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RESUMO 

 

ADLER, Germano Homem. Crescimento e Mortalidade de Teleósteos Estuarinos da Baía de 

Guanabara. Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado em Ecologia) Programa de Pós-

Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

A Baía de Guanabara é um ambiente estuarino de grande importância econômica e 

social e tem na pesca uma das suas principais atividades. Para conhecer o status de explotação 

de 4 espécies estuarinas, foram realizadas 48 campanhas de arrasto de fundo, durante o 

período de Julho de 2005 a Junho de 2007. Foram capturados 14.389 bagres, Genidens 

genidens, 14.775, baiacus, Chilomycterus spinosus, 3.250 carapicus, Eucinostomus argenteus 

e 3.908 sardinhas boca-torta, Cetengraulis edentulus. Distribuições de freqüência de 

comprimento foram analisadas através do ELEFAN I para gerar estimativas dos parâmetros 

de crescimento (L∞ e k), mortalidade (Z, M, F e E) e probabilidades de captura (L25; L50 e 

L75). A longevidade (tmáx = 3/k) e taxa de sobrevivência (S = e-Z) foram calculadas a partir das 

fórmulas de TAYLOR (1958) e RICKER (1975) respectivamente. Os resultados apresentam 

as seguintes estimativas: G. genidens (L∞ = 40,2 cm; k = 0,41 ano-1; Z = 2,89 ano-1; M = 0,89 

(26°C) ano-1; F = 2,0 ano-1; E = 0,69 ano-1; L25 = 9,41 cm; L50 = 11,41 cm; L75 = 13,33 cm; 

tmáx = 7,3 anos; S = 5,6%); C. spinosus (L∞ = 36,35 cm; k = 0,33 ano-1; Z = 1,97 ano-1; M = 

0,76 (24 °C) ano-1; F = 1,21 ano-1; E = 0,61 ano-1; L25 = 4,63 cm; L50 = 4,86 cm; L75 = 5,1 cm; 

tmáx = 9,1 anos; S = 14%); E. argenteus (L∞  = 20,2 cm, k = 0,5 ano-1; Z = 2,15 ano-1; M = 1,2 

(25 °C) ano-1; F = 0,95 ano-1; E = 0,44 ano-1; L25 = 9,47 cm, L50 = 10,62 cm e L75 = 11,62 cm; 

tmáx = 6 anos; S = 11,7%); C. edentulus (L∞ = 17,7 cm; k = 0,76 ano-1; Z = 1,85 ano-1; M = 1,7 

(27 °C) ano-1; F = 0,15 ano-1; E = 0,08 ano-1; L25 = 9,77 cm, L50 = 10,69 cm e L75 = 11,62 cm; 

tmáx = 4 anos; S = 15,7%). Os índices de ajuste (Rn e Φ’) validaram todas as estimativas dos 

parâmetros de crescimento. O bagre G. genidens e o baiacu C. spinosus estão sobrepescados, 

necessitando de um plano de manejo urgente. Estas espécies podem servir como indicadores 

biológicos. O carapicu E. argenteus e a sardinha boca-torta E. edentulus estão subexplorados, 

mas também necessitam de um plano de manejo de seus estoques. Há necessidade de reavaliar 

todos os estoques em função da data de coleta e também pelos processos de despoluição da 

Baía de Guanabara entre outros que alteraram e continuam alterando o estuário fluminense, 

podendo já ter causado grandes mudanças. A sardinha boca-torta deve ser reavaliada 
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utilizando aparelhos próprios para a captura de pelágicos a fim de observar possíveis 

discrepâncias entre os resultados. A probabilidade de captura de 75% para o bagre, baiacu e 

carapicu, bem como a probabilidade de 50% para a sardinha boca-torta apresentam-se inferior 

ao comprimento da primeira maturação, e logo não atingiram comprimento suficientes para se 

reproduzirem, comprometendo a sustentabilidade dos estoques. Os resultados deste estudo 

servem como valores de referência para a elaboração de regulamentos e normativas que 

garantam sustentabilidade aos estoques. 

 

Palavras-chave: crescimento, mortalidade, indicadores, estuário, Baía de Guanabara. 
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ABSTRACT 

 

ADLER, Germano Homem. Growth and Mortality of Estuarine Teleosts of Guanabara Bay, 

Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado em Ecologia)-Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

The Guanabara Bay is a great economic and social importance estuarine. The fishing 

in the bay has been the main source of fishing stocks decline. To make knowledge about the 

explotation status of 4 fish stocks, were carried out 48 otter trawls samplings campaigns 

between 2005 July and 2007 June. The total catch of fishes was about 14.389 catfishes G. 

genidens, 14.775 burrfishes C. spinosus, 3.250 silver mojarras E. argenteus and about 3.908 

Atlantic anchoveta C. edentulous. Frequency distributions were assessed by ELEFAN I to 

provide growth (L∞ e k) and mortality (Z, M, F, and E) parameters estimates and also the 

probability of capture (L25; L50 e L75). The longevity (tmáx = 3/k) e survival index (S = e-Z) was 

calculated from the TAYLOR (1958) and RICKER ‘s (1975) formulas, respectively. The 

results showed the follow estimates: G. genidens (L∞ = 40,2 cm; k = 0,41 year-1; Z = 2,89 

year-1; M = 0,89 (26°C) year -1; F = 2,0 year -1; E = 0,69 year -1; L25 = 9,41 cm; L50 = 11,41 

cm; L75 = 13,33 cm; tmax = 7,3 years old; S = 5,6%); C. spinosus (L∞ = 36,35 cm; k = 0,33 

year-1; Z = 1,97 year -1; M = 0,76 (24 °C) year -1; F = 1,21 year -1; E = 0,61 year -1; L25 = 4,63 

cm; L50 = 4,86 cm; L75 = 5,1 cm; tmax = 9,1 years old; S = 14%); E. argenteus (L∞  = 20,2 cm, 

k = 0,5 year -1; Z = 2,15 year -1; M = 1,2 (25 °C) year -1; F = 0,95 year -1; E = 0,44 year -1; L25 

= 9,47 cm, L50 = 10,62 cm and L75 = 11,62 cm; tmax = 6 year  old; S = 11,7%); C. edentulus 

(L∞ = 17,7 cm; k = 0,76 year -1; Z = 1,85 year -1; M = 1,7 (27 °C) year -1; F = 0,15 year -1; E = 

0,08 year -1; L25 = 9,77 cm, L50 = 10,69 cm and L75 = 11,62 cm; tmax = 4 year  old; S = 15,7%). 

The adjustment índices (Rn and Φ’) validated all estimates of growth parameters. The catfish 

G. genidens and pufferfish C. spinosus are overfished requiring a urgent management plan. 

These species could serve as biological indicators. The silver mojarra E. argenteus and the 

The atlantic anchoveta C. edentulus are underexploited, but also require a management plan. 

There is a need to reassay all the fish stocks based on the date of colletion and also by the 

processes of decontamination of Guanabara Bay and others that have altered and continue 

changing the fluminense estuary and may have already caused major changes. The atlantic 

anchoveta should be reevaluated using appropriate apparatus for catching pelagic fish in order 
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to observe possible differences in results. The capture probability of 75 % for catfish, 

pufferfish and silver mojarra as well as the probability of 50 % for atlantic anchoveta show up 

below the length at first maturity and thus not reached the required age and length to 

reproduce, compromising sustainability of stocks. The results of this study serve as 

benchmarks for preparation of rules and regulations to ensure sustainability to stocks. 

 

Key words: growth, mortality, indicators, estuary, Guanabara Bay. 
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1INTRODUÇÃO 

 

A humanidade tem explorado os recursos marinhos desde que surgiu (RICHTER et 

al., 2008), sendo uma das mais antigas atividades econômicas realizadas pelo homem. Onde a 

pesca é a prática da captura de seres vivos no ambiente aquático marinho, estuarino ou 

continental, denominada de explotação (SILVA & VIANNA, 2009). O setor de exploração 

marinha de peixes e invertebrados deveria ser próspero em função às grandes capturas, ao alto 

valor comercial dos recursos e por não serem recursos produzidos pelo homem (PAULY et 

al., 1998). Entretanto não é isso que acontece. A exploração freqüentemente tem sido 

abordada como uma questão local (PAULY et al., 2003), no entanto, historicamente, os 

problemas causados pela pesca são globais. Muitos trabalhos já apontam grandes mudanças 

na natureza dos desembarques pesqueiros dos últimos 60 anos (KLEISNER et al., 2012), 

tornando evidente o declínio das pescarias causado principalmente pela sobrepesca 

(JACKSON et al., 2001; KLEISNER & PAULY, 2011). Outra grande mudança que surge nos 

desembarques é o declínio do nível trófico médio - fenômeno mundialmente conhecido como 

fishing down - que tendo causado desestruturação nas teias alimentares marinhas (PAULY et 

al., 1998). A sobrepesca ocorre quando o esforço pesqueiro é maior, e o tamanho dos 

indivíduos explorados é menor, do que os níveis de esforço e tamanho que produziriam um 

Rendimento Máximo Sustentável (MSY) em uma pescaria (CAILLOUET et al., 2008), e a 

tendência é que, os indivíduos capturados de uma população sejam cada vez menores em 

comprimento. Nota-se, porém, que há grande tendência para o aumento do esforço pesqueiro. 

A intensa pressão de pesca tem sido apontada como um dos principais agentes causadores da 

sobrepesca. O esforço pesqueiro mundial está estimado a um valor que excede o esforço 

ótimo por um fator de três ou quatro (PAULY et al., 2002). Ainda assim, muitos cientistas 

(HILBORN, 2007; 2010; WORM et al., 2009) acreditam que os desembarques estejam 

estagnados ou sofrendo leve declínio, porém, estas visões não indicam estabilidade, e sim, são 

indicativos de uma rápida expansão do esforço e das áreas de pesca (PAULY & FROESE, 

2012); havendo um consenso de que aproximadamente 30% dos estoques já estejam 

sobrepescados (HILBORN, 2010; SRINIVASAN, 2012). De acordo com o relatório do Banco 

Mundial e da FAO (WORLD BANK/FAO, 2009), a má gestão de recursos pesqueiros têm 

provocado perdas econômicas de 50 bilhões por ano.  

No Brasil, o crescente aumento da sobrepesca sobre boa parte dos recursos pesqueiros, 

e a degradação das áreas costeiras de criadouro, como os estuários e manguezais, são 

apontadas como responsáveis pela queda na produção pesqueira nacional. A poluição e os 
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efeitos de mudanças climáticas também são fatores que causam grande impacto sobre os 

estoques (KLEISNER & PAULY, 2011).  

A costa sudeste brasileira, por apresentar grande extensão da plataforma continental, 

possui ampla área a ser explorada comercialmente, tendo a pesca de arrasto para a captura de 

camarões e peixes demersais, uma das atividades mais representativas (FAERJ/SEBRAE-RJ, 

2009). Em particular, o estado do Rio de Janeiro possui a terceira maior costa do país, com 

cerca de 640 km de extensão, o segundo maior conjunto de baías, estuários, lagoas costeiras e 

manguezais, distribuídos em 25 municípios litorâneos, onde são encontrados 156 locais de 

desembarque, com um total de 25 colônias de pescadores, além de inúmeras associações, 

cooperativas que representam os diferentes segmentos do setor. De acordo com o Censo 

Estrutural da Pesca Artesanal Marítima e Estuarina (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2006), existe 

no estado do Rio de Janeiro aproximadamente 2.967 embarcações pesqueiras, tendo o 

município do Rio de Janeiro o maior número de embarcações do estado. E segundo o Prozee 

(SEAP/IBAMA/PROZEE, 2005), o estado fluminense possui cerca de 20 mil pescadores, que 

se concentram em sua maior parte na Baía da Guanabara e Região dos Lagos.  

A pesca artesanal ou de pequena escala exercem grande importância para as 

comunidades costeiras, pois são fontes de sustento, renda e emprego para milhares de famílias 

(SILVA et al., 2013). A pesca recreativa também desempenha papel importante no contexto 

da exploração de recursos marinhos, pois mesmo sendo conceitualmente distinta da pesca 

comercial, ambas compartilham o potencial para modificar e degradar ambientes, e causar 

mudanças evolutivas devido ao processo de seleção pesqueira (COLEMAN et al., 2004; 

MORALES-NIN et al., 2005). A capacidade de sustentação de uma população perante a 

pesca é proporcional à sua abundância e susceptibilidade de ser capturada, que por sua vez 

estão relacionadas às estratégias de ciclo de vida utilizadas pela espécie. Assim espécies 

componentes da fauna acompanhante podem ser mais sujeitas à sobrepesca que as espécies-

alvo (VIANNA & VERANI, 2002). A sobrepesca também tem sido apontada como uma 

grande ameaça à diversidade de peixes em ambientes estuarinos (HOSTIM-SILVA et al., 

2013). Estes ambientes possuem grande relevância ecológica para as comunidades de peixes 

que passam parte ou todo o ciclo de vida nesses locais; uma vez que são áreas de proteção 

para juvenis e de refúgio para adultos em reprodução e por apresentarem alta disponibilidade 

de alimentos (BLABER, 2013). A Baía de Guanabara é um estuário conhecido por apresentar 

intensa eutrofização em suas águas, resultante do grande aporte de efluentes domésticos e 

industriais associada a uma circulação deficiente de água (MAYR et al., 1989). Apesar de 

toda a degradação existente na baía, bem como sua relevância ambiental e socioeconômica, 
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não se sabe muito sobre como a pesca influencia os estoques desta região.  

A pesca tem uma grande influência sobre as estruturas populacionais de peixes, em 

particular, o crescimento e mortalidade. O conhecimento sobre estes dois parâmetros é de 

extrema importância científica e ecológica. A obtenção dessas informações é essencial para a 

compreensão básica sobre a biologia de qualquer organismo, podendo fornecer informações 

relevantes para a gestão de recursos considerando espécies comercialmente importantes 

(GARCES, 2008). Com a intenção de melhor administrar recursos pesqueiros, a ferramenta 

necessária para o manejo e preservação é o conhecimento de aspectos quantitativos 

populacionais (parâmetros de crescimento e mortalidade). No entanto, em face ao problema 

da maioria dos trabalhos sobre peixes estuarinos serem desenvolvidos em áreas temperadas 

(BLABER, 2013), o presente trabalho, realizado no estuário da Baía de Guanabara, se propõe 

a gerar informações técnicas que auxiliem na gestão e manejo de ictiofauna estuarina tropical.  

O primeiro modelo de crescimento foi desenvolvido por PÜTTER (1920), e serviu de 

base para a elaboração do modelo matemático desenvolvido para o crescimento individual por 

VON BERTALANFFY (1938). Há muitas maneiras para se estimar estes parâmetros; 

podendo utilizar dados da distribuição de frequências de comprimento, experimentos de 

marcação e recaptura, e exames de crescimento formados em partes duras tais como escamas, 

otólitos e vértebras (KING, 2007). As estimativas dos parâmetros de crescimento fornecem a 

base necessária para as ações de monitoramento e manejo da pesca (ARAÚJO-JÚNIOR et al., 

2006). 

