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DINAMICA DA POPULAÇÃO

DO CAMARÃO SETE-BARBAS,

(Heller),

XiphopeneUB

k~Oy~~i.

NA BAtA DE SANTOS

E.P. dos Santos +
C.S. Neiva

++

Y. Schaeffer

+++

S U M M A R Y
The sea bob Ihrimp (~iphopeneus kroyeri, Ueller) population of
Santo, Bay (Brazil, 239S), exploited by the fishing fleet of Santos,
pre.ented:
recruitment

rate (mean) ••••• 24% each two months

natural mortality ••••••.••. 28%
total mortality ••••.••••••• 43%
Thea. data indicate
overfishing.
Thia paper also presents
sugge.tions for a rational exploitation of the shrimp population.
.I N T R O D U ç ! O

o objetivo dêste trabalho é estimar as taxas de recrutamento,
de mortalidade
natural
e de mortalidade
total,
na população de
camarão sete-barbas, na Bala de Santos (Brasil, 2395).
Essa população
é explorada
pelos
barcos
Ittrawl de porta p.
queno" (com aproximadamente
10m de co~primento) da frota de pesr.a de
Santos. As informações aqui obtidas sao fundamentais para uma explor!
ção racional.
.
O camarão sete-barbas é econômicamente
importante, como mostr~
os dados' àbaixo,
segundo
o CEASA,
em 15/6/68, relativo à venda por
atacado.
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100

Fig. I - Distribuição de comprimento (trimoda1)
gundo Petersen (Parriscl1,1956).
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e a decomposição s!
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Camarão

NCR$

US$

por Kg. com cabeça
-CEASA- 15/6/68'

lUS$eNCR$ 3,20

sete-barbas
r o 5 a
legItimo

1,50
0,47
7,00
2,20
4,50
1,49
11 t T O D O
Os dados utilizados nêste trabalho foram obtidos no Entreposto
de Pesca de Santos, no perlodo 1961-66. dos barcos de pesca que opera
ram apenas na ~ala de Santos. tstes ~arcos (trawler de porta pequeno)
arrastam uma rede no fundo do mar, a uma profundidade de aproximadamente 25m. tl~s saem do Entreposto ao amanhecer e voltam à tardinha.
Obtivemos de cada barco, a
o número de lances (esfôrço = 2,5
captura. Periódicamente obtivemos
cêrca de 11 indivlduos, os quais
telson (comprimento total), Neiva

quantidade total capturada .no dia e
horas de arrasto da rêde), gasto na
de um dos barcos, uma amostra com
foram medidos (em mm) do rostrum ao
e Wise (1963).

Reunimos os dados bimestralmente e agrupamos os comprimentos e.m
classes de Smm. resultando 36 (6 por ano) curvas "frequência de comprimento" (Dlstribuiçâo de comprimento).
not~s

Lançando em gráfico (Fig.l) essas distribuições de comprimento,
serem as mesmas polimodais.

A fim de verificarmos se as modas caracterizam "classes naturais de idade" (conjunto de indivlduos resultantes de ufa mesma desova
ou de um mesmo perlodo do ano em que a desova foi mais intensa - Santos, 1968), utilizamos o seguinte método:

1) Lançamos em gráfico (Fig.2) as
foram observadas.

modas e os bimestres

em

que

2) Se as modas tivessem origens casuais, elas se distribuiriam
caôticamente no gráfico, o que não ocorre. Podemos notar um crescimen
to em função do tem~o, o que nos permite concluir que as modas existem. devido à existencia de classes naturais de idade, isto é, de
desova periódica. A desova não precisa necessàriamente r~Rtringir-se
à determinadas épocas do ano, pode ocorrer durante o anc i.cdo , mas é
mais intensa em certas épocas.

-

Para determinarmos quantas desovas ocorrem por ano, isto e,
sequantas classes naturais de id~de surgem por ano, utilizamos o
quinte método:
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Fig. 11 - Modas méuias no per!odo
tada de bon Bertalanffy
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1961-66, por bimestre
"generalizada".
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1) A

-

de

expressao

L
t

onde: Lt

=

comprimento

von

(Beverton & Ho1t,

B~rta1anffy

1957)

- e -k (t - to ) ]

=

(ou outra medida morfométrica

qualquer

médio

dos indivíduos com idade t em uma população,
tem sido usada com bastante sucesso, por vários pesquisadores
( Santos, 1963), em diferentes populações.
Podemos
demonstrar
fàci1mente,
que se a expressao for válida
para uma determinada população, é válida a seguinte expressão:
Lt + 1

=

a + bLt

isto é, deve existir uma dependência linear entre o comprimento médio
dos
indivíduos
com
idade t+l na população e o dos
indivíduos com
idade t.
Na Fig.3,
lançamos as modas de um bimestre
(t+1) contra
as
modas mais próximas do bimestre
anterior (t), resultando uma denendência linear, o que sugere ser a expressão de von Bertalanffy, v&lida para o camarão sete-barbas.
2). Santos (1968) generalizou
turais de idade, resultando:

onde: LtI
a classe

=

comprimento

a expressao

~
medio
dos indiv~duos

para virias

classes nª

no tempo t, pertencentes

I de idade.

Com os dados

da

Fig.

K

to

2 ohtivemos

os

macho

fêmea

144

162

0,374

0,329

0,591

0,641

0,000

-0,398

seguintes

resultados:

(r.un)

°

parâmetro
~t mede o intervalo de tempo
entre duas desovas,
resultando
aproximadamente
meio ano.
Isto nos permite
concluir a
existência de duas desovas anuai~, ou nela menos deve haver duas épocas do ano em que a desova é mais intensa.
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Fig.

3 - Dependência linear entre as modas em um bimestre (t+l), COil
tra as modas mais próximas no bimestre anterior (t), e
õ
coeficiente (r) de correlação linear de Pearson (t de Student para Ho
: p
O)

=

46

Pese. Pesquis.

2 (2) junho, 1969

Com as estimativas

acima

pudemos

traçar as curvas da Fig. 2.

l-iossopropósito agora é determinar o niime ro de indivíduos,
por
classe
natural de idace,
nas amostras
reunidas
bimestralmente, e
para isso utilizamos o método de Petersen (Parrish, 1956):

1) Nas distribuições de comprimento
(Fig. 1),
"normaliforme
(forma ce sino), tendo por moda,
as
s11

t.raçarnoscurvas
modas da distri

bu í.çao
•.
1

2) Somamos as frequências absolutas (nú.~ero de indivíduos~ pertencentes a uma mesma curva
normaliforme.
O resultado dessas
somas
é o número de indivíduos, ?or classe natural de idade,
existente nas
amostras reunidas üimestralmente.
Santos (1968) mostrou ser o número 1e indivíduos
ca?turado
d1!
rante um certo tempo em que a rêde foi arrastada (ca9tura por unidade
de esfôrço),
em certos casos,
pro~orcional ao tamanho
da população 11 di sponf vel" ao aparêlho de capt.ura.
A Tabela 1 apresenta a quantidade
total
bimestral,
capturada
na Baía de Santos e o esfôrço total gasto. Dividindo o total
cantura
do, pelo esfôrço,
temos a éaptura (em pêso) por unidade de"esfôrço;
q~e deve ser proporcional ao tamanho médio
(em pêso)
da populaçao,
nesses bimestres.
Como estamos
interessados na captura (em número de indivíduos)
por unidade de esfôrço, aplicamos o seguinte método:
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Camarão

sete-barbas - T~OP - (baleeiras) Baía de Santos
PRODUÇÃO

A N O

1 9 6 1

BIl-1ESTRE

nurnSTRE

1

~1

2

S2
80
86

1 3G4
983
1 343

4
5
6

1 9 6 3

115
115 -To-tal

~

169

1

123
119
237

1
2
3
4

1
i
4

5
6

1
2
3
4
5
6

48

8 560

5

:2

Tabel~

Total

1 330

443

4

6

1 9 6 6

1 '381

81
105

3
4
5
6

1 9 6 5

1 659

83 Total

1
2
3

2

1 9 6 4

(nQ lances)

ESFÔRÇO

BIHESTRE

3

1 9 6 2

(tons.)

