, utilizadas nesta pesca, também 
representam importantes ferramentas para o estudo 
dos atuns. Barcos da frota oceanográfica brasileira 
poderiam receber estes cardumes e estudá-los por 
longos períodos e sob diferentes condições 
oceanográficas. 

Por último, esta descrição ilustra bem a 
capacidade criativa de mestres que são bons 
observadores da natureza do mar e do 
comportamento dos peixes. Assim eles desenvolvem 
um conhecimento empírico detalhado e rico para 
implementar novas e efetivas formas de exploração. 
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The remora, Echeneis naucrates Linnaeus, 1758, is already known to attach to a variety of hosts including, marine 
turtles, cetaceans, elasmobranches and teleost fishes (at least 38 fish species), including conspecifics (Brunnschweiler & 
Sazima, 2006). Remora’s suction disk is the result of a modified first dorsal fin, which migrated anteriorly onto the 
neurocranium and underwent a series of morphological modifications (Fulcher & Motta, 2006). On January 21st, 2005, 
during an offshore dive operation in Salvador (BA, Brazil), two remoras approached a dive group swimming close and 
following the group for 10 minutes. When a regular speed was kept by the photographer (8 m depth), one of the remoras 
(approximately 45 cm total length) positioned and attached to the diver. It remained attached for over a minute, 
detaching and attaching again, repositioning to the diver’s right thigh during this short period of time. CLS Sampaio 
(pers. com.) also reports two other similar registers (15 and 35 cm total length), attached to the diver’s belly, at the same 
dive place on JAN and FEB 2005 and similar depths during a SCUBA decompression stop. Picture Characteristics: 
Canon PowerShot S70; Resolution of 7 megapixels (180 dpi); autofocus; Speed ISO-50; diaphragm aperture 2.8; time of 
exposition 1/250 A; time of exposition 1/400 B. Canon Housing WP-DC40. 
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The Brownstriped grunt, Anisotremus moricandi (Ranzani 1842) (Fig. A, adults and B, juvenile) belongs to the family 
Haemulidae, reachs about 18 cm and is distributed in the western Atlantic, from Panama to Espirito Santo, Brazil.  
It is considered a coastal solitary species with nocturnal activities living in rocky bottoms (Acero & Garzón 1982).  
From December 2004 to January 2007, three schools of A. moricandi (with 3, 5 and 8 fishes) were observed during six 
diurnal SCUBA dives in the Itacipanema reef (38º 57' 53” W - 16º 15' 46" S), South of Bahia and nine schools  
(with 3 - 11 fishes) during seventeen free diurnal dives in the Picãozinho reef (34º 48'45" W - 7º 06' 45" S), João 
Pessoa, Paraíba, both in NE Brazil. 
Although it is pointed in the Red List of Threatened Species - IUCN (Acero 1996) and also under high fishing pressure 
by Floeter et al. (2006), authors´ personal observations indicate that A. moricandi is not a main target, neither for 
commercial or artisanal fisheries in the states of Bahia and Paraíba. Underwater observations, however confirms that 
this species may present diurnal and gregarious habits, including mixing with other Haemulidae species, which indicates  
that strategies to conserve A. moricandi populations in NE Brazil should place strong emphasis on the conservation of 
their habitats, especially the biogenic coastal reefs, and no requiries on fishing pressure reduction.  
Picture Characteristics: Canon PowerShot S40; Resolution of 4 megapixels; autofocus; automatic regulation; 
Waterproof Case Canon WP-DC300. 
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