As espécies deste estudo foram selecionadas por três razões principais; (1) devido ao 

fato de suas populações serem frequentemente capturadas pelas artes de pesca da região; (2) 

por serem potencialmente representantes de estratos oceanográficos distintos do estuário Baía 

de Guanabara, ou seja, do alto, médio e baixo estuário demersal, e uma espécie pelágica; e por 

(3) terem seus ciclos de vida inteira ou parcialmente associados a este ambiente. Essas 

espécies se distribuem em estratos distintos no estuário, podendo servir como indicadores 

ambientais de cada estrato. As três primeiras espécies são demersais, sendo o bagre, Genidens 

genidens (Cuvier, 1829), um representante do alto-estuário; o baiacu-de-espinho, 

Chilomycterus spinosus spinosus (Linnaeus, 1758), representando o médio estuário, o 

carapicu, Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855, mais restrito ao baixo estuário e a 

sardinha boca-torta, Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829), compreendendo toda a baía, por 

se tratar de uma espécie pelágica. Outro fator que contribuiu para a utilização destas espécies 

é que todas apresentaram grande número de indivíduos amostrados com grande amplitude de 

tamanho. 
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Os bagres, pertencentes à família Ariidae, são numericamente abundantes ao longo da 

costa do Brasil. Seus hábitos bentônicos e o amplo espectro de itens alimentares fazem com 

que sejam bons candidatos em estudos de biomonitoramento (RODRÍGUEZ-CEA et al., 

2006; AZEVEDO et al., 2012; SILVA-JÚNIOR et al., 2013b). A presença das diferentes 

fases ontogênicas nos estuários sugere que os Ariídeos são bem adaptados às variações 

ambientais características desses ambientes (BARLETTA et al.,2008). O bagre Genidens 

genidens (Figura 1) é uma espécie estuarino-dependente (ANDRADE-TUBINO et al., 2008) 

que ocorre na costa leste da América do Sul, possivelmente das Guianas ao Rio da Prata 

(MENEZES & FIGUEIREDO, 1978); sendo muito abundante, fácil de capturar, 

economicamente importante, tolerante a variações ambientais e impactos humanos, e não 

realiza migração (SILVA-JÚNIOR et al., 2013b). Completa todo o seu ciclo de vida dentro do 

estuário, preferencialmente nas partes mais internas, em substratos de fundo lodosos ou 

arenosos (GOMES & ARAÚJO, 2005). Os membros da família Ariidae recebem grande 

destaque na ictiofauna brasileira por serem a terceira família de teleósteos demersais mais 

numerosos nos estuários, sendo Genidens genidens uma das espécie mais abundantes nos 

estuários do sudeste brasileiro (ANDRADE-TUBINO et al., 2008). 

 

 

Figura 1. Espécime deGenidens genidens, com 12,0 cm de comprimento total, coletado na Baía de Guanabara, 

Estado do Rio de Janeiro. Foto: LBTP/IB-UFRJ. 

 

Os membros da família Diodontidae, popularmente conhecidos como baiacus, são 

facilmente capturados e apresentam morfologia incomum (LEIS, 2006). O corpo é capaz de 

inflar evidenciando espinhos que recobrem o corpo. A maioria das espécies é demersal, 

vivendo em torno de coral ou recifes rochosos, enquanto outras espécies podem ocorrer em 



 

ambientes de fundo arenoso ou lodoso, em profundidades de até 100 metros.

para a família consiste de ouriços, moluscos e crustáceos. 

(Figura 2) distribui-se do nordeste da costa da América do Sul (Su

até o sudeste do Brasil (

demonstrado que esta espécie é estuarino

encontram no médio estuário

 

Figura 2. Espécime de Chilomycterus

Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. Foto: LBTP/IB

 

A família Gerreidae

compreende peixes de pequeno e médio 

comprimido e pela presença de um focinho pontudo com boca protrátil (

Ocorrem em águas costeiras de todos os mares tropicais, e algumas espécies entram em 

ambientes de água salobra ou doce, muito comuns na costa brasileira (

FIGUEIREDO 1980, CARPENTER 

leste do Oceano Pacífico, n

incluindo as Ilhas Galápagos, e no oeste Atlântico dos Estados Unidos (

do Brasil (CARPENTER, 2002

ocasionalmente nas entradas de estuários, e os seus juvenis ocorrem em lagoas e 

(ESCHMEYER et al., 1983). Possui hábito alimentar onívoro caracterizado por ser uma 

espécie oportunista aliment

como é processada para peixes alimento ou isc

2002). 

ambientes de fundo arenoso ou lodoso, em profundidades de até 100 metros.

ouriços, moluscos e crustáceos. A espécie Chilomycterus

se do nordeste da costa da América do Sul (Suriname e Ilhas Britânicas) 

(LEIS, 2006). Em estudo realizado na Baía de Guanabara, foi 

esta espécie é estuarino-oportunista, cujas maiores abundâncias se 

estuário (ANDRADE, 2009).  

Chilomycterus spinosus, com 24,6 cm de comprimento total, coletado na Baía de 

Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. Foto: LBTP/IB-UFRJ. 

A família Gerreidae, cujos membros são conhecidos como carapicus e carapebas,

compreende peixes de pequeno e médio porte, caracterizados pelo corpo fortemente 

comprimido e pela presença de um focinho pontudo com boca protrátil (

Ocorrem em águas costeiras de todos os mares tropicais, e algumas espécies entram em 

ambientes de água salobra ou doce, muito comuns na costa brasileira (

CARPENTER 2002, NELSON, 2006). A espécie 

leste do Oceano Pacífico, na Baía de Anaheim (Califórnia, Estados Unidos) até o Peru, 

incluindo as Ilhas Galápagos, e no oeste Atlântico dos Estados Unidos (

, 2002). Comumente encontrada em substrato

ocasionalmente nas entradas de estuários, e os seus juvenis ocorrem em lagoas e 

., 1983). Possui hábito alimentar onívoro caracterizado por ser uma 

espécie oportunista alimentar (DENADAI et al., 2012). Apresenta valor comercial modesto, 

como é processada para peixes alimento ou isca vivo na pesca desportiva (
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ambientes de fundo arenoso ou lodoso, em profundidades de até 100 metros. A alimentação 

Chilomycterus spinosus 

riname e Ilhas Britânicas) 

, 2006). Em estudo realizado na Baía de Guanabara, foi 

maiores abundâncias se 

 

comprimento total, coletado na Baía de 

conhecidos como carapicus e carapebas, 

, caracterizados pelo corpo fortemente 

comprimido e pela presença de um focinho pontudo com boca protrátil (NELSON, 2006). 

Ocorrem em águas costeiras de todos os mares tropicais, e algumas espécies entram em 

ambientes de água salobra ou doce, muito comuns na costa brasileira (MENEZES & 

, 2006). A espécie se distribui desde o 

a Baía de Anaheim (Califórnia, Estados Unidos) até o Peru, 

incluindo as Ilhas Galápagos, e no oeste Atlântico dos Estados Unidos (Nova Jersey) até o sul 

). Comumente encontrada em substratos de fundo arenosos, 

ocasionalmente nas entradas de estuários, e os seus juvenis ocorrem em lagoas e manguezais 

., 1983). Possui hábito alimentar onívoro caracterizado por ser uma 

valor comercial modesto, 

vivo na pesca desportiva (CARPENTER 



 

 

Figura 3. Espécime Eucinostomus

Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. Foto: LBTP/IB

 

Peixes da família Engraulidae são amplamente distribuídas em águas tropicais e sub

tropicais. Acredita-se que os engraulídeos

maior elo trófico nas cadeias alimentares de baía devido ao seu papel em converter a biomassa 

planctônica em alimento para os piscívoros (

espécie Cetengraulis edentulus

abundantes em estuários, como exemplo, 

Cetengraulis edentulus distribui

Sul do Brasil (MENEZES 

de estuários (CASTRO et al.

no interior da Baía de Guanabara 

densidades de ovos e larvas no 

 

Eucinostomus argenteus, com 10,5 cm de comprimento total, coletado na Baía de 

Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. Foto: LBTP/IB-UFRJ. 

Peixes da família Engraulidae são amplamente distribuídas em águas tropicais e sub

se que os engraulídeos, também conhecidos como manjubas,

maior elo trófico nas cadeias alimentares de baía devido ao seu papel em converter a biomassa 

planctônica em alimento para os piscívoros (HILDEBRAND, 1963). 

Cetengraulis edentulus, sardinha boca-torta (Figura 4), como um

abundantes em estuários, como exemplo, da Baía de Sepetiba (PESSANHA 

distribui-se do Panamá até a costa norte do estado de Santa Catarina, 

MENEZES & FIGUEIREDO, 2000), sendo um habitante comum e abundante 

et al., 2005). Esta espécie completa o seu ciclo de vida inteiramente 

Baía de Guanabara (MAZZETTI e HUBOLD, 1982), sendo registradas altas 

e larvas no estuário (BONECKER, 1997). 
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total, coletado na Baía de 

Peixes da família Engraulidae são amplamente distribuídas em águas tropicais e sub-

, também conhecidos como manjubas, sejam o 

maior elo trófico nas cadeias alimentares de baía devido ao seu papel em converter a biomassa 

, 1963). A família possui a 

como uma das mais 

PESSANHA et al., 2003). 

se do Panamá até a costa norte do estado de Santa Catarina, 

), sendo um habitante comum e abundante 

, 2005). Esta espécie completa o seu ciclo de vida inteiramente 

sendo registradas altas 
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Figura 4. Espécime Cetengraulis edentulus (sardinha boca-torta), com aproximadamente 15,0 cm de 

comprimento total. Foto: FISHBASE por Vaske Jr., Teodoro – DIMAR/Departamento de Pesca/UFRPE.  

 

O presente estudo faz parte do programa “Avaliação Ambiental da Baía de Guanabara”, 

coordenado e financiado pelo CENPES-Petrobrás em colaboração com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Estimar parâmetros populacionais de quatro espécies de peixes comumente capturadas 

no estuário tropical da Baía de Guanabara, avaliando também a possibilidade de serem 

utilizadas como indicadores ambientais de cada estrato estuarino, representando assim todo o 

ambiente. Sendo as espécies: Genidens genidens (Cuvier, 1829), Chilomycterus spinosus 

(Linnaeus, 1758), Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1855) e Cetengraulis edentulus 

(Cuvier, 1829). 

 

 

2.2 OJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estimar, para as quatro espécies consideradas, os parâmetros de crescimento (L∞ e k);  

 

- Estimar, para as quatro espécies consideradas, as taxas de mortalidade (Z, M e F); 

 

- Estimar, para as quatro espécies consideradas, a taxa de explotação (E); 

 

- Estimar as probabilidades de captura (L25, L50, L75), taxa de sobrevivência (S) e longevidade 

(tmáx) para as quatro espécies consideradas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo teve como área amostrada, a Baía de Guanabara (BG). Considerada 

uma das mais proeminentes baías do litoral brasileiro (KJERFVE et al., 1997), localizada na 

região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22°40’ e 23º00’ Sul e 

longitudes 43°00’ e 43º18’ Oeste. A superfície da baía possui aproximadamente 384 km², 

sendo 328 km2 de água e 56 km2 de ilhas, ilhotas e pedras (RIBEIRO &KJERFVE, 2002; 

KALAS et al., 2009). Seu perímetro de 131 km possui largura máxima de 28 km de leste a 

oeste, no ponto entre a foz dos rios São João de Meriti e Guapi-Macacu, enquanto a maior 

extensão é de 38 km de norte a sul, entre a barra e a foz do rio Magé (COELHO, 2007). A 

barra da baía sofre um estreitamento entre a Fortaleza de Santa Cruz e o Forte de São João. 

Nessa área a largura da baía se restringe a apenas 1,6 km (QUARESMA et al, 2000). O 

regime de marés é semi-diurno com amplitude média de um metro com máxima de 1,4 m 

(RIBEIRO & KJERFVE, 2002). As profundidades não são uniformes, variando entre um 

metro em áreas a noroeste da baía, durante a maré-baixa, até média de 20 m no canal central 

(MAYR et al., 1989), com máxima de 58 m de profundidade (RIBEIRO &KJERFVE, 2002). 

O substrato próximo à barra é composto por areia fina e média devido à presença de um banco 

de areia e às grandes velocidades das correntes de maré, fatores que impedem a sedimentação 

lamosa. Em contrapartida, a sedimentação lamosa predomina em grande parte da baía, nas 

áreas de interior e em direção às regiões mais protegidas do sistema, em função da diminuição 

das correntes de fundo (QUARESMA et al., 2000). 

A bacia hidrográfica contribuinte ao sistema estuarino da Baía de Guanabara possui 

uma área aproximada de 4.080 km² (RIBEIRO & KJERFVE, 2002), caracterizada por 

topografias contrastantes, incluindo áreas planas de baixadas e restingas, mangues e praias; e 

zonas montanhosas como a Serra do Mar ao norte, com altitudes entre 1.000 e 2.000 metros, e 

ao sul por cadeias de montanhas mais baixas, entre 500 e 1.000 metros, paralelas ao litoral 

(COELHO, 2007). A região possui clima subtropical úmido, com estação chuvosa durante o 

verão (dezembro à março) e uma estação seca durante o inverno (julho à agosto) (MAYR et 

al., 1989; KALAS et al., 2009). O volume médio de água na baía é de aproximadamente 

1,87x109 m3 (RIBEIRO & KJERFVE, 2002), recebendo também aporte de águas continentais 

oriundas de mais de 35 rios, bem como o despejo inadequado de efluentes domésticos e 
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industriais. Estando localizado em uma das regiões mais industrializadas do Brasil, o 

complexo estuarino da Baía de Guanabara é margeado pelos municípios do Rio de Janeiro, 

Niterói, São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Duque de Caxias e Itaboraí, além de muitas outras 

pequenas comunidades, concentrando no seu entorno uma população de aproximadamente 11 

milhões de habitantes (RIBEIRO & KJERFVE, 2002).  

Os pontos de coleta de dados foram estabelecidos em função da descrição 

oceanográfica realizada por MAYR et al. (1989). Estes autores dividiram a baía em cinco 

estações (Figura 5) que se distinguem em razão da qualidade da água, sendo que em cada foi 

estabelecido duas estações de coleta. Porém, o objetivo do trabalho tratou de avaliar os 

estratos oceanográficos (alto, médio, baixo estuário, bem como a zona pelágica como um 

todo) em função das estimativas de crescimento e mortalidade de cada representante 

biológico. A estratificação espacial da Baía de Guanabara segue padrões de salinidade ao 

longo de seu corpo d’água. Segundo KJERFVE et al. (1997) e QUARESMA et al. (2000), a 

Baía de Guanabara possui caracterização distinta em três partes pelo seu gradiente de 

salinidade da água de superfície: baixo, médio e alto estuário. No baixo estuário (pontos 4.1 e 

4.2), da entrada da baía até a ponte Rio-Niterói, as águas oceânicas têm maior influência na 

salinidade, o hidrodinamismo é maior (força de correntes oceânicas) e há predominância de 

grãos maiores, com sedimento arenoso. No médio estuário (pontos 3.1e 3.2; 5.1 e 5.2) da 

ponte Rio-Niterói até a Ilha do Governador, as águas oceânicas continuam tendo influência, 

mas já apresentam pequena mistura com as águas continentais, o hidrodinamismo pode ser 

considerado moderado e há predomínio de grãos mais finos, com mistura dos tipos de 

sedimentos. Embora as estações 3 e 5 se encontrem no mesmo estrato, a qualidade da água se 

distingue imensamente. De acordo com MAYR et al. (1989), a qualidade da água na estação 

3, possui boa qualidade, devido à influência da ACAS que penetra na baía pelo Canal Central; 

e a da estação 5 possui água extremamente poluída pelo despejo diário de efluentes 

domésticos e industriais. No alto estuário, da Ilha do Governador até o fundo da baía (estações 

1.1 e 1.2; 2.1 e 2.2), as águas oceânicas ainda apresentam influência, porém com grande 

aporte da descarga continental (de águas e poluentes), ocorre a maior mistura de águas nesta 

área do estuário, principalmente nos períodos de alta pluviosidade quando as águas 

continentais apresentam maior alcance de distribuição (KJERFVE et al., 1997; QUARESMA 

et al., 2000). Já as forças das correntes tornam-se fracas, proporcionando baixo 

hidrodinamismo, menor carreamento e maior decantação de partículas menores, e também 

pelo escoamento continental o sedimento apresenta a composição constituída por grãos 

menores e mais finos. Este tipo de divisão espacial foi utilizado para associar espécies que 



 

representassem cada um destes locais, e mais uma espécie pelágica que se distribuísse de 

forma mais homogênea ao longo de todo o estuário.

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Entre os meses de j

arrastos de fundo experimentais

periodicidade de quinze dias entre cada arrasto.