124
86

714

229
189 Total
128 1 03á

201
234
1~1
219

194 Total
110 1 14~
93
73
93
85
64 Total.
82
495
112
84
99

104
73 Total
76
548

1 547
1 942
1 96G
2 363
2 598 Total
3 219 13 635
2
•3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2

733
040
873

731
326 Total
227 18 935
316

115
713
718
728 Total
609 19 199

3 008
2'094
2 430
2 965
2 905

Total
2- 334 15 736
3 OS3

:2
3
3
2

843
136
284

762
2 171

Total

17

24~

1 - Quantidade total bimestral da camarão sete-barbas, captu
rada na Bafa
de Santos
e o número de lances
(; 2,5
~oras de arrasto)em que as rêdes foram arrastadas, na
c&stura.
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i:~úmerode indivíduos de uma determinada
classe natural de
idade, capturado por unidade de esfôrço,
em diferentes
bi
mestres.
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Com a expressao:

.

(Neiva & Wise,

W = lO-6L3,34

1963)

=

onde: W
pêso médio (g) dos indivlduos com comprimento total L (em),
determinamos o pêso (p) das amostras reunidas birnestralmente.
Conhecendo o número
podemos escrever:

total

=

N

(n) de

individuos

dessas amostras,

Cn

p

unidade de esfôrco,
onde:
N = número
de indivlduos capturado
por
:..
C = quantidade (em pêso) capturada por unidade de esfôrço,

e

•.

onde: N.1. = numero

de indivlduos

da classe natural

do por unidade de esfôrço,
n = número de indivlduos da classe natural
i
~ostras reunidas bimestralmente.

i de idade, capturª
i de idade, nas

ª

Na Fig. 4 lançamos os N. de uma determinada
classe natural
de
idade em função dos bimestres: Podemos notar um aumento até o primei
ro bimestre de 1962 e depois uma diminuição. O aumento pode ser expl!
cado pela seletividade e/ou disponibilidade
e a diminuição pela rnortª
lidade total ( não acreditamos haver migrações).

=

A Tabela 2 apresenta os N. (1
1,2, •.•. 12),
sujeitos apenas i
mortalidade, nos diferentes biméstres, os qua1s são proporcionais aos
números de indivlduos
por
classe natural de
idade,
existentes
na
população.

A taxa de mortalidade
seguinte

(Mt) bimestral

total

expressão:
Mt

=

N

-

i,j

foi estimada

com

a

N

i,j+l
N

.
i ,)

onde: Ni . = Ni da Tabela 2 no bimestre
,J
Segundo Ricker (1958)
m

t

50

= m

"n

jo

+ bE "

Pese .Pesquis.

