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RESUMO 
 

Este estudo avaliou a distribuição espacial do ictioplâncton da sardinha-
verdadeira (Sardinella brasiliensis) na área costeira do estado de Santa 
Catarina/Brasil, na região entre Itapoá (26°S e 48°W) e Laguna (28°S e 
48°W). Três cruzeiros oceanográficos para coleta do ictioplâncton foram 
realizados durante o período reprodutivo 2010/11 desta espécie 
(novembro/2010, janeiro e março/2011). As coletas ocorreram em 42 
estações de amostragem, com o auxílio de rede bongô (300 e 500 µm), 
em arrastos oblíquos e realizados em triplicata. Os ovos e as larvas da 
sardinha-verdadeira estiveram mais presentes na região centro-norte da 
área de estudo. Esta distribuição está associada à estratificação térmica 
da água gerada pelo avanço da Água Central do Atlântico Sul (ACAS). 
A região mais ao sul apresentou reduzida abundância das formas jovens 
desta espécie, fato que pode estar relacionado às baixas temperaturas 
verificadas nessa área. As áreas de maior proximidade à costa foram 
caracterizadas como locais de desova, e após a eclosão parece haver um 
transporte das larvas mar adentro. Baixas concentrações de ovos e larvas 
amostrados podem significar que esta espécie apresenta baixa atividade 
reprodutiva em ambientes muito próximos à costa e/ou indicar baixos 
estoques da população de indivíduos adultos da sardinha-verdadeira no 
litoral de Santa Catarina. 
 
Palavras-chave: costa do Atlântico, variáveis ambientais, estoques 
pesqueiros, ictioplâncton, reprodução. 
 

 



 

 



ABSTRACT 
 
This study evaluated the spatial distribution of the brazilian sardine 
ichthyoplankton (Sardinella brasiliensis) in the coastal area of the state 
of Santa Catarina/Brazil, in the region between Itapoá (26°S and 48°W) 
and Laguna (28°S and 48°W). Three survey cruises to collect the 
ichthyoplankton were conducted during the 2010/11sardine spawning 
season (November/2010, January and March/2011). Sampling occurred 
in 42 stations, by triple-oblique tows, using a bongo net (300 and 500 
µm). Brazilian sardine eggs and larvae had a higher presence in the 
north-central part of the study area. This distribution is associated with a 
thermal stratification of the water column generated by the advancement 
of the water mass South Atlantic Central Water (SACW). The southern 
region showed reduced abundance of young forms of this species, fact 
that may be related to the low temperatures recorded in this area. The 
areas closer to shore were characterized as spawning grounds, and after 
hatching seems to be a transport of larvae into the sea. Low 
concentrations of eggs and larvae sampled might mean that this species 
presents low reproductive activity in environments very close to the 
coast and/or indicate low stocks of brazilian sardine adult individuals on 
the coast of Santa Catarina. 
 
Keywords: Atlantic coast, environmental factors, fishery stock, 
ichthyoplankton, reproduction. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 
Produção Sardinha-verdadeira 

 
A sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis; Steindachner, 

1879) é uma espécie de peixe da família Clupeidae (FIGUEIREDO et 
al., 2010), de hábito pelágico e planctófago (MATSUURA, 1977a), 
estando geograficamente isolada dos demais grupos do gênero 
Sardinella distribuídos no Oceano Atlântico (CERGOLE; DIAS NETO, 
2011).  

A sardinha-verdadeira é considerada o mais importante recurso 
pesqueiro marinho do Brasil, sendo que a área de pesca e a distribuição 
desta espécie se estende do cabo de São Tomé (RJ - 22°S) ao cabo de 
Santa Marta (SC - 28°S) (KATSURAGAWA et al., 2006).  