Figura 5. Baía de Guanabara, indic

remanescentes de manguezal. Área amarela, verde e azul representam respectivamente o alto, médio e baixo 

estuário. 

 

As amostragens de material biológico 

um barco pesqueiro comercial. O 

casco de madeira, com 9,5 m de comprimento por 2,0 m de largura de popa; aparel

a um destes locais, e mais uma espécie pelágica que se distribuísse de 

forma mais homogênea ao longo de todo o estuário. 

 

Entre os meses de junho de 2005 e julho de 2007, foram realizadas 48 campanhas de 

arrastos de fundo experimentais, em dez pontos de coleta na Baía de Guanabara, com 

periodicidade de quinze dias entre cada arrasto. 

indicando as dez estações de coleta e a localização da APA de Guapimirim onde há 

Área amarela, verde e azul representam respectivamente o alto, médio e baixo 

de material biológico ocorreram no período diurno 

um barco pesqueiro comercial. O Dona Dulce é uma embarcação de arrasto 

9,5 m de comprimento por 2,0 m de largura de popa; aparel

27 

a um destes locais, e mais uma espécie pelágica que se distribuísse de 

foram realizadas 48 campanhas de 

m dez pontos de coleta na Baía de Guanabara, com 

 

e a localização da APA de Guapimirim onde há 

Área amarela, verde e azul representam respectivamente o alto, médio e baixo 

ocorreram no período diurno com utilização de 

de arrasto camaroeira, de 

9,5 m de comprimento por 2,0 m de largura de popa; aparelhado com 
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rede de pesca de 7,0 m de comprimento e 14,0 m de tralha inferior, com malha de 18 mm 

entre nós adjacentes, no sacador. A embarcação manteve a velocidade de 1,5 nós durante 

todas as 48 campanhas e média de 30 minutos, cada arrasto. A embarcação Dona Dulce 

(Figura 6) foi considerada ideal para a pesquisa por representar os barcos que operam na 

pesca de arrasto na Baía de Guanabara.  

 

Figura 6. Embarcação comercial camaroeira Dona Dulce, utilizada para a coleta de material biológico, na Baía 

de Guanabara, durante o estudo. Foto: LBTP/IB-UFRJ. 

Todos os indivíduos capturados durante os arrasto de fundo foram encaminhados ao 

Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira (LBTP) do Instituto de Biologia (IB/UFRJ) 

para medições e pesagem. De cada exemplar o comprimento total (Ct) foi medido com o peixe 

apoiado em um ictiômetro sobre o lado direito do corpo e a nadadeira caudal distendida 

naturalmente. A classificação de cada indivíduo seguiu as chaves de identificação especificas 

para cada grupo taxonômico (MENEZES & FIGUEIREDO, 1978; MENEZES & 

FIGUEIREDO, 1980; MENEZES & FIGUEIREDO, 2000; MARCENIUK, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3.3 ANÁLISES DOS DADOS 

 

 

3.3.1 Composição em Comprimento 

 

 A composição do comprimento para as populações analisadas foi registrada a partir da 

tabulação do número de indivíduos por classes de comprimento total (Ct) para cada espécie. 

Sendo o intervalo das classes de comprimento para Genidens genidens e Chilomycterus 

spinosus spinosus de dois centímetros; e o referente às espécies Eucinostomus argenteus e 

Cetengraulis edentulus de um centímetro.  

 

 

3.3.2 Crescimento 

 

 Para obter o valor do L∞ (Comprimento Assintótico) de cada espécie, inicialmente foi 

aplicado o Método de PAULY (1983), onde o maior indivíduo registrado em uma 

amostragem ampla para uma determinada população (Lmax) indicaria a estimativa para o 

parâmetro L∞. O valor do Lmax para cada espécie foi registrado através dos dados de 

comprimento obtidos neste trabalho e na literatura disponível. Sendo: 

 

L∞ = Lmax / 0,95 

 

A obtenção do parâmetro L∞ também foi gerada através da rotina ELEFAN I 

(Eletronic Length Frequency Analysis) (PAULY & DAVID, 1981) que analisa a distribuição 

de frequências de classes de comprimento, identificando e decompondo as modas. Esta rotina 

também é encontrada no pacote de programas FAO-ICLARM Stock Assessment Tools 

(FISAT). O ELEFAN I estima os parâmetros de crescimento em função da equação de VON 

BERTALANFFY (1938) (VBGF), sendo que neste trabalho foi considerada a equação não 

sazonal, que é descrita como: 

 

Lt = L∞[ 1 – e – k(t – to) ] 
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Onde: 

 

Lt = comprimento do indivíduo na idade t 

L∞ = comprimento assintótico.  

e = base logarítmica neperiana 

k = constante de catabolismo (ano-1) 

t = idade dos indivíduos em anos 

t0 = parâmetro de ajuste que corresponde ao valor no eixo das abscissas (t) onde a curva o 

intercepta e está relacionado ao comprimento no instante do nascimento (t=0). Onde se 

considera desprezível o comprimento ao nascer, assumindo-se assim t0 igual à zero. 

  

Os dados de freqüência de comprimento do bagre G. genidens, do carapicu E. 

argenteus e da sardinha C. edentulus foram distribuídos bimestralmente, e mensalmente para 

o baiacu C. spinosus. Os dados foram organizados em classes de tamanho com intervalo de 

um centímetro para o carapicu e para a sardinha, e de dois centímetros para o bagre e o 

baiacu. A diferença na estruturação dos dados está relacionada ao ajuste que melhor enfatizou 

os picos modais. 

O programa ELEFAN I aborda uma tentativa de combinar a lógica do Método de 

Petersen com Análise de Progressão Modal com o mínimo de interpretações subjetivas 

possíveis (GAYANILO & PAULY, 1997); sendo utilizado na identificação da curva de 

crescimento que melhor ajusta os dados de freqüência de comprimento usando o valor de Rn 

como critério de avaliação (GAYANILO et al, 2005). A aplicação do ELEFAN I inicia-se 

com a transformação da distribuição das freqüências em uma distribuição reestruturada. Esta 

transformação remove pequenas irregularidades que poderiam prejudicar futuras 

interpretações. As etapas desta transformação (PAULY & DAVID, 1981; PAULY & 

MORGAN, 1987; SPARRE & VENEMA, 1997; FONTELES-FILHO, 2011) seguem abaixo: 

 

(i) Cálculo da média móvel para cada classe de comprimento. Valor resultante da 

média de cinco classes de freqüência de comprimento, com a freqüência de duas 

classes anteriores e duas posteriores à freqüência central (original), e mais a 

freqüência central, obtendo assim, a média móvel. A curva que resulta deste 

procedimento é usada para realçar os picos e as depressões intermediárias. 

(ii) Cálculo das freqüências ajustadas. Resulta da razão da freqüência observada de 

cada classe pela sua respectiva média móvel. Este resultado atribui um valor em 
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pontos à freqüência, o que torna fácil a identificação dos picos e depressões e 

mede o quanto uma curva pode se aproximar do melhor ajuste. 

(iii) Cálculo das freqüências ajustadas relativas. Resulta através da razão das 

freqüências ajustadas pela média de todas as freqüências ajustadas da amostra, 

com o quociente subtraído por um (1). Remove potenciais tendências no ajuste. 

Com as freqüências reestruturadas, as classes de comprimento correspondem a valores 

positivos (picos), negativos (cavas) ou nulos. A curva incorpora “pontos” ao atingir uma barra 

da distribuição, seja positiva (picos) ou negativa (cavas) (SPARRE & VENEMA, 1997). O 

programa processa os dados buscando um indicativo que é o “Índice de Ajuste” (Rn) 

calculados a partir da expressão: 

 

Rn = 10 (ESP/ASP)/10 

 

Onde ESP corresponde à soma dos pontos explicáveis das distribuições pelos quais a 

curva de crescimento selecionada passaria, e ASP à soma do total dos picos disponíveis 

identificados nas distribuições, indicando o melhor ajuste possível (PAULY & MORGAN, 

1987; ISAAC, 1990; GAYANILO & PAULY, 1997; SPARRE & VENEMA, 1997).  

Outra possibilidade de processamento que também foi aplicada nas análises é a 

introdução de valores de entrada (valores sementes) associados a intervalos estabelecidos 

(stepsizes) para gerar uma série de curvas de crescimento. Estas curvas partem da base de 

cada um dos picos, e são projetados para encontrar outros picos de outras amostras, quantas 

vezes forem necessárias para encontrar o mais alto valor de Rn (Índice de Ajuste) (PAULY & 

MORGAN, 1987).  

O programa ELEFAN I não fornece estimativa do parâmetro t0 por não trabalhar com 

coortes isoladamente, e para contornar esta questão, o parâmetro t0 é substituído por uma 

coordenada de referência através do qual a curva irá passar. As coordenadas consistem de 

uma amostra de partida (SS) e de um comprimento de partida (SL) (GAYANILO & PAULY, 

1997; GAYANILO et al, 2005). Foram utilizadas três rotinas para verificar os resultados que 

melhor ajustaram as modas: 

(a) k scan: fixa-se o valor de L∞ e como opção, fixa-se também o ponto de partida (SS 

e SL). Esta rotina plota valores de Rn para um intervalo de valores de K (0.01 a 10) 

em uma escala logarítmica; 

(b) response surface analyses: fixa-se um intervalo de valores para L∞ e k, e como 

opção, um valor fixado do ponto de partida (SS e SL). Esta rotina resulta numa 
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matriz que evidencia os melhores valores de Rn; 

(c) automatic search routine: fixa-se o valor de L∞, k, e o intervalo (stepsizes), que irá 

testar passo a passo as combinações dos parâmetros. Esta rotina oferece a opção de 

fixar o ponto de partida.  

A seleção das estimativas dos parâmetros L∞ e k seguiram o maior valor de Rn 

encontrado, respeitando o significado biológico para cada espécie, como por exemplo o valor 

de Lmáx, que é utilizado como valor de referência. O Índice de Performance de Crescimento 

(Φ’), cujos conceitos foram primeiramente introduzidos por MUNRO & PAULY (1983) e 

mais tarde a equação foi formulada e apresentada por PAULY & MUNRO (1984), também 

serviu como valor indicativo que melhor representasse a população em função dos parâmetros 

estimados. A expressão segue abaixo: 

 

Φ’ = log k + 2 log L∞ 

 

 

3.3.3 Mortalidade 

 

 

3.3.3.1 Mortalidade natural 

 

O coeficiente instantâneo de mortalidade natural (M) foi calculado pela fórmula 

empírica de PAULY (1980). Este método estabelece uma correlação múltipla, entre o 

coeficiente instantâneo de mortalidade natural (M), o comprimento assintótico (L∞) da 

equação de crescimento, a constante de catabolismo (k) da mesma equação de crescimento e a 

média anual da temperatura do habitat preferencial de cada espécie (°C). A Fórmula empírica 

de PAULY (1980) é definida como:  

 

 Log (M) = -0,0066 – 0,279 Log L∞ + 0,6543 Log k + 0,4634 Ln T 

Onde T representa a temperatura da água ótima para a espécie. O valor de T para cada 

espécie foi obtido através da média geométrica das temperaturas registradas em cada 

campanha de arrasto de fundo realizado para a amostragem. As estimativas dos parâmetros de 

crescimento (L∞ e K) obtidas parra cada espécie foram também utilizadas para o cálculo da 

estimativa de mortalidade natural. 
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3.3.3.2 Mortalidade Total 

 

O coeficiente instantâneo de mortalidade total (Z) é a soma do coeficiente de 

mortalidade por pesca (F), causado pelas operações de pesca, e do coeficiente de mortalidade 

natural (M) que inclui predação, competição, doenças e condições ambientais adversas. E 

define-se (Z) como:  

 

Z = M + F  

 

Para estimar Z, foi utilizado o método da conversão dos comprimentos em curva de 

captura (PAULY, 1983; GAYANILO & PAULY, 1997) encontrado no programa FiSAT II. É 

descrita pela regressão dos logaritmos naturais da freqüência do número de indivíduos, em 

cada classe de idade i, pelo intervalo de tempo que um indivíduo leva para crescer, de uma 

determinada classe de tamanho para outra, em função da idade relativa (KING, 2007). A 

expressão é dada por: 

 

Ln (Ni / Δti) = a + b * ti 

 

Onde b (com sinal negativo) é uma estimativa de Z; t representa a idade relativa (com 

t0 = 0) correspondente ao comprimento médio da classe i. O valor de Δt é estimado conforme 

a idade dos indivíduos no limite superior da classe de comprimento Lt2 (tL2) menos o limite 

inferior Lt1 (tL1). A idade relativa é calculada através da equação inversa de VON 

BERTALANFFY (1938):  

 

t = (-1/K) Ln( 1 – Lt1 / L∞) 

 

As idades médias usadas como valores independentes no eixo das abscissas (x) 

correspondem ao ponto médio de cada classe de comprimento [(L1 + L2)/2], calculado pela 

equação inversa de VON BERTALANFFY (1938), onde: 

 

t[(L1 + L2)/2] = (-1/k) Ln [1 – ((L1 + L2)/2)/L∞] 

 

A análise da curva de captura consiste em considerar apenas o segmento decrescente 

da regressão, que é a fração populacional plenamente explorada pela pesca. Esta rotina 



34 
 

oferece a opção de plotar os pontos referentes à mortalidade natural no mesmo gráfico, 

através da extrapolação dos pontos na linha de regressão. Vale ressaltar que o cálculo de Z 

pressupõe que a mortalidade é constante para todos os grupos de idades considerados, que os 

grupos de idade são igualmente vulneráveis a arte de pesca utilizada e que a amostra pela qual 

as idades foram determinadas é representativa da população capturada (SPARRE & 

VENEMA, 1997).  

 

 

3.3.3.3 Mortalidade por Pesca 

 

A mortalidade por pesca (F) é definida como a diferença entre a mortalidade total e 

natural (SPARRE & VENEMA, 1997), como na equação abaixo: 

 

F = Z – M 

 

 

3.3.3.4 Taxa de Explotação 

 

A taxa de explotação (E) é comumente utilizada para uma avaliação preliminar do 

estoque, sendo que um estoque está sob exploração ótima quando E = 0,5 (PAULY, 1983).  

 

E = F/Z 

 

 

3.3.3.5 Probabilidade de Captura 

 

A Probabilidade de Captura foi estimada para a seletividade do aparelho de pesca a 

partir do segmento ascendente da curva de captura. O tamanho médio da primeira captura (Lc 

ou L50) foi gerado através do método da probabilidade de captura cumulativa, em função do 

comprimento médio. A partir da curva resultante, Lc foi determinado correspondendo à 

probabilidade cumulativa de 50%. As probabilidades de captura (L25, L50, L75) foram 

estimadas pela projeção dos números que seriam esperados caso não houvesse seletividade 

(N’), usando a expressão: 
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N’
i – 1 = N’

i * e(ZΔt) 

Z = (Zi + Zi + 1) / 2; 

Zi = M + Fi; 

Fi – 1 = Fi – (F / número de classes abaixo de P1 + 1);  

Onde: P1 é o primeiro grupo de comprimento com a probabilidade de captura igual a 

1.0, a qual o limite inferior é uma estimativa de L’. A partir disso, as probabilidades de 

captura pelo comprimento foram computadas pela razão de Ni / N
’
i. 

 

 

3.3.4 Longevidade 

 

A longevidade (tmáx) foi estimada seguindo a equação de TAYLOR (1958): 

 

tmáx = 3/k  

 

 

3.3.5 Taxa de Sobrevivência 

 

RICKER (1975) define a taxa de sobrevivência (S) como o número de peixes vivos 

depois de um intervalo de tempo determinado, dividido pelo número inicial, a fórmula 

desenvolve-se da seguinte forma:  

 

S = e(-Z) 
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4. RESULTADOS 

 

  

4.1. COMPOSIÇÃO EM COMPRIMENTO 

 

 Das 48 campanhas de arrastos de fundo, realizadas na Baía de Guanabara, foi obtido 

um total de 36.436 indivíduos. Destes, 14.390 bagres Genidens genidens (Cuvier, 1829), 

14.842 baiacus-de-espinhos Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758), 3.250 carapicus 

Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1855) e 3.954 sardinhas boca-torta Cetengraulis 

edentulus (Cuvier, 1829). 