2 (2) junho, 1969

COEFICIENTE
MORTALIDADE
~~~

INSTANTÂNEO DE

TOTAL SEMESTR~

__~-' __-r__~~

__~o~~

•

F1g. 5 - Dependência linear entre o coeficiente
instantâneo
lidade total e o esfôrço total (semestrais)
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Bimestre

N1

1961 - 1
2
3

26 116
(x102)
19 90
15 61
10 46
7 30
4 25 127

4

5
6

N2

1962 - 1
2
3
4
5
6
1963

1
2
3
4
5
6

1964

1

N)

N4

N5

N7

N

8

N

9

N

10

N11

N

12

"

19 119
10
5

62
40 103
26 63
15 49
6 35
4 27
11 120
7 72
3 45 140
6 37
44
13 140

3
4
5

6
1
2
3

3 106
1 93
50
15
7

4

5
6

1961

6

64
34 146
28 42
34
26

2

1965

N

57
40
31
24
8

1
2
3

50
2

4
5

6

83
57
34
24
10

64
51
24
16
7
o

Tabsl./i
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2 .,..
Número

de indivIduos

por classe natural de idade, capt!!
rado por unidade de esfôrço (não eolocamos os valores
~ujeito8 ã seletividade e/ou disponibilidade).

rese. I>esquis.Z

(27 jWlhO. 1969

..
'"'
E

5

50
MODAS

70
NO

100

o

Fig. 6 - variação na quantidade
total anual capturada,
no esforço
total anual é na captura média anual por unidade de esforço.
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li:

l-e

-mn

onde: mt= coeficiente instantâneo de mortalidade total, •••••••••••••
m = coeficiente
instantâneo de mortalidade
natural (total
n menos pesca)

=

E

e s f o r ç o

M n= taxa de mortalidade

natural.

Na Fig. 5 lançam~s mt contra E (se~estrais), resultando depen dência
linear, de acordo com a expressao acima, o que nos permitiu
estimar M n.
~ taxa (R) de recrutamento (número de indivíduos
que se torna
totalmente
disponível à pesca - 19 birnestre de 1962 da Fig.4) foi
calculada com a seguinte expressao:
R

li:

Ni+1,1
N

i

onde:

= Ni

Ni,l
m

àa Tabela 2,

= número

A

no primeiro

populaçâo

de

bimestre

em que

aparec9,

entre Ni,l e Ni+l,l

de bimestres

c

,.I...m

O N C L U S Õ E S

camarão

sete - barbas,
x~~openeU8
no periodo96l-66:

kpoyepi

(Heller), na Bala de Santos, apresentou

taxa média bimestral

"
"

"
"

"
"

11

mortalidade

"

"

O recrutamento
compensou
~
mortalidade devido a pesca.

a

diminuiu,

natural
total

mortalidade

A pesca foi, no períOdO estudado,
mesmo
mo mostra a Fig. 6.

é a diminuição na captura total,
O recrutamento

........... 24%

de recrutamento

28%
43%

nat\4ral, mas nao

a

predatória e a consequência
com aumento do esfôrço, co-

como mostram os dados Ni, 1 da Tabel·a 2.

Essa população só poderá ser explorada
racionalmente,' se uma
vez interr0T!lpidaa pescaf
ela voltar ao taman!1o inicial. Se isto
ocorrer, wna nesca racional
seria feita apenas em determinados pe
ríodos de temp~,
intercalados por períodos sem pesca para a regenerã
ção da população.
54
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A frota talvez possa ser deslocada para outras regiões, durante
os períodos de regeneração.
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Comportamento

biológico

do pescado marinho

nado com fatôres ecológicos
H1tosh1

Nomura

relacig

(1)

(2).

Os fatôres ecológicos principais são: temperatura,
salinidade,
densidade, tipo de fundo, pH, etc., assim como a relação de cada
espécie animal com as demais espéCies que vivem no mesmo ambiente.
A literatura existente sôbre o assunto é muito esparsa.
O~ d2
dos existentes no Brasil, relativos a mam!feros,
peixes,
crustaceos
e moluscos, principalmente os de importância comercial,
vão sumari2
dos aba~xo. Nota-se fàcilmente que pouco se sabe sôbr~ o com~rtameº
to biologico do pescado marinho
relacionado
com fatores ecologicos,
devido à carência de especialistas que se dediquem ao assunto.
M A M ! F E R O S
Balaenopteridae
Balaenoptera borealis (Lesson) - Baleia-espadarte - Sua alimen
tação consiste de 80% de camarões e 20% de sardinhas
pequenas
(Graã
geiro, 1962).
Balaenoptera physalus (Linnaeus) - baleia-fin - Sua alimentação
consiste de 50% de camarões e 50% de peixes (Grangeiro, 1962).
Balaenoptera acutorostrata (Lacépede) - baleia-anã - Sua alimeº
tação consiste de 50% de carnaroes e 50% de peixes (Grangeiro, 1962).
Megaptera novaeangliae (Borowski) - baleia-jubarte - Sua a1imeº
tação consiste de 50% de camarões e 50% de peizes (Grangeiro, 1962).

(1) Uma apreciação
parcial
sôbre o assunto
foi apre~ntada
durante a VIII Reunião Nacional de Técnicos em Pesquisas sôbre a Pes
ca, realizada de 7 a 11 de outubro de 1968, na sede da Superintendii
cia do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), localizada na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara. Nessa Ocasião,
devido ã exigUidade
do tempo, não foi possIvel compulsar tôda a literatura sôbre o aS8un
to. O presente
trabalho
foi revisto e considerãvelmente
ampliado:
estando atualizado até dezembro de 1968.
(2) Faculdade de Filosofia,
Ribeirão Prêto - são Paulo.
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Scyliorh1nidae
Scy1iorhimus haecke11i (Ribeiro) - cação-p1nto - A11menta-'se de
crustáceos ou -::ln:ur.a.is mcrtos (Ribeiro,
1901, 1923; Dalcj.nà, 1943) ,
entre bancos ~e ~L~l e rochedos ( Santos, 1952).
Isurida.e
Carcharodon carcharias
(Linnaeus) Anequim ~ extremamente
voraz
qua.lquer presa -lEfC.2 S8ITe; engole tE.ur-bémferramentas,
panos, ate.;,
evitando as ãqU3L~ ;~'~saE ,;-ar tr::m~r~,~:r:arr·3staã.a às praias pelas ond.ns
e

(Iher~ng,

1940).

Carchariidae
Carcharias
tau.rl."\!';..
nafin.esque.
~gongu
- ! freqdente
nas águ..ss
brasi1,~i.ras
(do ~:i-~-i~·-;·~zleiro ao Rio Grande do Sul), sobretudo de
oueubzo a novembro ~t:.b~;\.l.'O, 1907 J1323; Dalcina", 1943), na primav~r.a
er.nc verão (Carva1.ho.. 1941i, AIJ.ILenta-se
de peixes,
erincipalme...'1te
sardinhas
e manjtiJ;ap (e;~:&:'Ua).ho~ 1941) 1 ta!nhas e enchovas (G1iesch,
1923 k 1924,1925 q lJ~n "
A10piidae
Alopias ~lp111~
( CíC..E. I -:
). r;z,c;:ão-rapôsa.
Alimenta-se
xes que nadãiDa superf!ci~, do. agua (Dalcina,
1943).

de pei:

Galeorhinid.ae

adultas

Eu1amia lamia

(Rafinesque)

do helminto

Tetrarhynchus

Varracho.
! paras1tado por formas
( Faria a Silva, 1934, 1938).

Eu1amia 1imbata (Mftller & Henla) - serra-garoupa - ~ paraaitada
por formas adultas do helminto Tetrar.hynchua.
