
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 

ICT!OFAUNA DEMERSAl EM CINCO PONTOS DA 

BAíA DE PARANAGUÁ, PARANÁ 

PAULA NAKAyAMA 

Monografia apresentada ao Curso de 

Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Paraná, como requisito 

parcial para a obtenção do grélu de 

Bacharel em Biologia. 

Orientador: Prat. Dr. Henry Louis Spach 

Prata. Ora. Eunice da Costa 

Machado 

Pontal do Sul 

2000 



Monografia submetida à comissão de avaliação do Centro de Estudos do 

Mar, como parte dos requisitos necessários a obtenção do grau de Bacharel em 

Ciências Biológicas. 

Avaliada por: 

Prof. Dr Frederico P. Brandini 

Prof1. D~. Teresinha M. Absher 

Trabalho desenvolvido no Laboratório de Ictioplâncton do Centro de 

Estudos do Mar (Pontal do Sul, PR) 

Orientadores: 

Prof. Dr. Henry I. Spach 

Prof. Dr. a Eunice da Costa Machado 

Pontal do Sul 

2000 



SUMÁRIO 

SUMÁRIO ........................................................................................................... 1 

AGRADECiMENTOS .......................................................................................... 11 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................ 111 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................ IV 

RESUMO ............................................................................................................. V 

I. INTRODUÇÃO .......................................................................................... 1 

11. MATERIAL E MÉTODOS ......................................................................... 3 

1. Métodos de amostragem ............................................................. 3 

2. Tratamento das amostras biológicas ............................................ .4 

3. Tratamento dos dados físicos químicos e sedimentológicos ........ 4 

4. Tratamento dos dados biológicos .................................................. 5 

111. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................ 6 

1. Caracterização hidrográfica .......................................................... 6 

2. Sedimentologia .............................................................................. 7 

3. Ictiofauna .................................................................................... 7 

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFiCAS .......................................................... 13 

I 



AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Prof. Dr. Henry L. Spach pela dedicação, profissionalismo, 

presteza e competência com que orientou este trabalho, e por proporcionar um 

ambiente de trabalho tão agradável.

A  Prof Dr®. Eunice Machado pela orientação crítica da parte hidrodinâmica.

Aos amigos que sempre estiveram prontos a ajudar e tornaram este 

trabalho possível, seja puxando redes e equipamentos nas saídas a campo, seja 

identificando peixes no laboratório.

Aos amigos que estiveram ao meu lado, dividindo momentos bons e ruins, 

tornando possível, desta forma, a conquista de cada passo na minha vida 

profissional e pessoal.

Aos meus pais e irmão pelo apoio incondicional, pelo incentivo e presença 

constantes.

II



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa da Baía de Paranaguá, destacando os 5 pontos de coleta. 

P1-Papagaios, P2-Sucuriu, P3-Baguaçu, P4-Ponta do Poço, P5-Praia 

De Pontal do SuL ................................................................................. 15 

Figura 2. Variação mensal da temperatura na meia-água e na água de fundo 

nos 5 pontos de coleta ........................................................................... 16 

Figura 3. Variação mensal do oxigênio dissolvido na meia-água e na água de 

fundo nos 5 pontos de coleta ................................................................ 17 

Figura 4. Variação mensal do pH na meia-água e na água de fundo nos 5 pontos 

de coleta ................................................................................................. 18 

Figura 5. Variação mensal da quantidade de material em suspensão (mg/dm3) na 

meia-água e na água de fundo nos 5 pontos de coleta .......................... 19 

Figura 6. Variação mensal da transparência da água (m) nos 5 pontos de 

Coleta ..................................................................................................................... 20 

Figura 7. Média da precipitação nos sete dias anteriores ao dia de coleta ........... 20 

Figura 8. Variação mensal da salinidade na meia-água e na água de fundo nos 5 

pontos de coleta ..................................................................................... 21 

Figura 9. Variação mensal da intensidade de corrente na meia água e na água 

de fundo nos 5 pontos de coleta .............................................................. 22 

Figura. 10. Número de exemplares (A), peso de captura (8) e número de espécies 

(C) por ponto de coleta ........................................................................... 23 

Figura 11. Gráfico "box-whisker" descritivo do resultado da análise de 

variância que avalia o eleito do ponto sobre o comprimento total (A) e 

peso (8) ................................................................................................................... 24 

III 



LISTA DE TABELAS 

Tabela I. Resultado da análise granulométrica nos 5 pontos, nos meses de 

outubro de 1999 e fevereiro de 2000 .............................................. 25 

Tabela 11. Abundância e peso em porcentagem dos peixes capturados no 

infralitoral em frente à Gamboa dos Papagaios ............................. 26 

Tabela 111. Abundância e peso em porcentagem dos peixes capturados no 

i nfra litoral em frente à Gamboa do Sucuriu ................................... 27 

Tabela IV. Abundância e peso em porcentagem dos peixes capturados no 

infralitoral em frente à Gamboa dos Baguaçu ................................ 28 

Tabela V. Abundância e peso em porcentagem dos peixes capturados no 

infralitoral em frente à Planície da Ponta do Poço .......................... 29 

Tabela VI. Abundância e peso em porcentagem dos peixes capturados no 

infralitoral em frente à Praia de Pontal do Sul.. ............................... 30 

Tabela VII. Quadro comparativo do n das espécies capturado nos 5 pontos ..... 31 

Tabela VtII. Freqüência absoluta por sexo e estágio de maturação nos 5 

pontos de coleta ................................................................................................... 32 