O bagre Genidens genidens apresentou a amplitude do comprimento total amostrada 

de 1,5 a 35,5 centímetros (cm), com a moda principal da distribuição de freqüência das 

classes em 13,0 cm (Figura 7). 

 

Figura 7. Histograma de frequencia de classes de comprimento total, de Genidens genidens, para a região 

amostrada. 

 

Para o baiacu Chilomycterus spinosus a amplitude do comprimento total amostrada foi 

de 2,6 a 35,6 cm, com a moda principal da distribuição de freqüência das classes em 8,0 cm 

(Figura 8). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Fr
e

q
ü

ê
n

ci
a 

(%
)

Classes de comprimento (cm)



37 
 

 

Figura 8. Histograma de frequencia de classes de comprimento total, de Chilomycterus spinosus, para a região 

amostrada. 

 

 O carapicu, Eucinostomus argenteus, teve a amplitude do comprimento total 

amostrada de 4,5 a 17,5 cm, com a moda principal da distribuição de freqüência das classes 

em 10,0 cm (Figura 9).  

 

Figura 9. Histograma de frequencia de classes de comprimento total, de Eucinostomus argenteus, para a região 

amostrada. 
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Já sardinha boca-torta, Cetengraulis edentulus, teve a amplitude do comprimento total 

amostrada entre 3,9 e 16,7 cm, com a moda principal da distribuição de freqüência das classes 

em 13,0 cm (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Histograma de frequencia de classes de comprimento total, de Cetengraulis edentulus, para a região 

amostrada. 

 

 

4.2. CRESCIMENTO 

 

 

4.2.1 Estimativas de L∞ e k 

 

As estimativas de comprimento assintótico (L∞) e coeficiente de crescimento (k), 

obtidas pelo método ELEFAN I considerando o crescimento não oscilatório, resultantes da 

validação através do Índice de Ajuste (Rn) e do Índice de Performance de Crescimento (ɸ’), 

estão apresentadas nas Tabelas 2 a5. 
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4.2.1.1 Método de Pauly 

 

Os valores dos comprimentos máximo e assintótico, encontrados ou não literatura, 

estão apresentados na tabela abaixo, onde o L∞ foi estimado seguindo o modelo desenvolvido 

por PAULY (1983). 

 

Tabela 1. Valores do Lmáx e do L∞ para cada umas espécies estudas na Baía de Guanabara. 

Espécies Lmáx (cm)  L∞ (cm) Fonte (Lmáx) 

G. genidens 35,5 37,4 Presente trabalho 

G. genidens 43,51 45,8 * 

C. spinosus 35,6 37,5 Presente trabalho 

E. argenteus 17,5 18,4 Presente trabalho 

E. argenteus 22,5 23,7 ** 

E. argenteus 20,5 21,05 *** 

C. edentulus 16,7 16,6 Presente trabalho 

C. edentulus 20,21 21,3 **** 

* Espécime coletado na Baía de Guanabara em momento posterior (ano de 2012) às amostragens realizadas da 

presente pesquisa. 

** Espécime coletado por PACHECO et al. (2010) no caribe colombiano. 

*** Espécime coletado no Brasil por VIANNA et al. (2004) entre o sul do estado do Rio de Janeiro e o norte do 

estado de São Paulo. 

**** Espécime coletado por DUABILY & HIDALGO (2002) no caribe colombiano. 

 

 

4.2.1.2 Método ELEFAN I 

 

As estimativas obtidas pelo método ELEFAN I, considerando crescimento não 

oscilatório e os valores resultantes do Índice de Performance de Crescimento (ɸ’) são 

mostradas nas Tabelas 2 a 5. 

Os valores dos parâmetros estimados pela rotina Response Surface  presente método 

ELEFAN I para o bagre Genidens genidens foram: comprimento assintótico (L∞) igual a 

40,20 cm, coeficiente de crescimento (k) igual a 0,41 ano-1; Índice de Ajuste (Rn) de 0,228 

(Tabela 2) e ɸ’ de 2,82. A figura 11 apresenta as curvas de crescimento do bagre em função 

dos parâmetros estimados e selecionados de acordo com o maior valor de Rn, bem como o 

valor do Índice de Performance de Crescimento. 



 
Tabela 2. Valores de Rn da curva de crescimento de 

Genidens genidens, na Baía de Guanabara

k/L∞ 39,90 40,00

0,39 0,157 0,14

0,39 0,151 0,151

0,40 0,155 0,155

0,40 0,199 0,199

0,41 0,199 0,199

0,41 0,199 0,199

0,42 0,195 0,200

0,42 0,158 0,145

0,43 0,145 0,145

0,43 0,145 0,145

- o valor em destaque identifica o R

 

Figura 11. Distribuição de freqüências

das coortes sem variação sazonal para 

 

Para o baiacu Chilomycterus

36,35 cm, k de 0,33 ano

crescimento de 2,64. A figura 12 apresenta as curvas de crescimento do baiacu em função dos 

parâmetros estimados e selecionados de acordo com o maior valor de R

da curva de crescimento de von Bertalanffy para a relação k

na Baía de Guanabara, durante os meses de julho de 2005 até junho de 2007.

40,00 40,10 40,20 40,30 40,40

0,147 0,152 0,151 0,151 0,155

0,151 0,151 0,155 0,164 0,164

0,155 0,199 0,199 0,199 0,199

0,199 0,199 0,199 0,199 0,199

0,199 0,199 0,199 0,195 0,222

0,199 0,195 0,228 0,228 0,212

0,200 0,158 0,158 0,145 0,145

0,145 0,145 0,145 0,145 0,145

0,145 0,145 0,145 0,134 0,134

0,145 0,134 0,114 0,109 0,105

o valor em destaque identifica o Rn considerado. 

freqüências reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

das coortes sem variação sazonal para Genidens genidens, estimados pelo ELEFAN I.

Chilomycterus spinosus os parâmetros estimados foram: 

de 0,33 ano-1, com índice de ajuste de 0,662 e índice de performance de 

A figura 12 apresenta as curvas de crescimento do baiacu em função dos 

parâmetros estimados e selecionados de acordo com o maior valor de R

40 

von Bertalanffy para a relação k – L∞, calculados para 

unho de 2007. 

40,40 40,50 

0,155 0,164 

0,164 0,199 

0,199 0,199 

0,199 0,195 

0,222 0,228 

0,212 0,145 

0,145 0,145 

0,145 0,145 

0,134 0,105 

0,105 0,105 

 

reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

, estimados pelo ELEFAN I. 

os parâmetros estimados foram: L∞ igual a 

índice de performance de 

A figura 12 apresenta as curvas de crescimento do baiacu em função dos 

parâmetros estimados e selecionados de acordo com o maior valor de Rn, bem como o valor 



 

do Índice de Performance de Crescimento.

 

Tabela 3. Valores de Rn da curva de crescimento de 

Chilomycterus spinosus na Baía de Guanabara

k/L∞ 36,20 36,25

0,30 0,503 0,503

0,31 0,515 0,512

0,31 0,538 0,538

0,32 0,569 0,589

0,32 0,650 0,650

0,33 0,651 0,644

0,33 0,625 0,625

0,34 0,612 0,619

0,34 0,512 0,512

0,35 0,519 0,514

- o valor em destaque identifica o R

 

Figura 12. Distribuição de freqüências

das coortes sem variação sazonal para 

 

As estimativas dos parâmetros 

valores de comprimento assintótico 

Índice de Performance de Crescimento. 

da curva de crescimento de von Bertalanffy para a relação k

na Baía de Guanabara, durante os meses de julho de 2005 até junho de 2007.

36,25 36,30 36,35 36,40 36,45

0,503 0,503 0,503 0,503 0,503

0,512 0,535 0,535 0,535 0,531

0,538 0,538 0,541 0,541 0,541

0,589 0,589 0,589 0,589 0,589

0,650 0,650 0,650 0,651 0,644

0,644 0,644 0,662 0,662 0,625

0,625 0,616 0,616 0,616 0,612

0,619 0,619 0,611 0,611 0,582

0,512 0,512 0,519 0,514 0,514

0,514 0,514 0,524 0,493 0,493

o valor em destaque identifica o Rn considerado. 

freqüências reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

das coortes sem variação sazonal para Chilomycterus spinosus, estimados pelo 

parâmetros de crescimento para Eucinostomus

comprimento assintótico de 20,20 cm, coeficiente de crescimento de 0,50

41 

von Bertalanffy para a relação k – L∞, calculados para 

durante os meses de julho de 2005 até junho de 2007. 

36,45 36,50 

0,503 0,512 

0,531 0,531 

0,541 0,541 

0,589 0,650 

0,644 0,644 

0,625 0,616 

0,612 0,612 

0,582 0,582 

0,514 0,514 

0,493 0,487 

 

reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

, estimados pelo ELEFAN I. 

Eucinostomus argenteus obtiveram 

coeficiente de crescimento de 0,50 ano-1, 



 

com índice de ajuste de 0,2

crescimento do carapicu em função dos parâmetros estimados e selecionados de acordo com o 

maior valor de Rn, bem como o valor do Índice de Performance de Crescimento.

 

Tabela 4. Valores de Rn da curva de crescimento de 

Eucinostomus argenteus na Baía de Guanabara durante os meses de 

k/L∞ 19,90 20,00

0,48 0,141 0,154

0,49 0,175 0, 199

0,49 0,192 0,199

0,50 0,199 0,199

0,50 0,199 0,199

0,51 0,199 0,199

0,52 0,199 0,219

0,52 0,219 0,212

0,53 0,202 0,184

0,53 0,184 0,182

- o valor em destaque identifica o R

 

Figura 13.Distribuição de freqüências

das coortes sem variação sazonal 

0,229 (Tabela 4) e ɸ’ de 2,31. A figura 13 apresenta as curvas de 

crescimento do carapicu em função dos parâmetros estimados e selecionados de acordo com o 

, bem como o valor do Índice de Performance de Crescimento.

da curva de crescimento de von Bertalanffy para a relação k

na Baía de Guanabara durante os meses de julho de 2005 até j

20,00 20,10 20,20 20,30 20,40

0,154 0,199 0,199 0,199 0,208

0, 199 0,199 0,199 0,199 0,229

0,199 0,199 0,199 0,229 0,204

0,199 0,199 0,229 0,204 0,204

0,199 0,199 0,212 0,204 0,202

0,199 0,212 0,204 0,202 0,202

0,219 0,204 0,204 0,182 0,183

0,212 0,204 0,182 0,183 0,183

0,184 0,182 0,182 0,183 0,183

0,182 0,182 0,183 0,183 0,183

o valor em destaque identifica o Rn considerado. 

freqüências reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

das coortes sem variação sazonal Eucinostomus argenteus, estimados pelo ELEFAN I
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A figura 13 apresenta as curvas de 

crescimento do carapicu em função dos parâmetros estimados e selecionados de acordo com o 

, bem como o valor do Índice de Performance de Crescimento. 

von Bertalanffy para a relação k – L∞, calculados para 

ulho de 2005 até junho de 2007. 

20,40 20,50 

0,208 0,229 

0,229 0,204 

0,204 0,204 

0,204 0,202 

0,202 0,203 

0,202 0,183 

0,183 0,183 

0,183 0,183 

0,183 0,180 

0,183 0,180 

 

reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

, estimados pelo ELEFAN I. 



 

Para a sardinha boca-torta, 

assintótico igual a 17,65cm, coeficiente de crescimento de 

0,366(Tabela 5) e ɸ’ de 2,40

 

Tabela 5. Valores de Rn da curva de crescimento de 

Cetengraulis edentulus na Baía de Guanabara

k/L∞ 17,50 17,55

0,73 0,165 0,196

0,74 0,161 0,194

0,74 0,188 0,181

0,75 0,196 0,188

0,75 0,194 0,188

0,76 0,194 0,217

0,76 0,188 0,217

0,77 0,188 0,239

0,77 0,217 0,239

0,78 0,217 0,248

- o valor em destaque identifica o R

 

Figura 14. Distribuição de freqüências

das coortes sem variação sazonal para 

 

 

 Cetengraulis edentulus,obteve-se a estimativa para o

cm, coeficiente de crescimento de 0,76 ano-

40. 

da curva de crescimento de von Bertalanffy para a relação k

na Baía de Guanabara, durante os meses de julho de 2005 até junho de 2007.

17,55 17,60 17,65 17,70 17,75

0,196 0,181 0,217 0,239 0,297

0,194 0,217 0,239 0,366 0,297

0,181 0,217 0,239 0,297 0,230

0,188 0,217 0,248 0,297 0,260

0,188 0,239 0,248 0,297 0,244

0,217 0,239 0,366 0,230 0,167

0,217 0,248 0,297 0,244 0,142

0,239 0,248 0,297 0,225 0,142

0,239 0,290 0,288 0,167 0,150

0,248 0,290 0,244 0,142 0,150

o valor em destaque identifica o Rn considerado. 

freqüências reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

das coortes sem variação sazonal para Cetengraulis edentulus, estimados pelo ELEFAN I.
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a estimativa para o comprimento 

-1, índice de ajuste de 

von Bertalanffy para a relação k – L∞, calculados para 

unho de 2007. 

17,75 17,80 

0,297 0,252 

0,297 0,244 

0,230 0,167 

0,260 0,142 

0,244 0,142 

0,167 0,142 

0,142 0,150 

0,142 0,138 

0,150 0,167 

0,150 0,167 

 

reestruturadas de classes de comprimento total e curvas de crescimento 

, estimados pelo ELEFAN I. 



 

4.3. MORTALIDADE 

 

 A Curva de Captura 

instantâneas de mortalidade Z, M, F e o 

espécies de teleósteos da Baía de Guanabara (Tabela 

Para o bagre, Genidens genidens

Total (Z) igual a 2,89 ano

ótima de fundo igual a 26 °C, indicando uma Mortalidade por Pesca (F) igual a 

taxa de explotação (E) igual a 0,

foi de 5,6 %. 

Figura 15. Curva de Captura convertida para o comprimento

Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E.

 

As estimativas das 

apresentaram valor de Z igual a 1,97 ano

fundo igual a 24°C, F igual a 1,21 ano

A Curva de Captura aplicada ao comprimento forneceu as estimativas das taxas 

instantâneas de mortalidade Z, M, F e o nível de explotação (E) dos estoques para as quatro 

a Baía de Guanabara (Tabela 6). 

Genidens genidens, as estimativas apresentaram va

ano-1, Mortalidade Natural (M) igual a 0,89 ano

26 °C, indicando uma Mortalidade por Pesca (F) igual a 

taxa de explotação (E) igual a 0,69 ano-1 (Figura 15). A porcentagem de sobreviventes obtida 

 

Curva de Captura convertida para o comprimento,do bagre Genidens genidens

Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E. 

As estimativas das taxas de mortalidade para o baiacu-de-

apresentaram valor de Z igual a 1,97 ano-1, M igual a 0,76 ano-1 a uma temperatura 

F igual a 1,21 ano-1 , E igual a 0,61 ano-1 (Figura 16
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omprimento forneceu as estimativas das taxas 

de explotação (E) dos estoques para as quatro 

as estimativas apresentaram valores de Mortalidade 

ano-1 a uma temperatura 

26 °C, indicando uma Mortalidade por Pesca (F) igual a 2,0 ano-1, e 

). A porcentagem de sobreviventes obtida 

Genidens genidens, da Baía de 

-espinho C. spinosus 

a uma temperatura ótima de 

) e S igual a 14,0 %. 



 

Figura 16. Curva de Captura convertida para o comprimento

Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E.