(Faria 5 S11va,
1934,
.1938, ) e pelos
copépoeo ...
· Per1s8s~U15 ~tmnUn1~
Ratlibun.;
Pandarus
smithii. Ratb.bun,
Pandart1S SUluatus Sav e pandãrus marcusi Carvalho
(Carvalho, 1951).
---Ga1eorphimus

vi t.a.m!nimlG

Bt'.,en o

Tubarão~vi ta:~llnico..Viva, na zona

profunda: na época dã reprõ~ão
03 r'lF..ChCS3 as f~""''Oeas se
.aproximam
(~a costa.; depois da fe~nd&ç5o r,=z ~-uac:~cs
vão para águas frias
{Buen,
1950~~
Gl'[l2his glanc:~rl {Lin·.a.'~:"~·:(~ ::oc:l.nh'.:;J.o - Hab~~ta a região
pe1ág!
ca dlO.,)E·-ii7a~te.'np~r;:.::;~o::,. e t..'l:.'opical!; {R.::..be~::o, 1907,
1923;
Da1eina,
1943).
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Mustelus canis (Mitchill) - sebastião - Alimenta-se de pequenos
peixes, moluscos e crustáceos (Dalcina, 1943), caranguejos e mo1uscos
(Gliesch, 1923,1924,1925,
1927).
(Richardson). Cação-frango. Alimenta-se
Scoliodon terrae-novae
biliar acha-se
parasitada
de peixes (Carvalho, 1941). Sua veslcula
Mingazzini
(Cunha a Fonseca,
pelo protozoário Ch1oromyxum leydigi
1918; Pinto, 1928T.

•

Galeocerdo cuvieri eLe Sueur) - cação-jaguara - Alimenta-se
de
ser~a,zambaia, caçao, moluscos, piraroba, pomba-de-arribação,
rato,
sardinha ( Menezes & Menezes, 1965) •
Sphyrnidae
Srhyrna tiburo (Linnaeus) Pata.
Capturada a 26 m de profundid~
de, em undo de areia (Nakamura et al.,
1956,
1957,
1963). Alimen
ta-se de crustáceos
(caranguejoS-e-Camarões)
(Menezes, 1966).
Suã
veslcula
biliar
acha-se
parasitada
pelo
protozoário
Chlom~xum
sphyrna~
Cunha & Fonseca
(Cunha & Fonseca,
1918;
Pinto,
19

a).

Sphyrna tudes
(Valenciennes) - chapéu-armado
peixes de fundo e crustáceos (Carvalho, 1941).

- Alimenta-se

de

Sphyrna zygaena (Linnaeus).
Cação-martelo. Alimenta-se de crus
táceos
(Gliesch, 1923, 1924, 1925, 1927)~
peixes
de fundo (raias)
e crustáceos
(Ribeiro,
1907,1923; Carvalho,
1941; Santos,
1952);
decápodos (Vannucci, 1963).
Squalidae
Squalus blainvillei
(Risso) Alimenta-se de pequenos
peixes que
vivem a meia água (Carvalho, 1941);
águas pouco
profundas (Ihering,
1940).
Squatinidae
Squatina squatina (Linnaeus). Cação-anjo
Alimenta-se
cos e crustâceos (siris, caranguejos)
(Carvalho, 1941).

de molus

Dasyatidae
_
Dasyatis say (Le Sueur).
Raia-amarela
Serve de álimento
çao-martel0 [Sphyrna zygaena {Linnaeus~
(Gudger, 1907).
Gymnura
1907, 1923).

altavela

(Linnaeus).

Borboleta.

t ictiófaga

ao

Cs
•

(Ribeiro,

Gymnura maclura (Le Sueur) Raia-manteiga.
Alimenta-se de molus
cos
(lulas) e crustaceos
(Carvalho,
1941;
Santos,
1952);
peixes
(Ribeiro, 1907, 1923).
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Mobulidae
Manta ehrenbergii (Müller & Henle). Jawanta. Na Costa paulista
surge nos mêses quentes, alimentando-se de zooplâncton (copépodos)
e f~toplãncton (diatomáceas), lulas e larvas de peixes (Sadowsky,
1958).
Myliobatidae
Aetobatus narinari (Euphrasen) Raia-pintada.
moluscos lostras) e crustáceos (Carvalho, 1941).
Holorhinus a Uilla (Linnaeus) Raia-sapo.
táceos e moluscoslhering,
1893, 1897).

1

Alimenta-se

Alimenta-se de

de
cru§

Pristidae
Pristis antiquorum Latreille. Peixe-serra. t devastadora de ban
dos de cavalas e sardas ( Carvalho & Sawaya, 1942). Sua serra serve
para revolver o fundo do mar, para procurar moluscos e outros animais
dos quais se alimenta (Ihering, 1940).
Pristis pectinatis Lathan. Peixe-serra. Usa o rostro para arran
car ~ariscos ( Ribeiro, 1907,.1923; Santos, 1952).
Pristis perrotteti Müller & Hen1e. Peixe-serra Costuma arrancar
mariscos dos bancos do fundo do mar, com prostro
(Ribeiro, 1907,
1923; Ihering, 1940; Santos, 1952).
Pristis Eristis (Llnnaeus). Peixe-serra Usa o rostro para arran
car mariscos ( Ribeiro, 1907, 1923; Santos, 1952).
R a j i d a e

.
Raja castelnaui Ribeiro. Alimenta-se de moluscos
(Carvalho, 1941).

e

crustáceos

Raja agassizi (Md11er & Henle). Raia-santa. Na sua vesícula
biliar foi encontrado o protozoário Chloromyxum leydigi Mingazzini
Cunha & Fonseca, 1918; Pinto, 1928).
Rhinobatidae
o

Rhinobatus percellens (Walbaum) cação-viola.
pequenos moluscos e crustâceos (Carvalho, 1941).

Alimenta-se

de

Torpedinidae
Narcine brasiliensts (Olfers). Treme-treme. Vive imóvel nos
suhstratos arenosos, ou de areia e lôdo, em profundidades moderadas:
alimenta-se de crustáceos e mo1uscos (CarvalhO, 1941; Santos, 1952).
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Clupeidae
Opisthonema o~linum (Le Sueur). Sardinha-bandeira
de setembro
a maio chega perto os canais para aí desovar, após a qual procura o
mar alto; serve de alimento a ~eixes carnívoros (Ihering, ~932).
Alimenta-se de pequenos
crustaceos e algas planctônicas (Carvalho,
1941, crustáceos, copépodos e diatomáceas, sendo parisitada
por
Trematoda e Copepoda (Franco, 1959); consome copépodos e d1atomáceas
(Vannucci, 1963).
Sardinella aurita (Cuvier & Valenciennes). Sardinha-verdadeira
vive em cardumes numerosos, à superfície ou ã meia-água, podendo e!
tar junto com cardumes de savelhas e palombetas (Nomura,1959),
noê
mêses de julho a setembro. Richardson & Sadowsky (1960) informam que
as sardinhas jovens aparecem na Lagoa de Cananéia, sul do Estado de
são Paulo, no mês de outubro, onde crescem ràp1damente até janeiro e
dai mais vagarosamente até os 14 em., quando desaparecem da Lagoa.
Desova parceladamente, iniciando-a em novembro e terminando
em
janeiro (Soalheiro, 1945); desova de novembro a fevereiro (Moraes,
1964). Ingere alimentos planctônicos, microcrustáceos (copépodos) ou
fitoplâncton (diatomáceas) (Montes, 1953); diatomáceas, crustáceos
(copépodos, cirripédios e ostrácodos), tunicados e moluscos, sendo
parasitada por Trematoda (Franco, 1959). Nas suas brânquias foi encon
trado o protozoário Myxobo1us chondrophi1us Nemeczek (Nemeczek:
1~26; Pinto, 1928). Segundo Vannuoci (1963), ingere alimentação plm~2
tonica, de origem vegetal.
•
Harengula clupeola (Cuvier). Sardinha-cascuda. Alimenta-se de
crustáceos e algas planctônicas (Carvalho, 1941); alimentação planct§
n í.ca.: (Vannucci, 1963).
E 1 o p i d a e

Tarpon at1anticus (Va1enciennes) Camurupim. Costuma penetrar n9
estuário dos grandes rios, até onde se faz sentir a influência das