IV 



RESUMO 

Os estuários são importantes áreas de alimentação e proteção para muitas 

espécies de peixes. Os peixes compreendem a maior fração e com maior 

motilidade do necton estuarino. Parte do necton, é formada pelos peixes 

demersais, que apresentam grande diversidade devido à variação dos substratos 

e das fortes interações abióticas com o mesmo. A ictiofauna demersal foi estudada 

em 5 pontos da Baía de Paranaguá, no infralitoral em frente as Gamboas dos 

Papagaios, Sucuriu, Baguaçu, Planície da Ponta do Poço e Praia de Pontal. As 

amostras foram obtidas entre outubro de 1999 e março de 2000, através de 

arrastos de 20 min, com rede de porta. De forma geral, os fatores químicos e 

físicos registrados neste estudo não atingiram níveis críticos para a ictiofauna. A 

granulometria do sedimento também não apresentou grande variação entre os 

pontos de coleta. Em todos os pontos de coleta, a família Sciaenidae apresentou 

maior riqueza de espécies. As espécies dominantes numericamente foram 

Anisotremus surinamensis, no Papagaios; Cathorops spixii, no Sucuriu e Ponta do 

Poço; Genidens genidens, no Baguaçu e Chloroscombus chrysurus, na Praia de 

Pontal do Sul. Na área do Sucuriu foi obtida maior captura em peso e número de 

exemplares em relação às demais áreas. Quanto ao estádio de maturação sexual, 

foram encontrados mais adultos no Sucuriu, enquanto no Papagaios, Baguaçu e 

Praia de Pontal do Sul predominaram indivíduos juvenis, e na planície da Ponta do 

Poço o número de adultos e juvenis foi equivalente. A maior diversidade da 

ictiofauna encontrada no Sucuriu parece estar relacionada com a grande 

quantidade de organismos -bentônicos, que formam uma estrutura de fundo 

favorável a permanência dos peixes neste local, para a alimentação e proteção. 
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INTRODUÇÃO 

o estuário é um ambiente influenciado pelas marés, onde a água 

marinha mistura-se a água da drenagem continental (Odum,1988). Muitos 

estuários são rodeados por mangue, possuem salinidade variável, desde água 

doce até 33, amplitude variável de temperatura e turbidez da água. Além disso, 

este ambiente é rico em alimentos devido à grande quantidade de detritos 

orgânicos trazidos do continente pelos rios (Lowe-McConnell,1987). 

Day et aI. (1989) definem as águas costeiras adjacentes aos 

estuários como pertencentes ao complexo estuarino, e neste caso as 

características físicas e químicas destes ambientes, podem ser tratadas como um 

todo. Segundo estes autores os estuários podem ser divididos em: (1) uma zona 

fluvial sujeita a ação da maré, (2) o estuário propriamente dito com misturas de 

águas doce e salina e (3) áreas costeiras adjacentes ao estuário. 

Os peixes geralmente compreendem a maior fração do necton 

estuarino. De acordo com o modo de vida nos estuários, os peixes podem ser 

habitantes de águas rasas, pelágicos e epibentônicos (Day et aI., 1989). Os de 

águas rasas vivem nas margens dos estuários, em marismas, gamboas, planícies 

e poças de maré. São geralmente muito pequenos e a maioria não apresenta 

comportamento migratório. Os pelágicos vivem na coluna d'água, normalmente 

muito próximo à superfície, a maioria com comportamento migratório e são 

carnívoros ou planctotróficos. Os epibentônicos habitam o fundo do estuário, 

apresentam maior diversidade devido à variação dos substratos e das interações 

bióticas e abióticas. (Deegan e Day, 1985, 1986; Weinsten & Heck,1979). 

De acordo com critérios de criação, migração e ecológicos a 

ictiofauna estuarin~ .pode ser subdividida em: (1) peixes de água doce que 

ocasionalmente invadem a água salobra; (2) espécies verdadeiramente 

estuarinas; (3) migrantes que se deslocam da água doce para a salgada (espécies 

catádromas), ou da água salgada para a doce (espécies anádromas) , para 

desovar; (4) visitantes ocasionais, (5) e estuarinos dependentes (Kennish, 1990). 

Estes últimos correspondem ao maior grupo de peixes presente nestes ambientes, 
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é de migrantes juvenis de espécies marinhas que se reproduzem no mar, e os 

. jovens penetram no estuário para se alimentar e se refugiar até que as gônadas 

iniciem a maturação. 

As estratégias do ciclo de vida como as descritas acima, além da 

variação nas condições bióticas nos estuários, fazem com que este ambiente 

apresente grande flutuação nas populações de peixes; maiores do que aquelas 

encontradas em condições mais estáveis como nas regiões litorâneas ou recifes 

de coral (Lowe-McConnell,1987). 

Nos estudos de distribuição dos peixes demersais o tipo de fundo 

é de importância fundamental. Cada tipo de substrato, seja lodo, areia, rochas ou 

coral, apresenta uma comunidade característica de peixes e invertebrados, 

importantes como alimento. Habitats abertos, sem cobertura, abrigam 

comunidades muito diferentes e menos diversas do que habitats estruturados, 

como recifes de coral (Lowe-McConnell,1987). 

São reduzidas as informação a respeito de peixes demersais, na 

Baía de Paranaguá. Corrêa (1987, 1988) fez um levantamento da ictiofauna deste 

estuário e áreas adjacentes. Abilhôa (1998) e Pinheiro (1999) estudaram a 

dinâmica das comunidades de peixes demersais próximas a Ilha do Mel. 

Este estudo é parte de um esforço para descrever a composição 

da ictiofauna e a papel de gamboas, planícies de maré e do infralitoral raso como 

áreas de criação. O objetivo específico é o de descrever a composição e os 

padrões sazonais na abundância de peixes de cinco zonas do infralitoral raso, 

situadas em frente de gamboas, planície de maré e praia arenosa. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Métodos de amostragem 

A composição da ictiofauna foi estudada no infralitoral raso em frente a 

Praia de Pontal do Sul (P1), Planície da Ponta do Poço (P2), Gamboa do Baguaçu 

(P3), Gamboa dos Papagaios (P4) e Gamboa do Sucuriu (P5) (Fig.1). Em cada 

zona demersal os peixes foram coletados nos meses de outubro de 1999 à março 

de 2000 na preamar de quadratura, através de um arrasto de 20 minutos de 

duração, utilizando-se rede de porta com 8 m de boca, 6,6 m de ensacador, 1 cm 

de malhagem entre nós adjacentes e duas portas de madeira com 70 cm x 47 cm, 

pesando 8 Kg cada uma. 