 

O carapicu E. argenteus

uma temperatura ótima de fundo 

Sobrevivência de 11,7%. 

Figura 17. Curva de Captura convertida para o comprimento

Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E.

 

Para a sardinha boca

a 1,85 ano-1, M igual a 1,70

ano-1, e E igual a 0,08 ano-1

 

 

Curva de Captura convertida para o comprimento,do baiacu Chilomycterus

Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E. 

E. argenteus apresentou estimativas com Z de 2,15 ano

ótima de fundo de 25 °C, F igual de 0,95 ano-1, E de 0,

 

Curva de Captura convertida para o comprimento,do carapicu Eucinostomus

estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E. 

boca-torta,C. edentulus, as estimativas apresentara

70 ano-1 a uma temperatura ótima de fundo de 2

1(Figura 18). A porcentagem de sobreviventes foi de 1
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Chilomycterus spinosus, da Baía de 

ano-1, M de 1,20 ano-1 a 

0,44 ano-1(Figura 17) e 

 

ucinostomus argenteus, na Baía de 

, as estimativas apresentaram valores de Z igual 

de 27 °C, F igual a 0,15 

. A porcentagem de sobreviventes foi de 15,7 %. 



 

Figura 18. Curva de Captura convertida para o comprimento

da Baía de Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E.

 

Tabela 6. Estimativas das taxas de mortalidade total (Z), natural (M), por pesca (F),

sobrevivência (S) para as espécies analisadas duran

Espécies 

G. genidens 

C. spinosus 

E. argenteus 

C. edentulus 

 

 

4.4 PROBABILIDADE DE CAPTURA

 

Genidens genidens 

arrasto, para classes de comprimento, sendo L

L75 igual a 13,33 cm (Figura

 

 

Curva de Captura convertida para o comprimento,para a sardinha boca-torta

da Baía de Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E.

Estimativas das taxas de mortalidade total (Z), natural (M), por pesca (F), taxa de explotação (E) e 

sobrevivência (S) para as espécies analisadas durante o estudo na Baía de Guanabara. 

Z (ano
-1) M (ano

-1) F (ano
-1) E (ano

2,89 0,89 2,0 0,69

1,97 0,76 1,21 0,61

2,15 1,20 0,95 0,44

1,85 1,70 0,15 0,08

ROBABILIDADE DE CAPTURA 

 apresentou as seguintes probabilidades de captura 

para classes de comprimento, sendo L25 igual a 9,41 cm, L50 (L

cm (Figura 19). 
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torta Cetengraulis edentulus, 

da Baía de Guanabara, com as estimativas de mortalidade Z, M, F, e taxa de explotação E. 

taxa de explotação (E) e de 

 

(ano
-1) S (%) 

0,69 5,6 

0,61 14,0 

0,44 11,7 

0,08 15,7 

apresentou as seguintes probabilidades de captura com rede de 

(Lc) igual a 11,41 cm e 



 

Figura 19. Probabilidade de Captura

comprimento L25,L50 eL75. 

 

A partir das estimativas de mortalidade d

de captura de, L25 igual a 4,63

Figura 20. Probabilidade de Captura

classes de comprimento L25,L50 eL

 

A probabilidade de captura 

de L25 igual a 9,47 cm, L50 

 

Probabilidade de Captura, para o bagre Genidens genidens, da Baía de Gauanabara

A partir das estimativas de mortalidade de C. spinosus, apresentou as probabilidades 

4,63 cm, L50 igual a 4,86 cm e L75 igual a 5,10 cm (Figura

 

 

Probabilidade de Captura, para o baiacu Chilomycterus spinosus, da Baía de Guanabara

eL75. 

A probabilidade de captura pela rede de arrasto para E. argenteus

 (Lc) igual a 10,62 cm e L75 igual a 11,62 cm 
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da Baía de Gauanabara, para as classes de 

, apresentou as probabilidades 

igual a 5,10 cm (Figura20). 

 

da Baía de Guanabara, para as 

rgenteus forneceu estimativas 

 (Figura 21). 



 

Figura 21. Probabilidade de Captura

classes de comprimento L25,L50 eL

 

A probabilidade de captura 

cm, L50 igual a 10,69 cm e L

 

Figura 22. Probabilidade de Captura logarítmica para 

Gauanabara para as classes de comprimento L

 

 

4.5 LONGEVIDADE 

 

A longevidade foi calculada para cada uma das quatro espécies estuarinas da 

Guanabara e os resultados relacionados 

 

Probabilidade de Captura, para o carapicu, Eucinostomus argenteus, da Baía de G

eL75. 

A probabilidade de captura deC. edentulus apresentou os valores de L

cm e L75 igual a 11,62 cm (Figura22). 

 

Probabilidade de Captura logarítmica para a sardinha boca-torta Cetengraulis edentulus

Gauanabara para as classes de comprimento L25,L50 eL75. 

A longevidade foi calculada para cada uma das quatro espécies estuarinas da 

e os resultados relacionados a seguir. Para o bagre, G. genidens
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da Baía de Guanabara, para as 

apresentou os valores de L25 igual a 9,77 

 

Cetengraulis edentulus da Baía de 

A longevidade foi calculada para cada uma das quatro espécies estuarinas da Baía de 

G. genidens, a longevidade 
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(tmáx) foi de 7,3 anos, o baiacu, C. spinosus, obteve tmáx de 9,1 anos, o carapicu E. 

argenteus atingiu 6 anos e a sardinha boca-torta C. edentulus obteve tmáx de 4 anos.  

 

 

4.6 TAXA DE SOBREVIVÊNCIA 

 

 A taxa de sobrevivência (S) para os três peixes demersais e o pelágico foi obtida a 

partir da estimativa de Z de cada uma das espécies. O bagre G. genidens obteve taxa de 5,6%; 

o baiacu C. spinosus obteve para esta taxa o valor de 14%; a taxa S para o carapicu E. 

argenteus foi de 11,7%; e para a sardinha boca-torta C. edentulus a taxa de sobrevivência foi 

de 15,7%.  

 As estimativas de crescimento (L∞ e k), de mortalidade (Z, M, e F), taxa de explotação 

(E), taxa de sobrevivência (S), L25, L50 e L75, e longevidade (tmáx) estão apresentadas na tabela 

7. 

  

Tabela 7. Estimativas de crescimento (L∞ e k), de mortalidade (Z, M, e F), taxa de explotação 

(E), taxa de sobrevivência (S), L25, L50 e L75, e longevidade (tmáx)para as principais espécies 

de peixes capturados na Baía de Guanabara entre Julho de 2005 a Junho de 2007. 

  

 L∞ K Z M F E S L25 L50 L75 tmáx 

G. genidens 40,2 0,41 2,89 0,89 2,0 0,69 5,6 9,41 11,41 13,33 7,3 

C. spinosus 36,35 0,33 1,97 0,76 1,21 0,61 14,0 4,63 4,83 5,1 9,1 

E. argenteus 20,2 0,5 2,15 1,20 0,95 0,44 11,7 9,47 10,62 11,62 6 

C. edentulus 17,65 0,76 1,85 1,70 0,15 0,08 15,7 9,77 10,69 11,62 4 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A área estudada o estuário da Baía de Guanabara, na região metropolitana do estado 

do Rio de janeiro, tem sido alvo de diversos estudos. O presente faz parte do programa 

“Avaliação Ambiental da Baía de Guanabara”, coordenado pelo CENPES-Petrobrás, em 

colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e teve como objetivo gerar 

conhecimento acerca da ictiofauna demersal (bagre, baiacu e carapicu) bem como pelágica 

(sardinha boca-torta).  

Quanto à metodologia, as análises realizadas desconsideraram a distinção entre os 

sexos, de modo a obter estimativas dos parâmetros populacionais que pudessem ser utilizados 

em administração pesqueira, mesmo que possam existir diferenças entre os sexos. 

A realização de uma avaliação sobre a composição do comprimento é importante para 

se conhecer a estrutura das populações. A amplitude encontrada para o bagre Genidens 

genidens na Baía de Guanabara foi a maior já registrada e possui grande aproximação com a 

encontrada por HOSTIM-SILVA et al. (2009) na foz do rio Itajaí-Açú, em Santa Catarina (8,8 

– 39,6 cm). A presença de pequenos jovens e adultos, realizando incubação orofaringeal, e o 

registro do maior indivíduo da literatura (Lmáx = 43,51 cm), estão de acordo com BARLETTA 

et al. (2008) que sugere que os ariídeos são bem adaptados às variações ambientais estuarinas 

devido à presença de diferentes fases ontogênicas; e também com a proposta de ELLIOT et 

al. (2007) de que esta espécie pode ser considerada estuarino-residente por completar o ciclo 

de vida no estuário. Jovens e adultos foram categorizados segundo o L50 reprodutivo 

encontrado por HOSTIM-SILVA et al. (2009), como sendo igual a 13,4 e 16,7 para fêmeas e 

machos da espécies Genidens genidens, onde indivíduos abaixo do L50 são definidos como 

jovens e os acima como adultos.    

O registro do maior indivíduo da espécie Chilomycterus spinosus bem como a maior 

amplitude de tamanho foram obtidas no presente estudo realizado na Baía de Guanabara, e se 

mostram muito maiores do que as encontradas por outros autores, como FIGUEIREDO & 

MENEZES (2000) que obteve um Lmáx igual a 25 cm, e por JOYEUX et al. (2008), cuja 

amplitude de comprimento obtida no Espírito Santo é de 6,0 a 19,2 cm. A amplitude de 

comprimento obtida na Baía de Guanabara serve um indicativo de que esta espécie pode 

utilizar o estuário da Baía de Guanabara como área de crescimento.  

Para o carapicu, Eucinostomus argenteus, a amplitude de comprimento obtida pelos 

arrastos ocorridos na Baía de Guanabara indica que esta espécie pode utilizar o estuário como 
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área de crescimento, uma vez que, tanto indivíduos jovens muito pequenos como grandes 

adultos foram capturados. No entanto, a maior amplitude de comprimento para esta espécie 

foi encontrada por VIANNA et al. (2004) entre o sul do estado do Rio de Janeiro e o norte do 

estado de São Paulo (2,5 – 20,0 cm). E o maior indivíduo já registrado foi encontrado no 

caribe colombiano por PACHECO et al. (2010), com um comprimento igual a 22,5 cm, 

porém, este indivíduo pode pertencer a uma outra população em função da distância 

geográfica entre as duas áreas estudadas. 

 Para a sardinha boca-torta, Cetengraulis edentulus, a maior amplitude de tamanha já 

registrada para esta espécie foi encontrada na Baia de Guanabara, bem como o menor 

indivíduo, indicando que esta espécie pode utilizar o estuário como área de crescimento. O 

maior indivíduo desta espécie foi registrado por OSÓRIO-DUABILY & BÁEZ-HIDALGO 

(2002a) (20,21 cm) no Golfo de Salamanca (GS), com comprimento igual a 20,21 cm, sendo 

muito maior do que o encontrado no presente estudo. Nota-se, no entanto, que pela distância 

geográfica entre as áreas de estudo, este individuo pode pertencer à outra população. No Saco 

dos Limões (SC), SOUZA-CONCEIÇÃO & SCHWINGEL (2011) capturaram um indivíduo 

com 16,4 cm, cujo comprimento é quase igual ao maior indivíduo obtido na Baia de 

Guanabara. Como a distância geográfica entre as áreas (Santa Catarina e Rio de Janeiro) não é 

tão grande, este indivíduo pode pertencem a mesma população estudada no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 Crescimento 

 

 A maioria dos modelos de crescimento foi desenvolvida para populações de peixes de 

águas frias; este fato tem sido massivamente criticado por pesquisadores engajados no estudo 

das pescarias em regiões tropicais (PAULY, 1979), porque a teoria formulada para altas 

latitudes não são satisfatoriamente aplicáveis para os estoques tropicais (URSIN, 1984). Em 

altas latitudes as influências sazonais impressas nas partes duras, como escamas e anéis de 

crescimento em otólitos, são mais evidentes, bem como na regulação do próprio crescimento, 

pois a influencia da temperatura sobre as taxas metabólicas determinam a velocidade de 

crescimento e conseqüentemente o comprimento (FONTELES-FILHO, 2011).  

O método ELEFAN I é um dos mais indicados para se trabalhar com espécies de 

peixes tropicais (ISAAC-NAHUM, 1989), como as abordadas neste estudo. A escolha deste 

método ELEFAN I foi devido também à sua ampla utilização em estudos sobre parâmetros 
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populacionais de recursos pesqueiros. Neste sentido, a comparação de resultados entre as 

taxas de crescimento é muito útil para avaliar os recursos (GARCIA & DUARTE, 2006). As 

espécies analisadas são normalmente capturadas incidentalmente pela pesca artesanal de 

arrasto na Baía de Guanabara, tendo o camarão-rosa o principal alvo objetivo. E também são 

normalmente rejeitadas pelos pescadores de camarão por não possuírem grande valor 

comercial ou por não atingirem tamanho comercializável.  Logo, o estudo do crescimento é 

essencial para a avaliação destes recursos, bem como sua reavaliação periódica, uma vez que, 

as espécies exploradas são influenciadas por variações temporais na densidade, causadas 

principalmente pela intensidade do esforço de pesca (FONTELES-FILHO, 1989). Para 

conhecer o padrão de crescimento das quatro espécies de teleósteos estudadas, a análise 

baseou-se na conversão da freqüência de comprimento (PAULY, 1987; SPARRE & 

VENEMA, 1997).  

Segundo KJERFVE et al. (1997) e QUARESMA et al. (2000), a baía pode ser 

dividida em alto, médio e baixo estuário, tendo para cada parcela, um organismo 

representante, ou seja, uma espécie que possui configuração fisiológica e ecológica que 

praticamente o mantém sob um determinado gradiente de condições abióticas. Pois 

populações ícticas se distribuem em função de condições ambientais mais adequados e logo 

estão sujeitas quase sempre às mesmas condições oceanográficas. 

Para as estimativas de crescimento do bagre, Genidens genidens, representante do alto 

estuário, a tarefa de discutir os resultados foi bem difícil, pois não existem muitos trabalhos 

que resultem em material de referência para essa área. O trabalho de OLIVEIRA & 

NOVELLI (2005) foi o único que apresentou estimativas de crescimento para G. genidens. 

Estes autores realizaram suas pesquisas na Lagoa do Açu, no norte do estado do Rio de 

Janeiro, e como metodologia, utilizaram a leitura de otólitos e não analises de freqüências de 

comprimento. Comparando os resultados, ficou evidente a discrepância entre os mesmos. 

Estes autores encontraram para o parâmetro L∞ um valor bem menor (35,2 cm) e para o 

coeficiente de crescimento, um valor muito maior (0,47 cm). A diferença entre os resultados 

pode estar relacionada às amostragens, onde o tamanho da amostra deste trabalho é muito 

superior ao utilizado por OLIVEIRA & NOVELLI (2005) que é de 271 indivíduos, mas que 

para estudos com otólitos já seria suficiente. No entanto, a pequena amostra destes autores 

pode ter deixado de capturar indivíduos ainda mais velhos e maiores, e conseqüentemente, 

influenciado nas estimativas obtidas por estes autores. As estimativas obtidas no presente 

trabalho foram selecionadas em função dos índices de ajuste e de performance de crescimento 

(Rn e Φ`) que indicaram ótima relação entre L∞ e k. Em particular, o índice da performance de 
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crescimento obtido na BG foi superior ao encontrado  na Lagoa do Açu. A amplitude de 

comprimento dos dados obtidos contribuiu muito para obtenção das melhores estimativas 

possíveis, pois a população foi muito bem representada, tanto por juvenis bem pequenos 

quanto por adultos com tamanhos bem grandes. A captura de indivíduos realizando incubação 

oral sugere igualmente que todas as classes etárias foram muito bem amostradas, e o registro 

do maior indivíduo que já se teve conhecimento na literatura serviu como valor de referência 

para as estimativas. 