marés (Santos, 1952). Cria-se bem em viveiros de água salobra ou doce,
mas nesse ambiente não se multiplica (Ihring, 1940). g peixe migra
dor, comumente encontrado em alto mar; aparece aos cardumes em águãs
costeiras do Estado do Ceará, em outubro-novembro (Menezes & Paiva,
1966). Alimenta-se de peixes (sardinhas, palombetas, serras, cação,
enchova, saia-rôta, tibiro) (Menezes & M.enezes, 1965).
E10ps 1acerta Linnaeus, Ubarana-mirim. Habita as areias da emb2
cadura dos rios ( Santos, 1952).
Engrau1idae
Anchovia clupeoides (Swainson). Manjuba. Vive em
outras manjubas, alimentando-se de pequenos crustáceos
(Carvalho, 1941)
Pese. Pesquis. 2 (2) junho, 1969

companhia de
p1anctônicos
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Anchovia olida (Günther).
planctônicas (Carvalho, 1941).

Alimenta-se

de

crustáceos e algas

Anchoviella hub~si Hildebrand. !~njuba.Peixe anádromo, que ap~
rece de outubro a março no Rio Ribeira de Iguape (Carvalho & Ramos,
1941; Nomura, 1962). Alimenta-se de pequenos crustáceos e algas plang
tônicas (carvalho,
1941). Penetra nos cursos fluviais para
desQ
var (Carv~lho, 1945) ~; Santos, 195~ Nomura, 1962). ~ parasitada p~
10 trematoide Paraherniurus.parahemiurus Vas & Pereira (Carvalho, 1945
b) •

lfcengraulis grossidens (Agassiz). Sardinha-bôca-de-cobra - Ali
menta-se d~ micro e rnacrocrustáceos (Carvalho, 1941)
,
Tachysuridae
Tachysurus barbus Lacépede. Bagre-bandeira. oe ..
novembro a ja
neiro migra para a Lagoa dos Patos (Rio Grande do Sul), a fim de deso
var na desembocadura dos Rios Camaquã e Guáíba; tanto a fêmea quantõ
o macho guardam os ovos na bôca, até o fim do desenvolvimento
(Ihering, 1888, 1893, 1897). Sobe os rios para desovar (Gliesch, 1923,
1924, 1925, 1927). Aparece aos cardumes nas Lagoas dos Patos e Mirim,
de agôsto a outubro (Aguirre, 1936). Alimenta-se de moluscos, crustá
ceos e organismos de fundo (Carvalho, 1941).
Felichthys marinus (Mitchill). Bagre-bandeira. Alimenta-se de
detritos orgânicos e vermes (I~ering, 1940), crustáceos e moluscos
(Carvalho, 1941).
Tachysurus . spixii (Agassiz) • Bagre-amarelo. Alimenta-se
moluscos, crustáceos e organismos de fundo (Carvalho, 1941).

de

Tachysuru~ uEsulonophorus Eigenmann & Eigenmann. BÔca-lisa. Al!
menta-se de moluscos, crustâceos e organismo de fundo (Carvalho,1941).
Por

ocasião da desova

entra

nos rio$,principalmente

no

Amazonas

(Ihering, 1940).
Muraenidae
Echidna catenata (Bloch). Alimenta-se

de

crustáceos (Ribeiro,

1919).
Embilycone nigricans Ribeiro. Alimenta-se de peixes
espécie Pempheris mexicanus Cuvier (Ribeiro, 1919).

como

a

Leptocephalus orbignyanus (Valenciennes). Alimenta-se de molU2
cos, pequenos peixes e crustãceos (Carvalho, 1941). Animal carnívoro
que caça durante a noite; sua reprodução se faz em alto mar (Santos,
1952).
Ifcodontis moringua (Cuvier). Caramu~u. yive em regiões pedre92
sas, alimentando-se de pequenos peixes e crustaceos (Carvalho, 1941).
Na maré baixa permanece dentro das tocas d~ pedra; na maré alta sai e
se dispõe enrolada, ã beira da praia; alimenta-se de peixe pemPheris
mexicanus Cuvier (Ribeiro, 1919)
Muraena trinitatis (Ribeiro). Alimenta-se do_,peixe Pempheris
mexicanus Cuvier ( Ribeiro, 1919).
62 .
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Synodontidae
Synodus intermedius (Agassiz).
Lagarto-do-mar.
pequenos peixes e crustaceos ( Santos, 1952).
Synodus foetens
alimenta-se de peixes

(Linnaeus)~ Tira-vira
( Santos, 1952).

Alimenta-se

de

- Vive em fundo arenoso,-

Belonidae

..

?elone argalus (Le Sueur).
Peixe-agulha.
Vive ~m card~s,al~
mentando-se de pequenos peixes (Carvalho, 1941). ~ pelagico, ov~paro,
veloz e salta com ligeireza (Câmara, 1911). Procura seu alimento e~
tre as algas e o lôdo do mar (Gliesch, 1923, 1924, 1925, 1927).
Albulidae
Albula vulpes (Linnaeus).
Juruma.
Alimentação bent9nica,
com
captura ativa de animais nadadoras (ofiuros, poliquetos,
de cápodos,
anf!podos (Vannucci, 1963)
Exocoetidae
Hirundichthys
affinis
Günther.
Peixe-voador.
Aparece
entre
abril e julho e de novembro a janeiro no Rio Grande do Norte, abundan
do nas noites escuras e diminuindo nas noites claras,
durante a desõ
vai os óvulos são tlpicam~4te
demersais,
mas muitas vêzes se compo~
tarn como pelágicos,
flutuando na superfície às custas de um suporte
(Monte, 1965). h sua pesca é praticada no nordeste brasileiro, depois
das 20 milhas
da costa (Cruz, 1965). Sua alimentação é fitófaga e
zoófaga, constituída por algas, peixes, ovos de peixes,
insetos e IDQ
luscos,
servindo
de alimento ao dourado, Co;yphaenE tlippurus JLi~
naeus) Barroso, 1967). A desova ocorre no inverno, de maio a agosto
(Almeida, 1966a), apresentando urna certa indisposição alimentar duran
te êsse períodõ ( Barroso, 1967).
,CYPsi1urus speculiger (Valenciennes).
suas nadadeiras peitorais ( Santos, 1952).

Exerce vôo planado

com as

Exocoetus volitans Linnaeus, Peixe-voador.
Vive em bandos nume
rosos, a pequena
profundidade;
utiliza-se das nadadeiras
peitorais
para se deslocar
no espaço (Ribeiro, 1915);
seu vôo é curto e dura
1 a 2 segundos (Hubbs, 1933; Carvalho & Sawaya, 1942), procurando e2
capar dos seus inimigos ( Ihering,1940).
Hemiramphidae
Hyporhamphus unifasciatus ( Ranzani). ~anaguaiú. Alimenta-se
matéria vegetal, pequenos rnoluscos e crustáceos (Santos, 1952).

de
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Syngnathidae
Hippocampus punctulatus Guichenot. Cavalo-marinho.
Prende-se às
pedras, algas, etc., por meio da cauda (Ihering, 1940; Santos, 1952).
Vive entre
tufos
de algas (Sargassum),
alimentando-se de pequenos
crustáceos
como a Caprella (Carvalho, 1941). Na sua ves!cula
bil~ar
foi encontrado o protozoârio Ceratomyxa hippocamEi
Cunha & Fonseca
(Cunha & Fonseca, 1918; Pinto, 1928).
Syng~athus pelagicus Linnaeus. Peixe-cachimbo.
Vive na desembQ
cadura dos cursos fluviais,
alimentando-se de limo e pequenos
comp2
nentes do plâncton (Carvalho, 1941).
Ç.1nog10ssidae
§ymphurus plagusia (Bloch & Schneider). L!n~ua-de-mulata.
~ c~f
nívora,
voraz, alimentando-se de pequenos
crustaceos e moluscos: as
vêzes,
alimenta-se de pequenos