Em cada ponto de coleta foi feita a caracterização hidrológica. 

Amostras de água em duas profundidades foram coletadas com uma garrafa de 

Van Dom, para a determinação do pH, oxigênio dissolvido e seston (material em 

suspensão). 

A amostras de pH e seston foram acondicionadas em isopor com 

gelo e transportadas ao laboratório. As medições do pH foram realizadas, 

utilizando-se pH-metro INGOLO-206 dotado de sensor de temperatura em graus 

Celsius. As amostras de água para a determinação do seston foram filtradas em 

filtro Whattman GF/C, refrigeradas e analisadas em laboratório, conforme a 

metodologia descrita por Strickland & Parsons (1972). Amostras de água para 

análise de oxigênio foram coletadas e fixadas in situ, transportadas em isopor 

com água do ambiente até o laboratório, onde foram tituladas com tiossulfato de 

sódio (Winkler), de acordo com Grasshoff et ai. (1983). 

Também foram obtidos dados de distribuição vertical de temperatura e 

salinidade, com STO SENSOROATA-S0200; de velocidade e direção de 

correntes, com um minicorrentômetro SENSOROAT A-SO e de transparência da 

água com um disco de Secchi. 

Nos meses de outubro e fevereiro foram coletadas amostras para 

análises sedimentológicas, no início e final de cada arrasto. Foi determinado o 
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teor de lama por pipetagem e o teor de areia por peneiramento ( escala $ ) 

(Carver, 1971). 

Dados de precipitação foram obtidos na Estação Meteorológica do 

Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, localizada nas 

proximidades da área de estudo. 

Tratamento das amostras biológicas 

Em campo, os peixes de cada amostra foram acondicionados em 

sacos plásticos devidamente identificados e preservados em gelo até o 

laboratório. No laboratório, os peixes foram identificados até o nível específico, 

pesados (g), medidos nos seus comprimentos padrão e total (em) e, quando 

possível, sexados e classificados quanto ao estádio de maturidade, seguindo-se a 

escala de Vazzoler (1996). 

Tratamento dos dados físicos-químicos e sedimentológicos 

Na análise dos dados hidrográficos utilizou-se a metodologia gráfica. 

Considerando-se em separado o ponto de coleta, mês e profundidade foram 

elaborados gráficos de linha, permitindo a vizualização espacial e temporal dos 

parâmetros: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, seston, transparência, 

salinidade e intensidade da corrente. A tendência sazonal média mensal da 

precipitação pluviométrica foi representada através de histogramas. Os dados de 

sedimentologia foram tabulados, por ponto de coleta. 
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Tratamento dos dados biológicos 

A proporção de captura em número e peso foi calculada dividindo-se 

o número de indivíduos e o peso da captura da espécie pelo número total de 

peixes capturados e pelo peso total da captura, respectivamente. 

As capturas totais em número de peixes, peso e número de espécies 

foram plotadas em histogramas e comparadas visualmente. Para avaliar a 

influência do ponto de coleta sobre os valores médios do comprimento e peso dos 

indivíduos, utilizou-se a Análise de Variância e o teste a posteriori da Diferença 

Mínima Significante (Sokal e Rolf, 1981). Em cada ponto de coleta, foram 

calculados e tabulados as freqüências absolutas por sexo e estágio de maturação. 
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RESULTADOS 

Caracterização hidrológica 

Observou-se um padrão temporal esperado com temperaturas mais 

elevadas nos meses de verão (Fig. 2). A menor temperatura foi de 20°C registrada 

no mês de outubro na área amostrai da Praia de Pontal do Sul e a maior (28°C) 

ocorreu no mês de janeiro nas áreas das Gamboas do Papagaios e Sucurius. 

Os maiores níveis para o oxigênio dissolvido (Fig.3) foram 

observados no mês de outubro, com valores entre 7 e 7.5 mg/dm3. Nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro foram registrados os menores índices de oxigênio 

dissolvido, sendo o que menor valor (5.5mg/dm3) ocorreu no mês de fevereiro em 

frente a Gamboa dos Papagaios. 

Em relação ao pH (Fig. 4), os valores registrados variaram pouco, 

oscilando entre 7.9 em frente à Gamboa dos Papagaios, no mês de janeiro, e 8.2 

em frente à planície da Ponta do Poço, em fevereiro. 

Na área em frente à Gamboa do Sucuriu, no mês de fevereiro, foi 

verificado a maior quantidade de material em suspensão (70 mg/dm3) (Fig. 5); 

enquanto que em frente à planície da Ponta do Poço, no mês de março, foi 

registrado o menor valor para o seston (10 mg/dm3). 

Os valores do secchi (Fig. 6) foram mais altos no mês de janeiro, 

variando entre 2.5 m de profundidade no Sucurius e Papagaios até 4.5 m na Praia 

de Pontal do Sul. No mês de fevereiro observou-se os menores valores da 

transparência da água, que oscilaram entre 1.0 e 1.3 m. 

As menores médias da precipitação (Fig. 7) nos sete dias anteriores 

ao dia de coleta foram registradas nos meses de dezembro (1.2 mm) e janeiro (2.5 

mm), enquanto que no mês de fevereiro verificou-se a maior média (27.9 mm). 

Quanto a salinidade (Fig. 8), os menores valores registrados foram 

nas Gamboas do Papagaios, Sucurius e Baguaçu e variaram de 27 a 30. Na 
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Ponta do Poço e na Praia de Pontal do Sul foram observados os maiores valores 

de salinidade, oscilando de 30 a 35. 

Em relação à intensidade da corrente, o maior valor observado foi em 

frente a praia de Pontal do Sul, com mais de 70 cm/s, em contraste com a área da 

planície da Ponta do Poço, no mês de outubro, com ausência total de corrente. 