Para o baiacu, Chilomycterus spinosus, representante do médio estuário, as estimativas 

obtidas no presente estudo são as primeiras já registradas, e, portanto, vem a suprir carências 

de informação sobre esta espécie, e também ser útil como valor de referência para futuros 

estudos. Mesmo recorrendo a estudos com outras espécies da família Diodontidae, percebe-se 

a escassez de trabalhos. No presente trabalho, os índices de ajuste validaram as estimativas 

obtidas em função do maior indivíduo já registrado, que por sinal, também foi capturado 

durante as amostragens da própria pesquisa. 

Para o carapicu Eucinostomus argenteus, representante do baixo estuário, foi utilizado 

como valor de referência para as análises, o registro do maior indivíduo já reportado para esta 

espécie, e que foi coletado por PACHECO et al. (2010) ao norte do caribe colombiano, tendo 

este espécime um comprimento igual a de 22,5 cm de comprimento, sendo amostrado em uma 

região cuja temperatura de fundo variou entre 21,4 – 23 oC, valor inferior ao calculado para a 

BG. As estimativas obtidas para o carapicu se mostram muito próximas às encontradas por 

GARCIA e DUARTE (2006) no Golfo de Salamanca (caribe colombiano), cujos valores das 

estimativas de crescimento são de 20,5 cm para o parâmetro L∞ e de 0,58 ano-1 para o 

coeficiente de crescimento. O L∞ encontrado para esta espécie na BG é quase idêntico ao 

maior indivíduo capturado por VIANNA et al. (2004) entre o sul do estado do Rio de Janeiro 

e o norte do estado de São Paulo. Utilizando o método de PAULY (1983), já descrito 

anteriormente, para obter uma estimativa sobre o Lmáx encontrado por VIANNA et al. (2004), 

chegou-se a um L∞ de 21,05 centímetro de comprimento, valor muito próximo L∞ ao 

encontrado no presente estudo.  Isto é muito significativo ao comparar com o Lmáx de 

PACHECO et al. (2010) utilizado como valor de referência, demonstrando que a população 

colombiana é ligeiramente maior do que a brasileira, podendo ser distintas. No entanto, pela 

falta de estudo que comprovem geneticamente que se tratam de duas populações diferentes, 

ainda assim, o Lmáx caribenho foi escolhido como referencial. O índice de ajuste Rn como o 

índice de performance de crescimento (Φ`) encontrado na BG apresentaram valores 

significativos e, portanto, validam as estimativas encontradas, mesmo comparando-os com os 



54 
 

valores encontrados no GS (Rn  = 0,329; Φ` = 2,39) que são superiores. O número de 

indivíduos amostrados é outra questão que deve ser comentada, uma vez que o tamanho 

amostral obtido na Baía de Guanabara (n = 2934) foi quase duas vezes e meia maior do que as 

amostras feitas no Golfo de Salamanca (n = 1195), e também representou muito mais a 

população como um todo, em termos de amplitude de comprimento. Em termos quantitativos, 

uma amostra de no mínimo 1.500 exemplares coletados em um período de pelo menos seis 

meses é descrito como adequado para um conjunto de dados de freqüência de comprimento, 

por fornecer picos distintos e deslocamento aparente das modas ao longo do tempo (PAULY, 

1987). Assim, a amostra de Salamanca não estaria dentro dos requisitos ideais para uma boa 

amostragem. Logo, as estimativas obtidas a partir do presente trabalho se mostram mais 

confiáveis para esta espécie do que as do Golfo de Salamanca.  

Para a sardinha boca-torta, Cetengraulis edentulus, o fato de que o arrasto de fundo 

capturou grande número de indivíduos desta espécie pelágica pode ser explicado por duas 

razões. A primeira explicação se fundamenta em sua alimentação. Segundo SERGIPENSE et 

al. (1999), os itens alimentares que compõem a dieta de C. edentulus, cujo trabalho foi 

realizado na Baía de Sepetiba, incluem a presença de fitoplâncton (diatomáceas e cianofíceas 

filamentosas), sendo que os itens mais abundantes da flora diatomológica na alimentação de 

C. edentulus, se caracterizam por serem organismos tipicamente bentônicos, sendo provável 

que C. edentulus procure seu alimento próximo ao fundo, e segundo os autores este 

engraulídeo pode ser caracterizado como uma espécie essencialmente fitófaga e de hábitos 

bentônicos. A segunda explicação baseia-se na estrutura da própria baía, que por ser um 

estuário raso, o arrasto com portas captura uma porção significativa da comunidade pelágica 

devido à pequena coluna d´água (SELLESLAGH & AMARA, 2008) e durante a descida de 

subida da rede de arrasto. Essa soma de fatores reflete o grande número de indivíduos 

amostrados por um aparelho de pesca utilizado para espécies exclusivamente demersais, e 

logo, como se trata de uma espécie constantemente capturada, o estudo sobre o crescimento 

mereceu maior atenção. O coeficiente de crescimento foi o único parâmetro de crescimento 

que apresentou estimativa quase idêntica a que foi obtida por OSÓRIO-DUABILY e BAÉZ-

HIDALGO (2002a) no GS, cujo valor obtido por estes autores é de k igual a 0,744 ano-1; 

embora o L∞ tenha apresentado grande discrepância, tendo seu valor para a população do GS 

igual a 19,2 cm.  Possivelmente, as populações tratadas no GS e na BG sejam diferentes 

devido ao distanciamento geográfico, mas cabe ressaltar que o valor do índice de performance 

de crescimento, utilizado para validar as estimativas, demonstra que as estimativas geradas na 

BG são altamente significativas. 
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Mortalidade 

  

 A variação na abundância no estoque depende basicamente do ganho de biomassa 

através do crescimento e do recrutamento e da perda dela através da mortalidade. Ao longo do 

ciclo vital, os indivíduos são sujeitos a diferentes causas e intensidades de mortalidade. 

SPARRE & VENEMA (1997) afirmam que mortalidade natural é toda mortalidade que não 

seja determinada pela pesca, em outras palavras, este tipo de mortalidade é causada por causas 

endógenas e externas, como doenças e fatores ambientais como poluição, respectivamente. A 

tendência da mortalidade natural (M) é diminuir de acordo com o crescimento corporal. 

Quanto maior o comprimento, menor será a susceptibilidade de ser predado e maiores são as 

chances de conseguir alimento frente a competição por recursos, consequentemente, maior 

será a sua taxa de sobrevivência (S). Entretanto, mesmo que a vulnerabilidade à predação seja 

pequena em adultos, há o fator envelhecimento. Logo, as maiores taxas de mortalidade natural 

ocorrem durante as fases larval e juvenil (FONTELES-FILHO, 2011). A temperatura também 

exerce grande importância sobre a mortalidade natural, pois os processos metabólicos 

aumentam com o aumento de calor do ambiente. PAULY (1980) desenvolveu uma equação 

para estimar M em função de k, L∞ e T. Apesar desta fórmula ser simplista é útil na produção 

de informações, principalmente para peixes de cardume (SPARRE & VENEMA, 1997). 

PAULY (1980) sugere que a taxa de mortalidade natural baixa esteja relacionada a altos 

valores de L∞, baixos valores de coeficiente de crescimento (k) e menor temperatura 

ambiental.  

De modo inverso à mortalidade natural, quanto maior forem os indivíduos, maior será 

a chance de serem capturados pela pesca (F). Em espécies de vida curta e crescimento rápido, 

é plausível assumir F e M como constantes. Porém, é importante ressaltar, que as estimativas 

das taxas de mortalidade representam uma aproximação da realidade do estoque. A suposição 

de que os parâmetros sejam constantes é um meio de conseguir avaliar os dados disponíveis, 

sendo melhor realizar uma análise grosseira e útil, do que nenhuma análise (SPARRE & 

VENEMA, 1997). No método da curva de captura para estimar a mortalidade total (Z), os 

comprimentos extremos são descartados, pois os indivíduos muito pequenos não estão 

sujeitos à exploração total, os maiores possuem comprimento máximo muito próximo ao L∞ e 

representam poucos indivíduos.  

As estimativas de mortalidade Z e F obtidas servem para calcular a taxa explotação do 

estoque ao arrasto (E). A taxa de explotação é útil para avaliar se o estoque está sobrepescado 

ou não, ou seja, se está ou não submetido a forte pressão de pesca. Em estoques que são 
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sobrepescados ou ameaçados pela degradação ambiental, as mortes excedem os nascimentos, 

e como conseqüência, o número de indivíduos declina (KING, 2007). Sendo que a produção 

sustentável é alcançada quando F possui valor aproximado de M (GULLAND, 1971). O 

conhecimento sobre esta taxa é essencial para elaboração de um plano de manejo pesqueiro, 

que estabeleça limites em peso de captura, bem como tamanhos mínimos dos indivíduos, 

como medida de prevenção ao declínio do estoque, bem como sua conservação. Com o intuito 

de melhor conhecer os estoques de teleósteos analisados no presente estudo, as estimativas 

dos parâmetros de mortalidade foram comparadas entre si e com outros autores, quando 

encontrada informações na literatura. 

 Sabendo que os membros da família Ariídae são muito resistentes, a recorrente 

presença de diferentes fases ontogenéticas em estuários sugere que G. genidens seja uma 

espécie muito bem adaptada aos diversos fatores ambientais (BARLETTA et al., 2008). A 

família Ariídae é considerada a terceira mais abundante entre os demersais estuarinos da 

ictiofauna, tendo G. genidens como o principal recurso pesqueiro e a espécie mais abundante 

da Baía de Sepetiba e Baía Paranaguá (ANDRADE-TUBINO et al., 2008) e a segunda 

demersal mais abundante da Baía de Guanabara (RODRIGUES et al., 2007). Mesmo sendo 

muito bem adaptados ao ambiente estuarino, os bagres são vulneráveis a pesca, e representam 

um importante recurso econômico para as pescarias artesanais brasileiras (REIS, 1989). Pela 

importância econômica e ecológica que esta espécie representa para a região, a obtenção de 

estimativas de mortalidade se torna uma ferramenta de extrema importância para o seu 

manejo, considerando ainda que as estimativas de mortalidade obtidas no presente estudo são 

inéditas para G. genidens. Comparando com as outras espécies avaliadas neste presente 

trabalho, o bagre apresentou a segunda menor estimativa para o parâmetro mortalidade 

natural. REIS (1989) já havia estimado a taxa de mortalidade natural para Genidens barbus no 

estuário da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, tendo como resultado o valor de 0,13. 

Porém, esta espécie é muito maior do que G. genidens. Os espécimes de G. barbus que REIS 

(1989) capturou atingiriam Lmáx de 98 cm fornecendo uma estimativa de L∞ igual a 63,8 cm. 

A taxa de explotação encontrada para G. genidens foi a maior entre as espécies analisadas e o 

seu valor sugere que o estoque da população capturada no estuário da Baía de Guanabara 

esteja sobrepescada. Esta espécie é comumente capturada pelos petrechos rede de arrasto, 

linha-de-mão, emalhe e curral no estuário. Entretanto, o principal impacto da pesca nessa 

espécie, provavelmente, se deve ao fato dos machos fazerem incubação oral (CHAVES, 1994; 

BRUTON, 1996). Com isso, nem mesmos os menores indivíduos que normalmente não 

seriam capturados devido à seletividade dos petrechos, passam a sofrer o efeito da 
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mortalidade por pesca, já que são pescados junto aos pais. Por outro lado, a vantagem da 

incubação oral é que a predação dos ovos e larvas fica limitada à predação dos adultos, e a 

produção de juvenis de maior porte contribui para reduzir a escala de predadores em potencial 

(RIMER, 1985), garantindo a possibilidade de maior sobrevivência (HOSTIM-SILVA, 2009). 

Esperava-se encontrar valores ainda menores para a taxa de sobrevivência em reflexo à alta 

explotação encontrada para esta população no estuário da baía de Guanabara, mas a grande 

resistência ambiental, refletida em uma baixa mortalidade natural, influenciou em uma maior 

sobrevivência. 

A comparação com outros resultados da mesma espécie (C. spinosus) sobre 

mortalidade não foi possível, pois não há nenhuma informação disponível na literatura, sendo 

as estimativas obtidas neste estudo as primeiras já reportadas. A mortalidade natural 

apresentou a menor estimativa entre as quatro espécies avaliadas. Em relação a este 

parâmetro, ANDRADE (2009) diz que fatores abióticos considerados importantes na 

estruturação da comunidade estuarina desempenham papel secundário sobre os 

Tetraodontiformes, que demonstram ser bem adaptados às variações hidrológicas e condições 

inóspitas decorrentes da forte eutrofização da Baía de Guanabara. Estes fatores exercem 

grande influência sobre a estimativa de M, além do coeficiente de crescimento para esta 

espécie ser lento, propicia um período de crescimento maior, e consequentemente, maior 

tempo de vida. Por outro lado, a temperatura ótima do ambiente, por não estar muito elevada, 

gera menor estresse térmico individual e, com isso, o metabolismo não se eleva tanto, 

reduzindo ainda mais a mortalidade natural. A baixa estimativa obtida para este parâmetro é 

um indício de que esta espécie é sim, resistente a variações ambientais. Ainda, de acordo com 

ANDRADE (2009), cuja amostragem utilizada é a mesma analisada neste trabalho e cujo 

tema de sua tese aborda guildas de ocupação dos Tetraodontiformes, o período de estudo 

coincidiu com uma explosão populacional que foi identificada através do longo período de 

duração do fenômeno. Este quadro é alusivo a algum tipo de desequilíbrio ambiental da Baía 

de Guanabara que favoreceu o crescimento populacional desta espécie. Os poucos estudos 

anteriores que foram realizados na baía indicam que se trata de um acontecimento recente, já 

que, apesar de ocorrer anteriormente, essa espécie jamais apresentou tamanha magnitude nas 

amostras (VIANNA et al., 2004; RODRIGUES et al., 2007), e pela ausência de registro de 

um comportamento similar de Diodontidae em outros estuários, no Brasil e no mundo, por 

ora, esse é um fato exclusivo da Baía de Guanabara. Por este motivo, a primeira investigação 

sobre a mortalidade desta espécie contribui para compreender os tipos de mortalidade que 

acometem o estoque populacional desta espécie, e também conhecer o estado de explotação, 
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uma vez que, esta espécie normalmente está presente nos desembarques pesqueiros. Em geral, 

C. spinosus não é uma espécie-alvo das pescarias na Baía de Guanabara, no entanto, esta 

espécie demonstrou estar sobrepescada. Isto poderia estar relacionado à explosão 

populacional ocorrida durante o trabalho, e que favoreceu sua captura pelos aparelhos pesca 

empregados do estudo, uma vez que, o arrasto de fundo é uma das artes de pesca mais 

utilizadas no estuário da Baía de Guanabara, e se mostra muito eficiente na captura de baiacus 

(ANDRADE, 2009).  

A família Gerreídae está entre as mais representativas em ambientes estuarinos 

brasileiros como foi apresentada na baía de Vitória (ES) por CHAGAS et al. (2006), na baía 

de Sepetiba (RJ) por AZEVEDO et al. (2006) e na baía de Guanabara por ANDRADE-

TUBINO et al. (2008); sendo a espécie Eucinostomus argenteus, uma das mais abundantes na 

baía de Paranaguá (PR) (OLIVEIRA-NETO, 2004). A elevada representatividade desta 

espécie nos estuários brasileiros pode ser associada às grandes capturas, (mortalidade por 

pesca). Fazendo uma comparação entre resultados, todas as estimativas geradas no presente 

estudo são inferiores ás obtidas por GARCIA & DUARTE (2006) no GS (Z = 3,55, M = 1,37 

sob temperatura ótima calculada igual a 27ºC, F = 2,18, E = 0,61), sendo que a menor 

estimativa de M desta espécie na BG foi causada pelo coeficiente de crescimento e 

temperatura ligeiramente inferior á população do GS. No entanto, o que chama maior atenção 

é a taxa de explotação. Como o parâmetro F não apresentou valor muito elevado, inclusive, 

inferior à mortalidade natural, resultou em uma estimativa do parâmetro E que indica que esta 

população está subexplotada. No entanto, é curioso que a estimativa da taxa de sobrevivência 

tenha recebido valor pequeno, uma vez que, tanto a mortalidade natural como a causada pela 

pesca não tenham sido elevadas. Ao observar a estimativa da mortalidade natural obtida por 

GARCIA & DUARTE (2006), percebe-se que M possui valor próximo ao obtido na BG, e 

que também as temperaturas ótimas calculadas não são muito diferentes. Nesta observação, 

parece haver sentido entre os parâmetros de crescimento, a temperatura e a mortalidade 

natural entre as duas localidades, no que se refere e pequena diferença encontrada para estes 

parâmetros. Porém, considerando a distância geográfica entre as duas localidades, GS e BG, 

há possibilidade de as populações analisadas serem distintas, mas ainda assim, parecem 

responder ao ambiente de formas semelhantes. 