peixes,
lagostas,
lulas e camarões
(Dalcina, 1943 ~).
Soleidae
Achirus lineatus (Linnaeus).
Tapa. Vive na lama das praias, ou
pousada na areia ou em pequenas lajes,
em locais rasos,
à espera de
algum
peixe ou cardume de sardinhas,
para dar botes
no meio delas
(Santos, 1952); entra também na foz dos rios (Ihering, 1893, 1897).
Atherinidae
Xenome1aniris brasiliensis
(Quoy & Gaimard). Peixe-rei.
Alime~
ta-se de detritos, pequenos crustáceos e algas; vive perto dos portos
(Carvalho, 1941). g espécie onívora,
pois se alimenta de matéria
of
gânica vegetal e detritos vegetais, crustáceos, peixes,algas diversas,
insetos, moluscos, protozoários e vermes (Carvalho, 1953a). ~ parasi
tado pelos copépodos
Lernaeenicus longiventris Wilson, -que se nutre
da linfa dos tecidos do hospedeiro; foram encontrados três exemplares
parasitando
a. região ocular ~arvalho,
1953b) e larvas abaixo
da
superfície tegumentar ~arvalho,
1957); Bomolochus senomelanirisi Caf
valho,
1956a) e Ergasilus
xenomelanirisi
Carvalho (C a r vaI
11 o,
1956 b}o
Adenops dissimilis Carvalho. Peixe-rei.
Prefere praias abertas
e bancos
situados ao longo da linha litorânea;
alimenta-se de cop~
podos (Calanidae), raros Gammaridae, Ostracoda, Heteropoda, ,Harpact!
cidae e micro-moluscoSi no fígado foram encontradas
metacercárias de
Trematoda (Carvalho, 1956 d).

"

Hugiliclae
abril,
64
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Hugil brasiliensis Agassiz.
Tainha.
Migra a partir de marçocom os primeiros ventos frios, até junhoi cria-se em agua doce,
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fazendo uma .parada em águas salobras das embocaduras dos rios e post~
riormente vai para o mar (Santos, 1952). Vive nas Lagoas dos Patos
e Hirim e em abril, maio ou junho, migra para o oceano em cardumes
enormes, com a finalidade de se reproduzir {Barce1los, 1966~
Na
Lagoa dos Patos aparece de dezembro a janeiro (Aguirre, 1938). Alimen
ta-se de crustáceos, moluscos e pequenos peixes (Carvalho, 1941)&
Mugil cephalus Linnaeus. Curimã. De maio a julho-agôsto, de
acôrdo com as chuvas, os cardumes desovam nos estuários (Schubart,
1944; Santos, 1952). ~ parasitada pelo copépodo Ergasilus cyanopictus
Carvalho (~arvalho, 1962).
.
Mugil curema (Cuvier & Valenciennes). Paratí. g sociavé! e v!
ve em cardumes ~mensos (Gonçalves, 1927). Alimenta-se de crustaceos,
moluscos, vegetação bentônica e resíduos que caem das embarcações
(Carvalho, 1941).
Mugil platanus Gdnther. Tainha. Aparece no inverno, de maio a
setembro, procurando locais propícios à desova, que se verifica nos
cursos fluviais e lagoas do litoral (Carvalho, 1941), em agôsto e
setembro (Ribeiro, 1915; Carvalho, 1941). Alimenta-se de crustáceos,
moluscos e pequenos peixes Carvalho, 1941). Sobe os rios para desQ
var em maio-junho (Gliesch, 1923, 1924, 1925, 1927).
polynemidae
rolydactylu~ virginicus (linnaeus). Parati-barbudo. Vive nas
embocaduras dos rios, nos quais também sobe, procurando seu alimento
no lôdo (Gliesch, 1923, 1924, 1925, 1927).
Sphyraenidae
táceos

Sl(hyraenapicudilla Poey. Bicuda.
Carvalho, 1941).

Alimenta-se de peixes e crus

C oryphaenidae
corlEhaena hirPurus (Linnaeus). Dourado. Vive na região pelág!
ca (Carva o, 1941,
em pequenos cardumes (Ihering, 1940; Santos,
·1952), dando caça aos peixes-voadores, Hirundichthis affinis Gdnther
(Magalhães, 1936; Ihering, 1940; Carvalho, 194;
Santos, 1952;
Barroso, 1967). Vive no alto marL aproximando-se da costa na época
da desova; é bom nadador (Magalhaes, 1936).
Gempylidae
Ruvettus pretiosus Cocco. EnChova-preta. e peixe de fundo, vi
vendo a 200-300 braças de profundidade (Magalhães, 1937b; Santos;
1952).
Thyrsitops lepidopoides C uvier & Valenciennes. C avalinha-doPesco Pesquis. 2 (2) junho, 1969
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norte. Vive a 60-80 m de profundidade
(Ribeiro, 1903), ~parece no ve
rão, em águas tropicais,
no Rio de Janeiro
e nordeste (Magalhães;
1937b) •
Istiophoridae
Istiophorus albicans (Latreille). ~gulhão-bandeira
- Usa o esti
lete para furar a pança de seus semelhantes (Santos, 1952).
Pomatomidae
Pomatomus saltatrix (Linnaeus).
Enchova.
Vive em cardumes e é
voraz, alimentando-se de pequenos peixes, crustáceos Carvalho,1941);
sardinhas (Magalhães, 1941);
palombetas,
sardinhas e manjubas .(Hene
zes & Henezes, 1965). rl. taca
cardumes
de sardinhas,
savelhas e oü
tros peixes pequenos
(Ihering,
1940).
Os adultos preferem águas de
salinidade alta; os jovens, águas salobras (Magalhães, 1941).
Rachycentridae
Rachycentron canadus (Linnaeus).
Beijupirã.
g peixe bentônico
(20 m de profundidade),
que vem à superfície à procura
de alimento
(Magalhães, 1943). Acompanha as grandes arraias, principalmente jaman
tas (Ribeiro, 1915). Alimenta-se de peixes
(sardinhas e manjubas)
crustáceos
(~mga1hães, 1943; Santos, 1952);
palombetas,
sardinhas,
serras,
arraias,
baiacu-caixão,
caçâo e siri (Ivienezes & I"lenezes,
1965). Gosta de águas quentes (Hagalhaes, 1943; Santos, 1952).

e

Scombridae
Pneumatophorus grex (Mitahi1l).
Muz undu , \parece em cardumes
enormes na Baía de Guanabara,
de mistura com cardumes
de sardinhas
(Silva, 1934, 1945). Vive em águas de alto teor de sais em dissolução,
sendo senvível às mudanças de temperatura (Magalhães, 1943~).
Scomberomorus cavalla (Cuvier).
Cavala.
:c espécie
pelágica,
migradora
(Magalhaes,
1937a). ~limenta-se de sardinhas, manjubas,
camarões, palombetas e zambaIas (r·lenezes& ~1enezes, 1965).
Sarda sarda (Bloch).
Sarda. g espécie pelágica
da costa para desovar (Santos, 1952).

que se aproxima

Scomber scombrus (Linnaeus) - Anda aos cardumes, sendo boa nada
dora; desova em alto mar, à superfície das águas; alimenta-se de aren
ques, peixe-agulha e lulas (Magalhães, 1927)
Scomberomorus maculatus (Mitchill). Serra, no nordeste,Sororoca,
no sul. vs.ve em cardumes, parecendo ter hábitos migratórios
(Carvalho,
1941; Santos, 1952). Alimenta-se de pequenos peixes (Carva Lho , 1941).
:s parasitada pelo copêpodo I.ernaeenicus longiventris Wilson. (-:;
arvalho,
1945~,

66
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Scomberomorus regalis (Bloch). Serra. ~limenta-se de pequenos