Sedimentologia 

A constituição do sedimento coleta (Tab I ) variou de silte médio à 

areia média. Quanto à seleção, observou-se amostras pobremente selecionadas 

até muito bem selecionadas. 

Ictiofauna 

Na área amostrai em frente à Gamboa dos Papagaios foram 

capturadas 33 espécies de 19 famílias (Tab. li). A família Sciaenidae(8) 

apresentou a maior riqueza de espécies, seguida por Paralichthyidae(3). Quanto 

à abundância relativa as famílias Sciaenidae (36.5%), Haemulidade (18.25%), 

Paralichthyidade (12.74%) e Ariidae (8.84%) foram as mais representativas. As 

espécies numericamente dominantes foram Anísofremus surínamensis (17.33%) e 

Mícropogonías fumíerí (14.01%). As maiores biomassas em peso correspondem 

as espécies Sphoeroídes fesfudíneus (18.95% do peso total), Mícropogonías 

fumíerí (17.47%) e Genídens genides (11.85%). 

Do total de 21 famílias capturadas no ponto em frente a Gamboa do 

Sucuriu (Tab. 111) a família Sciaenidae e Paralichthyidae tiveram os maiores 

números de espécies, 8 e 3 respectivamente. Os maiores números de exemplares 

corresponderam as famílias Ariidae (32.18%), Haemulidae (23.75%) e Triglidae 

(9.60%). As espécies dominantes numericamente foram Cafhorops spixíi (31,31 %) 

e Anísofremus surinamensis (22.32%). O peso de captura mais representativo foi 
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das espécies Cathorops spixií (34.76%), Anisotremus surinamensis (10.88%), 

Cyclichthys spinosus (10.51 %) e Sphoeroides testudineus (9.12%). 

A comunidade de peixes do infralitoral em frente a Gamboa do 

Baguaçu (Tab. IV) é representada por 16 famílias e 20 espécies. A família 

Sciaenidae apresentou o maior número se espécies (3), as famílias Engraulidae, 

Paralichthyidae e Tetraodontidae apresentaram cada uma 2 espécies. As maiores 

freqüências foram das famílias Ariidae (53.91 %), Paralichthyidae (10.93%) e 

Haemulidae (9.38%). As espécies com maior número de exemplares capturados 

foi Genidens genidens (53.91%), Anisotremus surinamensis (9.38%) e Etropus 

crossotus (8.59%). Do total amostrado 74.04% corresponde ao peso de captura de 

apenas uma espécie, Genidens genidens. 

Na planície da Ponta do Poço (Tab. V) foram capturados 

exemplares pertencentes a 16 famílias e 26 espécies. As famílias com maior 

número de espécie foram Sciaenidae (4), Carangidae (3), Parachthyidae (3) e 

Tetraodontidae (3). As famílias mais representativas numericamente foram Ariidae 

(38.56%) e Clupeidae (18.18%). O maior número de indivíduos capturados foram 

das espécies Cathorops spixii (38.56%) e Pellona harroweri (17.87%). A espécie 

Cathorops spixii representou mais da metade da biomassa em peso (57.55%), 

seguida por Rhinobatus percellens (12.52%). 

Em frente a praia a Praia de Pontal do Sul (Tab. VI) foram 

capturadas 13 famílias e 19 espécies. A família Sciaenidae(3) apresentou o 

maior riqueza de espécies; Clupeidae, Carangidae, Haemulidae e Paralichthyidae 

apresentaram 2 espécies cada. A família Carangidae apresentou o maior número 

de exemplares capturados (71.81%), sendo a espécie Chloroscomcus crysurus 

responsável por 71.15% da captura total. Os maiores pesos de capturas foram 

das espécies Chloroscomcus crysurus (30.33%), Cyclichthys spinosus (14.79%) e 

Menticirrhus americanus (13.11 %). 

A análise de variância mostrou que não foram significativas as 

diferenças entre as médias do comprimento padrão (Fig 10A)dos peixes das 

áreas da ponta do Poço, Papagaios, Sucuriu e Baguaçu. Contudo, a área da praia 

de Pontal do Sul diferiu das demais, apresentando médias significativamente 
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menores(F=13.65, p=O.OO). Em relação ao peso de captura (Fig 108) as áreas do 

Sucuriu, Baguaçu e Ponta do Poço apresentaram as maiores médias e foram 

similares entre si. No ponto dos Papagaios a média do peso foi significativamente 

semelhante à Ponta do Poço, Pontal do Sul e Baguaçu, diferindo do Sucuriu. O 

ponto em frente à praia de Pontal do Sul apresentou a menor média, sendo 

estatisticamente diferente do Baguaçu e Sucuriu(F=8.52, p=O.OO). 

Na Tabela VIII estão relacionados os números de exemplares adultos 

(machos e fêmeas) e juvenis, além dos estágios de maturidade sexual. Nos 

pontos em frente ao Papagaios, Baguaçu e Praia de Pontal do Sul, a quantidade 

de indivíduos juvenis foi bem superior aos adultos. Na Ponta do Poço o número de 

adultos e juvenis foi equivalente. Apenas no Sucuriu verificou-se o predomínio de 

exemplares adultos. Em relação ao estágio de maturidade sexual, em todos os 

pontos observou-se uma maior freqüência de indivíduos imaturos (A). Exemplares 

esgotados (O) foram capturados em todos os pontos exceto em frente a praia de 

Pontal do Sul. 

DISCUSSÃO 

Caracterização hidrológica 

Acompanhando o aumento da temperatura verificou-se em todos os 

pontos um decréscimo na quantidade de oxigênio dissolvido. Este decréscimo nos 

teores de oxigênio, mais acentuado nos pontos mais internos em frente as 

gamboas (Papagaios, Sucurius e Baguaçu), em relação aos pontos mais externos 

(Ponta do Poço e Praia de Pontal do Sul), deve-se provavelmente ao incremento 

nas taxas metabólicas nos meses mais quentes. 