Para Cetengraulis edentulus, nota-se que as taxas de mortalidade total e por pesca 

foram as mais baixas entre todas as espécies abordadas no presente estudo, exceto a 

mortalidade natural. A mortalidade por pesca obteve uma estimativa muito baixa. O presente 

estudo demonstra que, em função da taxa de explotação, o estoque de C. edentulus está 
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altamente subexplorado na Baía de Guanabara. De fato esta taxa pode ter sido subestimada, 

uma vez que, a arte de pesca utilizada para a captura desta espécie não é a mais adequada para 

peixes pelágicos. No entanto, por se tratar de uma espécie freqüentemente capturada pelas 

redes de arrasto, este tipo de aparelho mostra-se muito eficiente, embora seja recomendável a 

utilização de aparelhos mais apropriados para a captura de pelágicos com objetivo de analisar 

possíveis discrepâncias. Por mais que SERGIPENSE et al. (1999) tenham demonstrado a 

presença de itens do conteúdo estomacal composta basicamente por organismos bentônicos, 

seria muito importante conhecer melhor o comportamento alimentar desta espécie para 

compreender melhor sua susceptibilidade de ser capturada. Mesmo não apresentando grande 

valor comercial, sabe-se que a população de C. edentulus vem sofrendo com forte pressão 

pesqueira nos últimos anos, sobretudo no Nordeste do Brasil, em função de incentivos do 

Governo Federal para captura de exemplares que são industrializados e comercializados 

visando suprir as deficiências da pesca da sardinha (ARAÚJO-SILVA et al., 2003). Na Baía 

de Guanabara, esta espécie também é frequentemente capturada pelos aparelhos empregados 

na região, como as redes de arrasto. No entanto, a população de C. edentulus na BG não 

aparenta estar sofrendo nenhum tipo de risco de declínio em função da pesca. Em 

contrapartida, de acordo OSÓRIO-DUABILY & BÁEZ-HIDALGO (2002b), o recurso C. 

edentulus está sobrepescado na Ilha de Salamanca, com uma taxa de explotação igual a 0,646 

ano-1 . Estes autores obtiveram para as taxas de mortalidade total e por pesca (Z = 4,92 ano-1; 

F = 3,18 ano-1), valores muito maiores do que as obtidas no presente estudo. Note-se, porém, 

que há possibilidade destas duas populações, da BG e da Ilha de Salamanca, serem diferentes. 

Para a população da BG, seria muito importante analisar e estimar os parâmetros de 

mortalidade desta espécie utilizando aparelhos específicos para pelágicos, com objetivo de 

melhor interpretar o estado populacional do estoque, bem como analisar se há profundas 

discrepâncias entre os resultados. 

 

 

Probabilidade de Captura 

 

O arrasto de fundo se mostrou muito eficiente em termos de para a realização deste 

estudo, de forma a representar muito bem a estrutura populacional dos estoques. O arrasto 

com portas é uma arte de pesca que captura com grande eficiência a ictiofauna demersal de 

substrato não-consolidado (VIANNA & ALMEIDA, 2005). No entanto, o aparelho não pode 

ser empregado sobre fundos duros, uma vez que se prende ao fundo, e acaba por resultarem 
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perdas amostrais e também danos ao equipamento. Além disso, o arrasto de fundo não atinge 

áreas muito rasas ou canais estreitos porque depende de boa navegabilidade, já que utiliza 

uma embarcação para rebocar a rede. Portanto, espécies pelágicas, demersais associadas a 

substrato duro ou relacionadas a áreas marginais são sub-amostradas com esse método. Sob 

estas limitações, a seletividade do aparelho de pesca pode gerar tendências nas amostras de 

freqüência de comprimento.  

Os membros da família Ariidae após desovarem tornam-se mais vulneráveis à pesca, 

pois, por estarem incubando ovos e larvas na cavidade bucal, posicionam-se próximo à 

superfície d’água, e isto permite que sejam mais facilmente capturados (HOSTIM-SILVA et 

al., 2009). Não há trabalhos sobre a probabilidade de captura para G. genidens e os dados 

deste estudo são inéditos, no entanto, estas estimativas obtiveram os maiores valores para o 

L50 e L75 em relação às outras três espécies avaliadas neste estudo. A discussão sobre a 

probabilidade de captura do bagre se limita apenas sobre o comprimento de primeira 

maturação, devido à ausência de trabalhos na literatura. HOSTIM-SILVA et al. (2009) 

demonstraram que Genidens genidens atinge comprimento de primeira maturação igual a 

13,36 cm para fêmeas e de 16,76 cm para machos. Comparando com os resultados obtidos na 

presente pesquisa, percebe-se que o comprimento de 75% de serem capturados é inferior ao 

comprimento de primeira maturação para espécie, indicando que os indivíduos estão sendo 

capturados antes de atingirem a desenvolvimento suficiente para reprodução, o que acaba por 

comprometer a sobrevivência da espécie. 

Segundo ANDRADE (2009), o arrasto de fundo é uma arte de pesca adequada para 

amostrar Tetraodontiformes em baías e estuários, no entanto, pode subestimar o tamanho das 

populações, uma vez que, o arrasto de fundo não opera em regiões marginais, nem em costões 

rochosos, devido aos riscos de danificar o aparelho de pesca e perder o pescado. Para a 

espécie C. spinosus, o valor do comprimento da primeira maturação (L50 = 21,5 cm) obtido 

por ANDRADE (2009), utilizando a fórmula empírica de FROESE e BINOHLAN (2000), 

mostra-se superior ao comprimento cujos indivíduos possuem a probabilidade de 50% de 

serem capturados pelos aparelhos de pesca, que foram obtidos no presente estudo, mesmo 

utilizando o mesmo conjunto de dados. KING (1995) apresentou para o parâmetro 

comprimento da primeira maturação os valores de 18,0 e 17,3 cm para fêmeas e machos, 

respectivamente. As estimativas da probabilidade de captura (L25, L50 e L75) obtidas na 

presente pesquisa demonstram que mesmo os indivíduos com probabilidade de 75% de serem 

capturados ainda não atingiram comprimento da primeira maturação, em outras palavras, o 

comprimento de 75% de probabilidade de captura é menos da metade do comprimento da 
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primeira maturação, ou seja, ainda não se desenvolveram o suficiente para se reproduzirem 

porque são muitos jovens, prejudicando a sobrevivência da espécie.  

As estimativas da probabilidade de captura (L25, L50 e L75) do carapicu E. argenteus 

obtidas na presente pesquisa indicam que a sobrevivência da espécie na BG pode estar 

comprometida em função de que os indivíduos com probabilidade de captura de 75% de 

serem capturados ainda não atingiram comprimento da primeira maturação, de acordo com a 

estimativa de PACHECO et al. (2010) realizada no caribe colombiano, que estimaram o 

comprimento da primeira maturação, cujo valor de L50 é igual 13,38 cm para fêmeas, ou seja, 

os indivíduos ainda não se desenvolveram o suficiente para se reproduzirem. 

Sobre a sardinha boca-torta C. edentulus, SILVA-JÚNIOR et al. (2013) concluiu que 

esta espécie possui baixa susceptibilidade de ser capturada pelo arrasto, devido à sua dieta e à 

posição na coluna d’água. SERGIPENSE et al. (1999) na baía de Sepetiba demosntraram que 

C. edentulus possui hábitos alimentares bentônicos, que por sua vez, aumentariam a 

susceptibilidade de captura; e também seria o único representante dos Engraulidae a 

apresentar contribuição relevante nos arrasto de fundo, estando praticamente ausente nos 

cercos de meia água praticados na zona externa da Baía de Sepetiba ou nos arrastos de praia, 

realizados ao longo de toda a margem continental da mesma baía (ARAÚJO-SILVA et al., 

2003).  No entanto, SERGIPENSE et al. (1999) capturaram indivíduos através do arrasto de 

praia em locais rasos com profundidades entre 40 a 150 cm. Isto provavelmente gerou 

interpretação tendenciosa em assumir que esta espécie teria hábitos bentônicos. Os resultados 

que KRUMME et al. (2008) apresentaram em um trabalho realizado no estuário do Rio Caeté 

(PA), demonstram que provavelmente C. edentulus se alimenta também na coluna d`água 

devido a fortes correntes de maré que dispersam e suspendem diatomáceas bentônicas, e a 

baixa susceptibilidade de captura pelo arrasto que estes autores apresentaram poderia ser 

explicada por este fenômeno (SILVA-JÚNIOR et al. (2013a). BAYLIFF (1963) que realizou 

estudos com C. mysticetus, demonstrou que durante o período de forrageio sobre sedimento 

lamoso, esta espécie se desloca verticalmente para cima quando a concentração de seu recurso 

alimentar, o fitoplâncton, está baixa devido à ressuspensão através das correntes de maré. A 

espécie C. mysticetus provavelmente descende de um mesmo ancestral que C. edentulus, pois 

ambas espécies foram separadas após a formação do Istmo do Panamá (LOWE-

MCCONNEL, 1987). Portanto, o hábito alimentar de C. edentulus espécie se mostra 

determinante na capturabilidade do aparelho de pesca. As estimativas que o presente estudo 

gerou sobre os indivíduos que possuem a probabilidade de 50% de serem capturados estão um 

pouco abaixo das estimativas apresentadas por SOUZA-CONCEIÇÃO e SCHWINGEL 
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(2011) referente ao trabalho realizado no Saco dos Limões (SC), cujos comprimentos da 

primeira maturação correspondem a 11,2 e 11,8 cm para machos e fêmeas, respectivamente. 

Isto sugere que indivíduos imaturos ainda estejam sendo capturados pelo aparelho de pesca 

utilizado neste estudo, e que a sobrevivência da espécie pode estar comprometida. 

Recomenda-se realizar um estudo mais aprofundado sobre a capturabilidade dos aparelhos de 

pesca mais utilizados na baía, como as redes de arrasto, bem como as redes de cerco, 

direcionadas para a pesca de pelágicos. Se as pescarias capturarem indivíduos  mais velhos e 

maiores do que o tamanho da primeira maturação, a população terá maior possibilidade de se 

recuperar no caso de um declínio (ROBERT & HAWKINGS, 1999). 

 

 

Longevidade 

 

O coeficiente de crescimento tem interpretação fisiológica, pois varia numa proporção 

direta com fatores que causam estresse e acréscimo de consumo de oxigênio. Por esse motivo, 

a longevidade de qualquer espécie é inversamente correlacionada com a taxa de atividades 

corporais promovidas pelo metabolismo, crescimento e reprodução. Altas temperaturas e um 

rico suprimento alimentar aceleram o crescimento e o envelhecimento fisiológico, enquanto 

baixas temperaturas e pouco alimento reduzem a taxa de crescimento e estendem a 

expectativa de vida (PAULY, 1980).  

A longevidade do bagre, Genidens genidens, se apresenta muito próxima ao que foi 

encontrada por OLIVEIRA (1989) apud OLIVEIRA & NOVELLI (2005), na lagoa de 

Maricá, localizada ao norte do estado do Rio de Janeiro. Este autor utilizou a contagem de 

anéis em otólitos e encontrou para a espécie, indivíduos com até oito anos de idade, 

equivalente a oito anéis impressos nos otólitos. Já OLIVEIRA & NOVELLI (2005), que 

também utilizaram a contagem de anéis de otólitos na lagoa do Açu, localizada ao norte do 

estado do Rio de Janeiro, apresentaram longevidade de até 5 anos de idade para o bagre G. 

genidens.  

Não há informação alguma na literatura a respeito da longevidade do baiacu-de-

espinho C. spinosus, para o carapicu E. argenteus bem como para a sardinha boca-torta C. 

edentulus, e logo, a estimativa obtida no presente estudo é inédita, e vem suprir esta lacuna de 

informação sobre estas espécies, como um valor de referência. Recomenda-se que sejam 

realizados estudos que utilizem a contagem de anéis de crescimento nas partes duras, como 

escamas e otólitos, para obtenção da longevidade. Entre as espécies estudadas, o baiacu 
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obteve a maior longevidade e a sardinha, a menor. Sobre a sardinha boca-torta C. edentulus, 

OSÓRIO-DUABILY & BÁEZ-HIDALGO (2002a) demonstraram que a espécie é conhecida 

por ter ciclo de vida curto comparando com espécies de maior tamanho. Faz sentido, se elas 

levarem maior tempo para atingirem o L∞ em função do coeficiente de crescimento. A 

estimativa obtida do parâmetro k obtida para a sardinha apresentou valor elevado, 

característico de espécies de crescimento rápido e ciclo de vida curto, e, portanto, com menor 

longevidade.  

 

 

Estratificação da BG 

 

Os parâmetros físico-químicos como temperatura e salinidade são os mais importantes 

entre outros, pela influência sobre a composição e distribuição da ictiofauna em estuários, e 

normalmente apresentam gradiente horizontal na Baía (ANDRADE-TUBINO et al., 2008; 

SILVA-JÚNIOR et al., 2013b). As características hidrológicas obedecem a um fator 

temporal, regido pelo período de chuvas, regime de maré, e a dois gradientes: gradiente 

vertical e horizontal (VALENTIN, 1999).  O canal central assim como a entrada de baía são 

intensamente influenciados pela Água Costeira através das correntes de maré (MAYR et al., 

1989). A entrada de água fria para dentro da Baía de Guanabara durante o verão está 

associada às correntes da Água Central do Atlântico Sul com temperaturas muito baixas. Esta 

caracterização hidrodinâmica propicia grande heterogeneidade à baía, de modo que cada 

espécie encontra no estuário regiões distintas com condições ótimas para o seu 

desenvolvimento. As espécies marinhas que utilizam o estuário, de forma obrigatória ou 

facultativa, também são afetadas tanto pela dinâmica estuarina quanto por eventos que 

ocorrem no mar (BLABER, 2000). Larvas de peixes são carreadas para dentro do estuário 

através dos movimentos de maré. Uma vez dentro do estuário, as larvas desenvolvem-se, 

buscando sempre os melhores lugares em função da boa disponibilidade de alimento, abrigo, 

sobretudo parâmetros físico-químicos ótimos, caso que ocorre com E. argenteus  no baixo 

estuário. Cada uma das espécies demersais do presente estudo se distribui de tal forma que 

cada parcela do estuário (alto, médio, baixo), é preenchida e ocupada por uma delas, bem 

como a coluna d’água, ocupada por espécie pelágica. Assim, espécies que habitam diferentes 

estratos do estuário podem ser bons representantes destas áreas, e poderem servir como 

indicadores ambientais. Sabe-se que o atual estado da Baía de Guanabara reflete além da 

complexa dinâmica hidrobiológica própria de um estuário do seu porte, séculos de 
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interferência antrópica. Por mais robustas que as espécies sejam às variações sazonais de 

temperatura, salinidade e também à degradação de habitats, as populações de peixes estão 

vulneráveis a serem capturadas pela pesca. Espécies sensíveis à pressão pesqueira podem ter 

seus estoques altamente reduzidos, e como conseqüência, os elos tróficos de toda a 

comunidade podem ser comprometidos. Mudanças nos desembarques pesqueiros e também na 

qualidade da água podem ser acompanhadas por modificações na diversidade de espécies e na 

estabilidade das comunidades marinhas (ZAITSEV & MAMAEV, 1997). 