peixes (sardinhas e manjubas) (Carvalho, 1941; Santos, 1952).
Thwlnidae
Tl1unnus a1a1unga (Gme1in). A1bacora-branca. _\1imenta-se de cefa
1ópodos,
pe1xes,
moluscos e crustáceos (Fonsêca, 1962; Fonsêca & ~~
raes, 1963)& Magalhães 1939) notou-a em companhia de peixes-voadores.
Desova de dezembro a fevereira.
sendo capturada em águas com temperª
tura entre 239 e 299 C
~arros,
1965). Prefere
águas límpidas
(Ihering f 1940).

Thunnus albacares Bonanterre. Albacora-de-laje.
~limenta-se
peixes, moluscos e crustáceos (Fonsêca & Moraes, 1963).
'rhunnus obesus Lowe. Albacora-bando1im.
l\ limenta-se
mo1uscus e crustaceos (Fonsêca & Moraes, 1963).
Thunnus thynnus Lir~aeus. Atum. Alimenta-se
(Fonsêca & Moraes, 1963)

de

de peixes

I

de peixes, moluscos

e crustaceos

Thunnus at1anticus
(Lesson). A1bacorinha.
Aparece em grandes
card~~es de outuoro a janeiro, no nordeste, entre Rio Grande do
Nor
te e a paraíba (Anônimo, 1927; Peréira, 1938: Magalhães,
1939a; San
tos, 1952; Cascudo, 1957a, 1957b; Paiva & Costa, 1963; I~nte, I964 ;
Cruz & Paiva, 1964a; Cruz~ 1965~- Nomura & Cruz, 1966, 1967). Desova
em águas costeiras do Rio Granae do Norte,
com posterior desenvolvi
mento em regiões distantes (r-10nte, 1964). Alimenta-se de mo Lusoo sj
crustáceos e peixes ~ ruz & Pai va I 1964!?)• Supõe-se que as aIbacor!
nhas apresentem o mesmo tipo de migração
periódica dos demais peixes
pelágicos (!>lonte,1964).
Euthy~~us pelarnis (Linnaeus). Bonito-de-barriga-listrada.
AI!
menta-se de peixes-voadores,
mo Luscos e vegetais
marinhos ("::.arvalho
& Sawaya, 1942), sendo parasitado ?elo copépodo Caligo bonito Wilson
-::arva1ho, 1951).
Euthynnus al1eteratus (Rafinesque).
Bonito. No seu fígado fo
ram encontrados metacestôdeos do helminto
Tetrarhynchus (Faria & Si1
va, 1934, 1933). Nas brânquias foi encontrado o copépodo Pseudocycnus
appendiculatus He11er (Carvalho, 1950,1951).
TriC:;'1i
uridae
Trichiurus

1epturus Linnaeus. Espada. Habita o fundo do mar até
(Santos, 1952).Alimenta-se de crus
táceos e tunicados (Vannucci, 1963).
30 ro, onde dá caça a certos peixes

Xiphiidae
Xiphias gladius Linnaeus. Espardate. Alimenta-se
sardas pequenas (pIbeiro, 1915; Ihering, 1940).
Pesc. Pesquis.
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Carangidae
peixes

Caranx chrysOS
U1itchill) • Xerelete.
(Carvalho, 1941; Vannucci, 1963).

Alimenta-se

de pequenos

C aranx hippos
(Linnaeus). Xaréu. ttigra para o norte a fim de
desovar e depois volta magro para o sul
(Santos, 1952). .\limenta-se
de pequenos
peixes (C arvalho, 1941); sardinhas,
palombetas,
galos,
craúna e camarões (Menezes & Henezes, 1965); rnan [ubas e xixarros (V.2\•
Carvalho, 1957, 1962) .. Desova de novemb ro a janeiro (v.x . Carvalho,
1957, 1962). ~ parasitado pelo trematóide Separogermiductus ze10ticus
(Travassos et aI., 1966).
:h10roscornbrus cnrysurus (Linnaeus). Pa1ombeta.
Vive em card~
mas perto ua superf~cie da âgua (Santos, 1~52) .. Nomura (1959) verif!
cou sua presença junto a cardumes de sardinha-verdadeira,
Sardine11a
auri ta (';
uvier & Va1enciennes), nas proximidades da Ilha vitória, litoral do Estado
de são Paulo. Alimenta-se de diatomãceas (Vannucci,
1963).
.
Vomer setipinnis (t-li tchi11). Galo-verdadeiro.
~ espécie costci
ra, haoitando a areIa ou lôdo do fundo, a 30 m de profwldidade
(San=
tos, 1952).
';aranx lugubris poey. Xaréu-prêto.
~ capturado no nordeste bra
sileiro (Penedos de Sao peãro e são Paulo, Arquipélago de Fernando de
Noronha e Atol das Rocas) I juntamente com o pargo, Luti'anus purtureus
poey
(Borges, 1966).. .\limenta-se de peixes,
crustaceos e mo uscos
(Barroso, 1965~).
Haucrates ductor (Linnaeus). Pilôto.
:r; E)spécie pe1âgica,
que
têm o hâbito de acompanhar os tubarões e os navios, como se fôsse seu
condutor {Santos, 1952}. Segue os navios para aproveitar os restos da
cozinha (Ihering, 1940).
0li<jop1ites saurus ( Schneider).
quenos pea xe s (~arvalho, 1941).

Guaivira.

Alimenta-se

de

pe-

01igoplites saliells {Bloch}. Solteira
~ parasita,da pelo copépodo Ca1igus 01igop1itisi ,:;
arvalho (Carvalho, 1956c).
Parona signata (Jenyns). Pampo-do-a1to.
ou lõdo (Santos, 19S2)~ .

Habita fundos de areia

Se Iene vomer (Linnaeus). Ga1o-de-penacho.
Alimenta-se de rno1us
cos, crustaceos e pequenos
peixes {Carvalho, 1941; Santos,'. 1952}:Vive em cardumes, nos fundos arenosos ~âmara, 1911).
Serio1a la1andi Valenciennes. Olho-de-boi.
Anda em grandes car
dumes (Santos, -1952). .\Lí.ment.a-jse de pequenos peixes da superfície
faz vida comum entre as cavalas (Santos, 1952).

e

Trachinotus caro1inus (Linnaeus). pampo. Vive em pequénas cavi
dades, nas pedras ( Gliesch, 1923, 1924, 1925, 1927).
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Trachinotus falcatus (Linnaeus). Pampo.
vermes, crustaceos e moluscos (Santos, 1952)

Alimenta-se

Trachinotus glaucus (Bloch) - Pampo. Alimenta-se
e pequenos peixes ( Carvalho, 1941; Santos, 1952).

de

de peixes,
crustáceos

Xixarro.
Aparece em março
no
Trachurus trachurus (Linnaeus).
alimenta-se de pequenos
peixes
litoral
sul do Bstado de são Paulo;
(Carvalho, 1941; Santos, 1952)
Centropomidae
Centropomus
undecimalis
(Block). Robalo. Vive na água doc,:, s~
lobra
(rios e lagoas) e salgada;
alimenta-se de peixes e crustaceos
(Carvalho, 1941; Santos, 1952).
Aparece em cardumes,
preferindo fu!}
dos pedregosos (Câmara, 1911). Sobe os rios até uma distância consid~
rável (Hagalhães, 1929) no inverno (maio e julho), à procura de rema!}
sos ou lagoas para desovar (Ihering, 1940; Ribeiro,
1915; Carvalho
& Sawaya, 1942). ~ parisitado
pelo
trematóide
Acanthocollaritrema
umbilicatum (Travassos et al., 1965).
Chaetodontidae
Pomacanthus arcuatus
(linnaeus). Paru-da-pedra. Alimenta-se de
moluscos, crustaceos e pequenos peixes (Carvalho, 1941); Santos,1952),
vermes
e crustáceos (Carvalho & Sawaya,
1942), andando sempre
aos
casais
(Santos, 1952).
Chaetodon striatus
céis e bancos coralinos;

Linnaeus.
Borboleta.
é carnívora ( Carvalho

Vive nos recifes, paE
& Sawaya), 1942).

Lobotidae
Lobotes surinamensis
(Bloch) - Prejeraba, no sul, Xancarrona,no
nordeste - Alimenta-se
de pequenps