Em termos temporais os menores valores de pH foram registrados 

'. nos meses de outubro e dezembro em todos os pontos. O ponto mais interno 

(Gamboa dos Papagaios) apresentou valores relativamente menores, 

provavelmente decorrente de uma maior influência da drenagem continental. 
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o seston não apresentou um padrão temporal definido. Registrou-se 

um teor bastante elevado na água de fundo em frente à Gamboa do Sucurius, no 

mês de fevereiro, que pode ser explicado por uma possível corrente de fundo mais 

intensa ou por um erro no método de amostragem que poderia ter rassuspendido 

as partículas do fundo. 

A transparência da água apresentou um padrão similar nos diferentes 

pontos de coleta. O valores do secchi estiveram relacionados com a precipitação 

média nos dias antecedentes a coleta. O mês de fevereiro apresentou os menores 

valores de transparência da água e os maiores valores de precipitação. Os 

maiores valores de transparência foram observados em janeiro que teve baixos 

índices de precipitação. 

A sal in idade registrada foi similar na meia-água e no fundo, 

demonstrando que todos os pontos caracterizaram-se por uma massa d'água 

homogênea. Os maiores valores foram registrados nas áreas mais expostas, em 

frente à praia de Pontal e à Ponta do Poço. As áreas em frente às gamboas 

registraram menores valores da salinidade, devido a maior influência da 

drenagem continental. 

Em relação a intensidade da corrente verificou-se que os maiores 

valores coincidiram com a maré vazante, corroborando com o estudo de (Rabelo, 

1996) que observou as correntes de vazante mais intensas que as correntes de 

enchente. 

De forma geral, os fatores químicos em físicos registrados neste 

estudo não atingiram níveis críticos para a ictiofauna, sugerindo que outros 

parâmetros, de natureza biótica, determinaram a distribuição e abundância dos 

peixes. 
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Ictiofauna 

Considerando-se a freqüência de ocorrência das espécies notou-se 

que do total de 46 espécies amostradas, 11 foram capturadas em todas as 5 áreas 

amostradas, porém com diferenças acentuadas na abundância numérica 

(Tab. VII). A espécie Chloroscombrus chrysurus foi particularmente abundante em 

janeiro (80%) em frente a praia de Pontal do Sul. Comportamento semelhante 

pôde ser observado para a espécie Anisotremus surinamensis que foi bastante 

abundante em frente a gamboa do Sucuriu (67%) sendo que 62% da captura 

ocorreu neste ponto, no mês de novembro. As espécies Chaetodipterus faber e 

Etropus crossotus foram capturadas em todos os pontos, porém o maior número 

de exemplares foi capturado nos pontos Sucuriús e Papagaios no mês de março. 

Sphoeroides greeleyi, Diplectrum radiale e Prionotus punctatus estiveram 

presentes em todos os pontos mas predominaram no Sucuriu. Eucinostomus 

argenteus foi capturado em maior número nas áreas do Sucuriu e Papagaios. 

Algumas espécies foram observadas em somente um dos pontos de 

coleta, para todas estas, foram observadas baixas freqüências. Foram exclusivas 

do ponto dos Papagaios 4 espécies: Anchovia clupeoides, Rypticus randal/i, 

Eucinostomus gula, Synodus foetens. Três espécies foram exclusivas no Sucuriu: 

Dactilopterus volitans, Scorpaena isthmensis, Fistularia tabacaria. As espécies 

Lagocephalus laevigatus, Oligoplites saurus, Selene vomer foram capturadas 

apenas em frente à Planície da Ponta do Poço. Anchoa tricolor foi exclusiva da 

área da Praia de Pontal do Sul (Tab VII). 

A comparação entre os pontos de amostragem mostrou que 

na área de Sucuriu foi capturado o maior número de exemplares (52%) (Fig. 9A) 

seguida do ponto dos Papagaios (23%). A menor captura em número de 

exemplares, ocorreu em frente a Gamboa do Baguaçu, com 3% do total. Da 

mesma forma, no que se refere ao peso total de captura, os pontos do Sucuriu 

(64%) e Papagaios (18%) foram os mais representativos (Fig. 98). A área em 

frente a Praia de Pontal do Sul apesar de ter sido a terceira maior em número de 

exemplares capturados apresentou menor captura total em peso. Os pontos em 
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frente as Gamboas do Sucuriu (34) e Papagaios(33) apresentaram maior riqueza 

de espécies (Fig ge), seguidos da Ponta do Poço (26), Baguaçu (20) e Praia de 

Pontal do Sul (19). 

Neste estudo pôde-se observar grandes diferenças na ictiofauna 

entre as áreas amostradas. Os pontos em frente às Gamboas do Sucuriu e 

Papagaios apresentaram maior diversidade em relação aos demais locais 

amostrados (Baguaçu, Ponta do Poço e Praia de Pontal do Sul), provavelmente 

devido, a fatores bióticos, já que os fatores químicos e físicos não atingiram níveis 

críticos, que pudessem determinar a estrutura das comunidades de peixes. 