Devido aos avanços tecnológicos e ao aumento do número de embarcações pesqueiras, 

muitos estoques de peixes estão sob intensa pressão de pesca, e conseqüentemente, sujeitos à 

sobrexplotação de seus estoques (ISAAC et al., 2006). Embora a pesca de arrasto seja 

importante na costa do Brasil e tenha promovido o desenvolvimento econômico e social nas 

regiões por onde é praticada, este tipo de pesca é extremamente predatória devido à baixa 

seletividade do aparelho de pesca utilizado (KLIPPEL et al., 2005). Como resultado, a prática 

do arrasto é considerada como a maior ameaça para ambientes marinhos. Entre as principais 

conseqüências desta pescaria estão os impactos diretos e indiretos sobre os ecossistemas e 

sobre a biodiversidade (KINIEB, 1991), alterações físicas no assoalho marinho, como a 

remoção de rochas e corais, e também pelo nivelamento da topografia natural (PILSKALN et 

al., 1998); mudanças nos ciclos químicos, padrão de mineralização do carbono e fluxo 

biogeoquímicos (RIEMANN & HOFFMAN, 1991). Além de todo o impacto causado sobre o 

ambiente, o arrasto assume o papel de maior produtor de descartes do que qualquer outro tipo 

de captura, pois, através da baixa seletividade, muitas espécies de peixes não comercializáveis 

são devolvidas ao mar sem vida ou com poucas chances de sobrevivência. Todo o pescado 

descartado representa a fauna acompanhante. Os problemas causados pela pesca não se 

restringem apenas sobre mudanças na dinâmica populacional de cada espécie, mas também 

trazem consigo problemas de ordem trófica. No Mar Negro, há o registro de estoques de 

peixes predadores de topo de cadeia que foram severamente deplecionados enquanto estoques 

de pequenos peixes planctívoros seqüencialmente tiveram seus estoques aumentados 

(DASKALOV, 2002). A história das pescarias comerciais revela que muitos, se não todos os 

estoques de peixes explotados entrarão, cedo ou tarde em uma fase de profunda crise 

(DERCOLE et al., 2010). Segundo DERCOLE et al. (2010) cinco fatos são decorrentes desta 

crise: (i) a abundancia do estoque declina ao longo do tempo; (ii) os estoques entram em 

colapso, se as taxas de explotação se mantiverem acima do valor ótimo, estes dois primeiros 

fatos podem se tornar reais; (iii) a recuperação depois de uma depleção é lenta e nem sempre 

garantida; (iv) as pescarias se tornam frágeis, e pequenas flutuações demográficas ou 
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pequenas perturbações ambientais podem agravar ainda mais a recuperação dos estoques; (v) 

a redução do tamanho corporal. Em relação aos resultados apresentados neste trabalho, fica 

fácil observar que os estoques do bagre e do baiacu podem se encaixar em todos estes 

quesitos, pois seus estoques se encontram sobrepescados em função das elevadas taxas de 

explotação. Os problemas expostos por DERCOLE et al. (2010) podem ser contornados ou 

amenizados utilizando as estimativas obtidas no presente trabalho como ferramenta técnico-

científica na elaboração de um plano de manejo correspondente a cada uma das espécies 

estudadas na Baía de Guanabara.  

Sabe-se que no Brasil, sinais da depleção em alguns estoques são muito evidentes, 

notavelmente sobre a população da Sardinha (Sardinella brasiliensis), uma espécie de baixo 

nível trófico e que representa a maioria dos casos de colapso, mas que recebe agora a proteção 

através da legislação, que proíbe a sua captura durante os períodos de defeso entre o estado do 

Rio de Janeiro e Santa Catarina; camarões (rosa, sete-barbas, branco, santana, barba-ruça) em 

diversos estados, a Anchova (Pomatomus saltatrix) na região sul do Brasil; os Bagres 

(Genidens genidens, Genidens barbus, Tachysurus upsulonophorus e T. agassisi) para os 

estados do Sul mais o estado de São Paulo; entre outras populações. É evidente que os 

períodos de defeso foram estabelecidos como uma medida de proteção destes estoques que já 

estavam em declínio acentuado devido à sobrepesca. A proposta deste trabalho é contribuir 

para que, de alguma forma, os dados gerados possam servir como parâmetro de avaliação 

destes estoques, bem como na elaboração de leis e normativas de preservação e conservação. 

Exceto os estoques de E. argenteus e  C. edentulus não se enquadram no grupo de espécies 

que correm grande risco de declínio, embora, ainda seja muito prematuro afirmar que elas 

estejam livre de tal risco. Por exemplo, recomenda-se que o estoque da sardinha seja 

reavaliado utilizando outros tipos de aparelhos de pesca, para eliminar possíveis 

interpretações tendenciosas. Ao compararmos com o trabalho de OSÓRIO-DUABILY & 

BAÉZ-HIDALGO (2002a; 2002b), realizado no Golfo de Salamanca (Caribe Colombiano), e 

analisarmos o esforço amostral aplicado, fica evidente que as altas estimativas de mortalidade 

por pesca de C. edentulus estão associadas ao modo como o estoque foi capturado. Estes 

autores utilizaram um segundo arrasto com seletividade maior, e distante a 50 metros depois 

que o arrasto tradicional foi realizado, logo os indivíduos pequenos puderam ser muito bem 

amostrados, e conseqüentemente, terem influenciando as estimativas de mortalidade.  

As estimativas de crescimento e mortalidade das quatro espécies de teleósteos além de 

serem inéditas para a BG são muito importantes para a gestão e manejo destes recursos 

pesqueiros do estuário fluminense da região metropolitana do Rio de Janeiro, e, também 
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poderem servir como valor de referência para futuros trabalhos sobre produção máxima 

sustentável (MSY) e reavaliações do status de explotação dos estoques 

O status de explotação é um reflexo do estado geral do ambiente aquático em que essa 

população reside, em função das relações tróficas entre outras interações intra e 

interespecíficas. O declínio de uma espécie poderia comprometer a dinâmica de outros 

estoques. Em cada tipo de ambiente, há microrregiões que são mais freqüentadas por um certo 

grupo de peixes. Peixes do alto estuário, por exemplo, possuem características fisiológicas e 

ecológicas diferentes de peixes do baixo estuário, e cada estrato estuarino, pode ser 

representado por grupos distintos. Em função da diferenciação de características de cada 

grupo correspondente e um estrato, as populações de peixes podem ser utilizadas como 

indicadores ambientais (MUNKITTRICK & DIXON, 1989). De acordo com a literatura, cada 

uma das espécies estudadas ocupa estratos distintos do estuário da Baía de Guanabara, 

possibilitando de serem utilizadas como indicadores. De fato, muitos organismos 

bioindicadores são utilizados para auxiliarem na avaliação da poluição da água. E para tal, é 

essencial compreender a reação de cada organismo com as alterações de seu ambiente. Estas 

reações podem assumir a forma de crescimento ou aumento da densidade populacional, 

crescimento reduzido, declínio da população, ou até mesmo a morte (BENJAMIN et al., 

1996). Embora haja muitas definições para o termo bioindicador, GERHARDT (2002) o 

define como espécie ou conjunto de espécies que reflete o estado abiótico e biótico de um 

ecossistema, e que representa o impacto da mudança ambiental sobre o habitat, comunidade 

ou ecossistema. O termo se aplica aos estoques avaliados no presente estudo, pois cada uma 

das espécies apresenta distribuição espacial distinta, permitindo que cada estrato do estuário 

possa ser diagnosticado através de um indicador biológico. Notavelmente que a utilização de 

bioindicadores é amplamente aplicada em estudos sobre a qualidade da água. Contudo, a 

mortalidade natural engloba toda e qualquer mortalidade causada pela predação e doenças, 

inclusive por contaminação e poluição. A mortalidade por pesca também pode ser considerada 

por se tratar do impacto humano sobre as comunidades de cada estrato. O termo bioindicador 

então, se encaixa muito bem ao propósito do trabalho.  

Pode-se dizer que o impacto da pesca no alto-estuário poderia ser avaliado em função 

das estimativas de mortalidade do demersal G. genidens; por esta espécie ser considerada 

robusta e altamente tolerante às variações ambientais e ao impacto humano, como a poluição 

ambiental e pressão de pesca; exibir baixa variabilidade interpopulacional, não realizar 

migração, ser abundante, fácil de capturar, ser uma espécie estuarino-residente, podendo ser 

potencialmente utilizada como uma espécie indicadora (SILVA-JÚNIOR, 2013b). O baiacu 
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de espinho C. spinosus, representante do médio estuário, mesmo sendo tolerante às variações 

hidrológicas e condições inóspitas decorrentes da forte eutrofização e por apresentar grande 

abundância, é classificado como estuarino-oportunistas, que em outras palavras, quer dizer 

que quando encontram condições estuarinas adequadas, realizam migração do mar para o 

estuário aproveitando as fortes correntes de maré do canal central para entrarem, e sob 

condições apropriadas, seria possível esta espécie fechar o ciclo de vida em seu interior 

(ANDRADE, 2009). Assim, a utilização da espécie C. spinosus como um indicador do 

médio-estuário pode ser eficaz. Contudo, o fato de ter havido explosão populacional desta 

espécie durante o período de amostragem, seria muito importante e necessário reavaliar o 

estoque em questão, e observar possíveis mudanças e alteração nas estimativas de todos os 

parametros. Esta medida se aplica em todas as espécies, como o objetivo de criar modelos de 

gestão mais apropriados para as espécies.   

O carapicu E. argenteus possui papel importante na estrutura das comunidades de 

sistemas costeiros e marinhos tropicais devido a sua grande abundancia (GODEFROID et al., 

2001), e dominância nas praias arenosas. ANDRADE-TUBINO et al. (2008) atribui a esta 

espécie a classificação de estuarino-oportunista, tendo grande tolerância à variação de 

salinidade, no entanto, a sua resistência à poluição não é perceptível, devido principalmente à 

sua distribuição espacial. Esta espécie normalmente é encontrada na entrada de estuário da 

Baía de Guanabara, e por este motivo é influenciada fortemente pela Água Costeira com 

salinidades altas e menores índices de poluição. A sensibilidade à degradação e poluição da 

água é essencial para caracterização de uma espécie indicadora. GODEFROID et al., (2001) 

revela em seu estudo sobre a ictiofauna de praia, sobre a presença de larvas e estágios juvenis 

de E. argenteus, e logo são indicativos de que esta espécie utiliza estes ambientes como área 

de berçário e que não fecha o seu ciclo de vida dentro de estuário. PACHECO et al. (2010) 

também documentam sobre eventos de migração entre zonas geográficas durante o ciclo de 

vida desta espécie. Recomenda-se realizar estudos mais elucidativos quanto à sua resistência e 

tolerância à variabilidade ambiental, e também à poluição. Não foi possível sugerir esta 

espécie como indicadora ambiental a partir das estimativas obtidas e informações na 

literatura.  

Os peixes da família Engraulidae são abundantes nas regiões costeiras semi-abertas, 

como baías, que funcionam como áreas de criação nas primeiras fases de vida, sendo 

reportada na Baía de Sepetiba como importante área de recrutamento e desenvolvimento dos 

Engraulidae (PESSANHA et al., 2000); e sendo que a espécie C. edentulus é comumente 

encontrada nas partes mais internas da Baía de Sepetiba (ARAÚJO-SILVA et al., 2003). 



68 
 

Segundo MACGREGOR & HOUDE (1996), a desova dos engraulídeos ocorre em zonas 

costeiras sendo que os ovos e larvas são transportados para dentro de baias, onde encontram 

melhores condições de proteção de disponibilidade de alimento. A presença de ovos de C. 

edentulus também foi encontrada na Baía de Guanabara por BONECKER (1997). Com base 

nas informações sobre o representante do ambiente pelágico ainda faltaria conhecer mais 

sobre a sua tolerância à poluição e à sua resistência às variações físico-químicas para afirmar 

com precisão que C. edentulus pode servir como indicador ambiental da zona pelágica do 

estuário da Baía de Guanabara. Além do mais, a utilização de redes de arrasto deve ser melhor 

testada para esta espécie. 

A manutenção das espécies no ambiente depende do sucesso reprodutivo, e dessa 

forma, conhecer o ciclo de vida das espécies é determinante para a conservação de indivíduos 

que ainda não atingiram desenvolvimento suficiente para se reproduzir. A obtenção das 

estimativas que o presente estudo forneceu, vem a suprir a carência de valores de referência 

para espécies que são constantemente capturadas pela pesca na Baía de Guanabara. O 

fornecimento das estimativas de crescimento e mortalidade bem como todas as informações 

geradas neste estudo é de extrema relevância para a elaboração de regulamentos e normativas 

que possibilitem que os estoques estuarinos tropicais sejam explorados dentro de limites 

sustentáveis para cada população. A produção do presente trabalho apresentou informações 

muito importantes sobre o status de explotação das espécies avaliadas. E os resultados 

permitem que seja elaborado um plano de manejo para os estoques. É certo que todos os 

parâmetros necessitam serem reavaliados periodicamente para reajustar a gestão dos recursos. 

Pelo fato das amostragens terem sido realizadas entre os anos de 2005 e 2007, possivelmente 

os estoques apresentem mudanças nas estimativas, sobretudo após o início do projeto de 

despoluição da Baía de Guanabara e COMPERJ. Em muitas regiões o sedimento está sendo 

dragado para permitir maior fluxo de maré, e conseqüentemente, maior depuração da matéria 

orgânica. No entanto, o histórico de poluição na Baía de Guanabara não se restringe somente 

a compostos degradáveis, mas compostos altamente contaminantes que seriam 

disponibilizados novamente ao ambiente após ressuspensão ocasionada pelo processo de 

dragagem. Estes elementos podem facilmente serem assimilados pelos organismos e 

incorporados na cadeia trófica. Este problema causaria grande impacto sobre a comunidade 

estuarina, e as taxas de mortalidade natural sofreriam grandes influências deste processo. Por 

outro lado, a falta de controle e fiscalização rigorosa sobre as pescarias que ocorrem na BG, 

pode ter agravado ainda mais o problema da sobrepesca. Recomenda-se então que os dados 

técnico-científicos gerados no presente estudo sejam utilizados como valores de referência 
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para elaboração de um plano de gestão eficiente sobre os recursos pesqueiros, mesmo não 

sendo obtido a partir de dados muito recentes. A criação de medidas conservacionistas 

ambientais é mais interessante do que a ausência dos mesmos.   
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Os estoques do bagre Genidens genidens e do baiacu-de-espinho 

Chilomycterus spinosus estão sobrepescados. Há grande necessidade de se 

criar um plano de manejo urgente para estes estoques na Baía de Guanabara.  

 Os estoques do carapicu Eucinostomus argenteus e da sardinha boca-torta, 

Cetengraulis edentulus estão subexplorados e necessitam de um plano de 

manejo para viabilizar um acréscimo de captura para dessas espécies na Baía 

de Guanabara.  

 As espécies Genidens genidens e Chilomycterus spinosus podem ser utilizadas 

como indicadores ambientais do alto e médio estuário da Baía de Guanabara, 

respectivamente. 

 As espécies Eucinostomus argenteus e Cetengraulis edentulus não podem ser 

utilizadas como indicadores ambientais do baixo estuário e da zona pelágica da 

Baía de Guanabara.  

 A probabilidade de 75% para Genidens genidens, Chilomycterus spinosus e 

Eucinostomus argenteus; e a probabilidade de 50% de Cetengraulis edentulus 

serem capturadas é inferior ao comprimento de primeira maturação, logo, os 

indivíduos não atingiram idade para se reproduzir, comprometendo a 

capacidade do estoque se sustentar no ambiente.  
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