peixes e crustáceos (Carvalho ,
1941; Santos, 1952); biquaras, sardinhas, palonmetas e siris (Menezes
& Menezes, 1965). f parasitada por um copepodo
do gênero Caligus
(Carvalho,
1951).
Lutjanidae
Lutjanus porpureus poey - pargo - f abundante nas águas
costei
ras durante o quarto trimestre do ano ( Paiva, 1968). A época da desova é de janeiro a março
(Almeida, 1966).
~ espécie voraz,
que se
alimenta de peixes e crustáceos
(Carvalho, 1941; Santos, 1952) i
pei
xes, crustáceos e moluscos (Monteiro & Barroso, 1963); peixes (saram§
nete, peixe-vaca,
moréia, peixe-porco,
cangulo),
moluscos (polvo,
lula, ascídias e crustáceos ( Barroso, 1965~)
Latjanus syna~ris (Linnaeus). Vermelho-henrique.
Vive em locais
pedregosos
(Magalhaes,
1940),
ou arenosos, a 70 m de prqfundidade
(Nakamura et aI., 1956, 1957, 1963). Alimenta-se
de limo e mariscos
(Magalhães-,-1930), peixes e crustáceos (Carvalho, 1941; Santos,1952).
Lutjanus
Pesco Pesquis.
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Caranho-vermelho.

Vive em lug~
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res pedregosos (Ribeiro,
1915; santos!
1952); no norte é
profundidades
de 200 m e, no sul, e raramente capturado
55 m de profundidade
(Ripley, 1956).

pescado a
a mais de

Lutjanus griseus
(Linnaeus). Caranha - Cost~~a penetrar nos e§
tuários
dos rios,
em locais
pderegosos,
sendo voraz e agressiva
(Santos, 1952). Alimenta-se de peixes e crustáceos (Carvalho, 1941 ;
Santos, 1952).
G

Lutjanus jOc( ( Schneider). Baúna.
cundam os mangues
Santos, 1952).

Freqüenta

os canais que cir

Hullidae
Pseudupeneus ma1ucatus (B1och) - Vive nas águas tropicais brasi
leiras;
possui
hábitos
carnlvoros,
mas serve de alimento a grande
número de peixes predadores (Carvalho & Sawaya, 1942)
Pempheridae
Pempheris mexicanus Cuvier - Vive nas enseadas
formadas
pelos
recifes que bordeiam a costa,
próximo à embocadura dos rios ( Vascon
cellos,
1937).
Serve
de alimento a diversas espécies
de moréias
(Ribeiro, 1919).
Pomadasyidae
Anisotremus surinarnensis (Bloch). Sargo-de-beiço. Vive em cardu
mes,
em tocas ou rachas de pedras;
gosta de nadar no meio da espumã
(Santos, 1952).
Anisotremus virginicus (Linnaeus). Salema. Alimenta-se
nos peixes e crustãceos (Carvalho, 1941).

de pequ~

Conodon
nobilis (Linnaeus). Roncador.
Alimenta-se de pequenos
peixes e crustáceos (Carvalho, 1941); ofiúros, poliquetos, hidrozoas,
brizoas, peixes, crustáceos decápodos e medusas (Vannucci, 1963).
Genyatremus luteus (Bloch). Caicanha.
peixes e crustãceos (Carvalho, 1941).

Alimenta-se

de pequenos

Haemulon ~lumieri (Lacépêde). Corcoroca. Alimenta-se de vermes,
mo1uscos, crustaceos e pequenos peixes (Carvalho, 1941; Santos,1952).
Haemulon sciurus (Shaw). Corcoroca.
Alimenta-se de vermes, mo
1uscos, crustaceos e pequenos peixes (Carvalho, 1941; Santosr 1952).Orthopristes
ruber
fragmentos de cloroficeas,
1945).

(Cuvier). Corcoroca-legltirna.
a cêrca de 20 m de profundidade

Desova
em
(Guimarães,

Sciaenidae
Cynoscion
70

acoupa

(Lacépede),

Pescada-amarela.
Pese. Pesquis.

Anda em cardumes
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(Santos, 1952). Alimenta-se

de peixes

e crustáceos

(Carvalho, 1941).

Cynoscion leiarchus (Cuvier). Pescada-branca,
Encontrada a me
nos de 37 m de profundidade,
durante o ano todo
(Ripley, 1956). Al~
raent.a+se
de moLus co s e crustáceos (Carvalho,
1941 i Santos,
1952) i
crust~ceos
e peixes (Franco, 1959); macropl~ncton
ou micron~cton
(Vannucci, 1963).
Cynoscion petranus (Ribeiro),
Goête.
Capturado a menos de 46m
de profundidade
(Ripley,
1956).
Alimenta-se de peixes,
crustáceos,
moLus co s e diatomáceas
(Franco, 1959); macrop1âncton,
maí.s a ce.nt.uadg
mente micronécton
(vannucc
1963). Vive elllcardumes eno rme s (Ribeiro,
1915), nas águas superficiais do Brasil
(Carvalho & Sawaya,
1942).
Sua migração é dispersiva ou direciona1
para fora da costa,
mas não
ao longo da costa ( Santos, 1968). t parasitado por Nematoda (Franco,
1959).
Cynoscion striatus
(Cuvier).
Pescada-olhuda.
Alimenta-se
de
crustáceos e peixes (Franco,
1959); macroplãncton
ou micronécton,
ocasionamente animais bentônicos
Vannucci, 1963).
í

,

Cynoscion breviceps Cuvier & Valcncienr.es. Pescada ,l1.lil'lenta-se
de crustãceos, moluscos e a1evinos de peixes (Carvalho, 1941i Santos,
1952), crustáceos ( Franco, 1959).
Cynoscion virescens
(Cuvier).
Pescada-cambuçu.
Habita
águas
pouco profundas, a menos de 46 m de profundidade
(Rip1ey, 1956). Ali
rnenta-se de peixes e crustáceos (Franco, 1959)i
macrop1âncton
oü
micronécton
(Vannucci, 1963).
Cynoscior. steindachner i (Jordan & Eigenmann).
Pescada.
ta-se de pequenos peixes e crustáceos (Carvalho, 1941).

Alime!}

Macrodon ancylodon ( Bloch & Schneider). Pescada-foguete.
~ caE
turada ate quase 73 m de profundidade
(Rip1ey, 1956). Nas águas
cata
rinenses e su1-riograndenses
a temperatura da água onde ela abunda
de 229 C em janeiro, 239 C em fevereiro,
decrescendo
até 15,59 C em
julho, daí subindo gradualmente até 229 C em dezembro,
sendo captur~
da em maior
quantidade
entre o Cabo de Santa Marta e Tôrres
(Rio
Grande do Sul) no inverno,
e entre Solidão e Rio Grande,
no verão
(Nomura, 1961). Ocorre em granue quantidade a menos de 50 m de profu!}
didade (Nakamura et a1., 1957, 1953, 1963).
Próximos à costa vive~ os exemplares peguenos, mais al~~ os de tamanho
médio e mais adiante
(3 a 5 milhas
nauticas da costa) os grandes
(Nomura, 1962a). Desova
de outubro a maio, na região da barra do Rio Grande. (Yamaguti, 1967).
Realiza migrações sazonais, relacionadas com a Convergência Sub-Tro~!
cal, ao lado da costa (Santos & Yamaguti, 1965). Alimenta-se de crustáceos,
peixes e diatomáceas
(Franco, 1959);
macroplâncton ou micrQ
nécton (Vannucci,
1963). t: parasitada por Trematoàa e Nematoda (Fran
co, 1959); foram também encontradas fêmeas parasitadas por TetrarhYD
chus jovens, tanto nas brânquias quanto nos int~stinos, ovários, cora
Ç'ã'O;" sob o peritôneo e entre êste e a mur cu Lat.ura {!1endes, 1944). NÕ
intestino foram encontrados Enterobacteriaceae,
Pseudrnnonas, Vibrio,

e
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