Quanto à granulometria do sedimento também não se verificou diferenças 

relevantes entre os pontos de coleta. O inflalitoral em frente a Gamboa do Sucuriu 

apresentou uma formação bentônica peculiar em relação aos demais pontos 

amostrados. Os arrastos neste local, caracterizaram-se pela captura de uma 

grande diversidade de organismos bentônicos, tais como esponjas (Craniella 

cranium,), briozoários (Bugula n eritin a) , octacorais (Renilla reniformis, Callipodium 

sp, Leptogorgia setacea), equinodermatas (Luidia quenquensis), moluscos, 

ascídias (Clavelina oblonga). Kaiser et aI. (1999) evidenciam a importância da 

associação dos peixes demersais com os organismos epibentônicos. De fato, a 

estrutura do fundo deve ter agido como fator determinante, favorecendo a 

permanência dos peixes nesta área ao proporcionar locais de abrigo e/ou 

alimentação. O infralitoral em frente à Gamboa dos Papagaios se diferenciou dos 

demais pontos pelo acúmulo de folhas, que eram capturadas em enorme 

quantidade nos arrastos. Esse grande depósito de folhas (Rhizophora mangle, 

Avicennia schaeria, Laguncularia racemosa) no Papagaios parece estar 

relacionado a vegetação bastante exuberante, próxima ao local, e às baixas 

intensidade de corrente. Isto torna o local mais favorável aos peixes, pois 

proporciona maior proteção em relação às áreas mais expostas do Baguaçu, 

Ponta do Poço e Praia de Pontal do Sul. 
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Fig 1. Mapa da Baía de Paranaguá, destacando os 5 pontos de coleta. 
P1-Papagaios, P2-Sucuriu, P3-Baguaçu, P4-Ponta do Poço, P5-Praia de

Pontal do Sul.

15



-♦— -meia-água - - *■ ■ fundo

out nov dez jan fev mar

♦  meia-água - - *■  - fundo

30

25

20 “ I-------------------- 1-------------------- 1-------------------- r

out nov dez jan fev mar

- ♦ — meia-água - * *■  - fundo

♦  meia-água - - - fundo

Fig 2. Variação mensal da 
temperatura (°C) nos 5 pontos 

de coleta.

16



Fig 3. Variação mensal do oxigênio 
dissolvido meia-água e na água de 

fundo nos 5 pontos de coleta.
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Fig 8. Variação mensa! da salinidade 
na meia-água e na água de fundo 
nos 5 pontos de coleta.
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Tabela I. Resultado da análise granulométrica nos 5 pontos, os 

meses de outubro de 1999 e fevereiro de 2000 

Pontos Classificação Seleção 
Outubro Fevereiro Outubro Fevereiro 

Pontal do Sul Areia fina Moderadamente 
início selecionado 

Pontal do Sul Areia fina Muito bem 
final selecionado 

Pontal do Silte médio Areia Pobremente Moderadamente 
Poço início média selecionado selecionado 

Ponta do Areia fina Areia Bem selecionado Bem selecionado 
Poço final média 
Baguaçu Areia fina Areia Pobremente Muito bem 

início média selecionado selecionado 
Baguaçu final Areia fina Areia Pobremente Muito bem 

média selecionado selecionado 
Sucurius Areia muito Areia Muito pobremente Pobremente 

início fina grossa selecionado selecionado 
Sucurius final Areia fina Areia Muito bem Pobremente 

média selecionado selecionado 
Papagaios Areia fina Areia Pobremente Moderadamente 

início média selecionado selecionado 
Papagaios Areia média Areia fina Bem selecionado Bem selecionado 

final 
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Tabela 11. Abundância e peso em porcentagem dos peixes 
capturados no infralitoral em frente à Gamboa dos Papagaios. 

Família Espécie % do n total % do peso total 
Rhinobatidae Rhinobatus percellens 0.23 0.41 
Engraulidae Anchoa tricolor 

Anchovia clupeoides 0.11 0.13 
Anchoviella lepidentostele 

Cetengraulis edentulus 
Lycengraulis grossidens 

Clupeidae Harengula clupeola 0.34 0.58 
Opisthonema oglinum 

Pellona harroweri 
Ariidae Cathorops spixií 0.92 2.23 

Genidens genidens 7.92 11.85 
Synodontidae Synodus foetens 0.57 0.75 
Syngnathidae Hippocampus reidi 
Fistulariidae Fistularia tabacaria 

Dactylopteridae Dactilopterus volitans 
Scorpaenidae Scorpaena isthmensis 

Triglidae Prionotus punctatus 4.59 1.80 
Serranidae Diplectrum radiale 0.46 0.84 

Grammistidae Rypticus randalli 0.11 0.05 
Carangidae Chroroscombus chrysurus 0.34 0.21 

Oligoplites saurus 
Selene vomer 0.46 0.14 

Gerreidae Eucinostomus argenteus 2.64 2.75 
Eucinostomus gula 0.11 0.13 

Haemulidae Anisotremus surinamensis 15.73 8.20 
Orthopristis ruber 0.92 0.62 

Sciaenidae Ctenosciaena gracilcirrhus 3.10 1.22 
Cynoscion leiarchus 4.02 2.52 

Cynoscion microlepidotus 9.18 6.74 
Menticirrhus americanus 3.21 2.80 

Menticirrhus littoralis 0.80 0.75 
Micropogonias furnieri 14.01 17.47 

Stellifer rastrifer 1.61 1.77 
Stellifer brasiliensis 0.57 0.16 

Stellifer stellifer O 
Ephippidae Chaetodipterus faber 3.79 2.92 

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus 0.57 0.51 
Citharichthys spilopterus 2.30 2.17 

Etropus crossotus 9.87 4.19 
Achiridae Achiurus lineatus 1.38 1.34 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus 2.18 2.54 
Monacanthidae Stephanolepsis hispidus 0.23 0.05 
T etraodontidae Lagocephalus laevigatus 

Sphoeroides greeleyi 1.84 0.99 
Sphoeroides testudineus 4.02 18.95 

Diodontidae Cyclichthys spinosus 0.23 1.12 
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Tabela 111. Abundância e peso em porcentagem dos peixes 
capturados no infralitoral em frente à Gamboa do Sucuriu. 

Família Espécie % do n total % do peso total 
Rhinobatidae Rhinobatus percellens 0.20 2.47 
Engraulidae Anchoa tricolor 

Anchovia clupeoides 
Anchoviella lepidentostele 

Cetengraulis edentulus 0.05 0.05 
Lycengrau/is grossidens 

Clupeidae Harengula clupeola 0.05 0.04 
Opisthonema og/inum 

Pellona harroweri 
Ariidae Cathorops spixii 31.31 34.76 

Genidens genidens 0.87 6.76 
Synodontidae Synodus foetens 
Syngnathidae Hippocampus reidi 0.97 0.19 
Fistulariidae Fistularia tabacaria 0.05 0.04 

Dactylopteridae Dactilopterus volitans 0.05 0.01 
Scorpaenidae Scorpaena isthmensis 0.05 0.01 

Triglidae Prionotus punctatus 9.60 2.43 
Serranidae Diplectrum radiale 1.89 1.86 

Grammistidae Rypticus randalli 
Carangidae Chroroscombus chrysurus 2.45 0.97 

O/igoplites saurus 
Sefene vomer 

Gerreidae Eucinostomus argenteus 1.33 1.14 
Eucinostomus gula 

Haemulidae Anisotremus surinamensis 22.32 10.88 
Orlhopristis ruber 1.43 0.76 

Sciaenidae Ctenosciaena gracilcirrhus 0.41 0.13 
Cynoscion leiarchus 

Cynoscion microlepidotus . 1.53 1.41 
Menticirrhus americanus 0.66 1.11 

Mentici"hus /ittoralis 0.41 0.26 
Micropogonias fumieri 0.82 0.65 

Stellifer rastrifer 0.05 0.06 
Stellifer brasiliensis 0.15 0.16 

Stellifer stellifer 0.10 0.01 
Ephippidae Chaetodipterus taber 3.83 6.10 

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus 0.31 0.16 
Citharichthys spilopterus 1.69 1.73 

Etropus crossotus 5.11 2.61 
Achiridae Achiurus lineatus 1.17 0.76 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus 0.15 0.12 
Monacanthidae Stephanolepsis hispidus 2.30 0.90 
Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus 

Sphoeroides greeleyí 4.75 1.86 
Sphoeroides testudineus 2.50 9.12 

Diodontidae Cyc/ichthys spinosus 1.43 10.51 
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Tabela IV. Abundância e peso em porcentagem dos peixes 
capturados no infralitoral em frente à Gamboa do Baguaçu. 

Família Espécie % do n total % do peso total 

Engraulidae Anchoa tricolor 
Anchovia clupeoides 

Anchoviella lepidentoste/e 0.78 0.19 
Cetengraulis edentulus 

Lycengraulis grossidens 0.78 0.72 
Clupeidae Harengula clupeola 

Opisthonema oglinum 
Pellona harroweri 

Ariidae Cathorops spixii 
Genidens genidens 53.91 74.04 

Synodontidae Synodus foetens 
Syngnathidae Hippocampus reidi 0.78 0.03 
Fistulariidae Fistularia tabacaria 

Dactylopteridae Dactilopterus volitans 
Scorpaenidae Scorpaena isthmensis 

Triglidae Prionotus punctatus 2.34 0.30 
Serranidae Diplectrum radiale 0.78 

Grammistidae Rypticus randalli 1.06 
Carangidae Chroroscombus chrysurus 6.25 2.13 

Oligoplites 'saurus 
Selene vomer 

Gerreidae Eucinostomus argenteus 1.56 0.96 
Eucinostomus gula 

Haemulidae Anisotremus surinamensis 9.38 1.83 
Orthopristis ruber 

Sciaenidae Ctenosciaena gracilcirrhus 
Cynoscion leiarchus 1.56 

Cynoscion microlepidotus 
Menticirrhus americanus 1.56 1.08 

Menticirrhus littoralis 2.34 2.32 
Micropogonias furnieri 

Stellifer rastrifer 
Stellifer brasiliensis 

Stellifer stellifer 
Ephippidae Chaetodipterus faber 0.78 0.08 

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus 
Citharichthys spilopterus 2.34 1.42 

Etropus crossotus 8.59 5.01 
Achiridae Achiurus lineatus 0.78 1.04 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus 
Monacanthidae Stephanolepsis hispidus 1.56 1.22 
T etraodontidae Lagocephalus laevigatus 

Sphoeroides greeleyi 2.34 0.58 
Sphoeroides testudineus 0.78 2.57 

Diodontidae Cyclichthys spinosus 0.78 3.20 
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Tabela V. Abundância e peso em porcentagem dos peixes 
capturados no infralitoral em frente à Ponta do Poço. 

Família Espécie % do n total % do peso total 
Rhinobatidae Rhinobatus percellens 0.63 12.52 
Engraulidae Anchoa tricolor 

Anchovia clupeoides 
Anchoviella lepidentostele 

Cetengraulis edentulus 0.63 0.67 
Lycengraulis grossidens 

Clupeidae Harengula clupeola 
Opisthonema oglinum 0.31 0.18 

Pellona harroweri 17.87 2.77 
Ariidae Cathorops spixií 38.56 57.55 

Genidens genidens 
Synodontidae Synodus foetens 
Syngnathidae Hippocampus reidi 
Fistulariidae Fistularia tabacaria 

Dactylopteridae Dactilopterus volitans 
Scorpaenidae Scorpaena isthmensis 

Triglidae Prionotus punctatus 7.21 1.36 
Serranidae Diplectrum radiale 0.94 1.36 

Grammistidae Rypticus randalli 
Carangidae Chroroscombus chrysurus 7.21 2.77 

Oligoplites saurus 0.63 0.14 
Selene vomer 0.31 0.01 

Gerreidae Eucinostomus argenteus 0.63 0.65 
Eucinostomus gula 

Haemulidae Anisotremus surinamensis 5.02 1.00 
Orthopristis ruber 

Sciaenidae Ctenosciaena gracilci"hus 
Cynoscion leiarchus 0.63 0.32 

Cynoscion microlepidotus 
Mentici"hus americanus 2.19 1.19 

Mentici"hus littoralis 2.19 0.97 
Mícropogonias furnieri 

Stellifer rastrifer 3.13 1.80 
Stellifer brasiliensis 

Stellifer stellifer 
Ephippidae Chaetodipterus faber 0.31 0.03 

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus 1.25 0.29 
Citharichthys spilopterus 5.02 2.60 

Etropus crossotus 1.88 0.92 
Achiridae Achiurus lineatus 0.94 0.70 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus 0.31 0.33 
Monacanthidae Stephanolepsis hispidus 
Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus 0.31 0.02 

Sphoeroides greeleyi 0.31 0.18 
Sphoeroides testudineus 1.25 7.18 

Diodontidae Cyclichthys spinosus 0.31 2.48 
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Tabela VI. Abundância e peso em porcentagem dos peixes 
capturados no i nfraitora I em frente à Praia de Pontal do Sul. 

Família Espécie % do n total % do peso total 
Rhinobatidae Rhinobatus percel/ens 
Engraulidae Anchoa tric%r 0.22 0.22 

Anchovia c/upeoides 
Anchoviella /epidentoste/e 

Cetengrau/is edentulus 
Lycengrau/is grossidens 

Clupeidae Harengula clupeola 
Opisthonema oglinum 0.22 1.33 

Pellona harroweri 0.22 0.30 
Ariidae Cathorops spixii 0.22 1.29 

Genidens genidens 
Synodontidae Synodus foetens 
Syngnathidae Hippocampus reidi 
Fistulariidae Fistu/aria tabacaria 

Dactylopteridae Dacti/opterus vo/itans 
Scorpaenidae Scorpaena isthmensis 

Triglidae Prionotus punctatus 5.07 3.80 
Serranidae Dip/ectrum radia/e 0.88 7.11 

Grammistidae Rypticus randalli 
Carangidae Chroroscombus chrysurus 71.15 30.33 

O/igop/ites saurus 
Sa/ene vomer 0.66 0.41 

Gerreidae Eucinostomus argenteus 1.10 5.02 
Eucinostomus gula 

Haemulidae Anisotremus surinamensis 10.35 4.73 
Orthopristis ruber 0.22 0.18 

. Sciaenidae Ctenosciaena graci/cirrhus 
Cynoscion /eiarchus 

Cynoscion microlepidotus 0.22 1.39 
Menticirrhus americanus 1.32 8.98 

Menticirrhus littoralis 0.22 2.74 
Micropogonias furnieri 

Stel/ifer rastrifer 
Stellifer brasiliensis 

Stel/ifer stellifer 
Ephippidae Chaetodipterus 'aber 1.54 2.83 

Paralíchthyidae Citharichthys arenaceus 
Citharichthys spilopterus 1.98 4.05 , 

Etropus crossotus 3.96 8.06 
Achiridae Achiurus lineatus 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus 
Monacanthidae Stephanolepsis hispidus 
Tetraodontidae Lagocephalus /aevigatus 

Sphoeroides gree/eyi 0.22 0.39 
Sphoeroides testudineus 

Diodontidae Cyclichthys spinosus 0.22 14.79 
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Tabela VII. Quadro comparativo do n das espécies capturado nos 5 pontos 
de coleta. 

Espécie Papagaios Sucurius Baguaçu Ponta do Poço Pontal do 
Sul 

Rhinobatus percellens 2 2 4 O O 
Anchoa tricolor O O O O 1 
Anchovia clupeoides O 1 O O O 
Anchoviella lepidentoste/e O O O 1 O 
Cetengraulis edentulus 2 O 1 O O 
Lycengraulis grossidens O O O 1 O 
Harengula clupeola O 3 1 O O 
Opisthonema oglinum 1 O O O 1 
Pellona harroweri 57 O O O 1 
Cathorops spixii 123 8 613 O 1 
Genidens genidens O 69 17 69 O 
Synodus foetens O 5 O O O 
Hippocampus reidi O O 19 1 O 
Fistularia tabacaria O O O O 
Dactilopterus volitans O O 1 O O 
Scorpaena isthmensis O O 1 O O 
Prionotus punctatus 23 40 188 3 23 
Diplectrum radiale 3 4 37 1 4 
Rypticus randalli O 1 O O O 
Chroroscombus chrysurus 23 3 48 8 323 
Oligoplites saurus 2 O O O O 
Selene vomer 1 4 O O 3 
Eucinostomus argenteus 2 23 26 2 5 
Eucinostomus gula O 1 O O O 
Anisotremus surinamensis 16 137 437 12 47 
Orthopristis ruber O 8 28 O 1 
Ctenosciaena gracilcirrhus O 27 80 O O 
Cynoscion leiarchus 2 35 O 2 O· 
Cynoscion microlepidotus O 80 30 O 1 
Menticirrhus americanus 7 28 13 2 6 
Menticirrhus liftoralis 7 7 8 3 1 
Micropogonias furnieri O 122 16 O O 
Stellifer rastrifer 10 14 1 O O 
Stellifer brasiliensis O 5 3 O O 
Stellifer stellifer O O 2 O O 
Chaetodipterus faber 1 33 75 1 7 
Citharichthys arenaceus 4 5 6 O O 
Citharichthys spilopterus 16 20 33 3 9 
Etropus crossotus 6 86 100 11 18 
Achiurus lineatus 3 12 23 1 O 
Symphurus tessellatus 1 19 3 O O 
Stephanolepsis hispidus O 2 45 2 O 
Lagocephalus laevigatus 1 O O O 1 
Sphoeroides greeleyi 1 16 93 3 1 
Sphoeroides testudineus 4 35 49 1 O 
Cyclichthys spinosus 1 2 28 1 1 
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Tabela VIII. Freqüência absoluta por sexo e estágio 
de maturação gonadal nos 5 pontos de coleta

Ponto sexo Estágio de maturação
_____________F M J A B C D
Papagaios 139 83 419 480 73 63 23

Sucuriu 327 292 381 484 181 256 70
Baguaçu 17 17 65 70 11 14 4
Tenenge 47 55 100 125 28 46 2

CEM 28 15 125 136 8 24 0
F- fêmea , M- macho, J- juvenil 
A- imaturo, B- em maturação, C- maduro, D- esvaziado