A pesca da sardinha-verdadeira teve início nos anos 50, atingindo 
um máximo de captura de 228 mil toneladas no ano de 1973 
(MATSUURA, 1998; KATUSURAGAWA et al., 2006; DIAS NETO et 
al., 2011). As últimas décadas foram marcadas por grandes oscilações 
na captura comercial deste recurso, sendo que em 1990 e no início dos 
anos 2000 grandes reduções nas capturas foram evidenciadas 
(CERGOLE et al., 2002), com produções de 32.000 t e 17.000 t 
respectivamente, comprometendo a viabilidade comercial das pescarias 
(DIAS NETO et al., 2011). Apesar dessas variações na captura, a 
sardinha-verdadeira foi a espécie que apresentou o maior volume de 
captura, com 62.134 t em 2010, o que resultou em um decréscimo de 
25,4% em relação a 2009, quando foram produzidas 83.286 t, 
influenciando em aproximadamente 50% da redução total registrada na 
produção pesqueira marinha nacional em 2010 (BRASIL, 2012; Figura 
1).  

O Estado de Santa Catarina foi o maior produtor de pescado 
oriundo da pesca extrativa marinha do Brasil em 2010, contribuindo 
com 23% da produção nacional desta modalidade (BRASIL, 2012). 
Contudo, a produção de 2010 (124.977 t) foi 16% menor do que a 
observada em 2009 (148.907 t; BRASIL, 2012). O principal fator 
responsável pelo declínio da produção pesqueira extrativa em Santa 
Catarina em 2010 foi o decréscimo de cerca de 50% da captura de 
sardinha-verdadeira em relação a 2009 (BRASIL, 2012). Mesmo com 
este ocorrido, a sardinha-verdadeira apresentou o maior volume 
desembarcado pela frota catarinense (16.085 t) em 2010, em sua 
modalidade de pesca mais representativa, de capturas por cerco 
(UNIVALI/CTTMar, 2011; Figura 1).  
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Fonte: DIAS NETO et al., 2011. 
Figura 1: Desembarques totais de sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), 
em mil toneladas, e participação absoluta, por estado, entre 1966 e 2010. 
 

Dias Neto et al. (2011) ressaltaram que a acentuada queda de 
produção ocorrida em 2010 permite inferir que existe a possibilidade de 
um novo ciclo de quedas na produção, que pode levar a mais um grande 
colapso na pescaria de sardinha-verdadeira se medidas urgentes não 
forem tomadas por parte dos gestores. 

Variações anuais na abundância desta espécie estão relacionadas 
ao sucesso do recrutamento do estoque, o qual pode ser fortemente 
afetado por oscilações na estrutura oceanográfica da costa sudeste-sul do 
Brasil (BRASIL, 2012). A abundância da sardinha-verdadeira sofre 
influência direta das variações ambientais, que juntamente com um 
intenso esforço de pesca e um fracasso no processo de gestão do uso 
sustentável do recurso, levou a pescaria a sua crise de depleção do 
estoque, gerando impactos tanto no âmbito social como econômico 
(CERGOLE; DIAS NETO, 2011).  

 
Isca-viva 

 
Os tunídeos apresentam uma importância significativa no total de 

pescado capturado na costa brasileira, com uma produção de 32.666 t no 
ano de 2009 (ICCAT, 2011). Dentre os exemplares, o bonito listrado 
(Katsuwonus pelamis) é a espécie que corresponde ao recurso pesqueiro 
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mais abundante, com total de captura em 23.307 toneladas no ano de 
2009 (ICCAT, 2011). As pescarias concentram-se em áreas oceânicas 
do sudeste e sul do Brasil, ao longo da margem continental, com maior 
importância para as frotas atuneiras dos estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (GRUPO DE ESTUDOS PESQUEIROS, 2012a).  

O bonito-listrado é a principal espécie capturada pela frota de 
vara e isca-viva no sudeste e sul do Brasil (GRUPO DE ESTUDOS 
PESQUEIROS, 2012b), sendo que do total capturado da espécie em 
2009, mais de 97% foi proveniente dessa modalidade de pesca (ICCAT, 
2011). Essa técnica utiliza vara, linha e anzol para captura dos cardumes 
que são atraídos e mantidos próximos à embarcação pelo fornecimento 
periódico de iscas vivas, juvenis de pequenos peixes pelágicos, como a 
sardinha-verdadeira, capturados previamente e acondicionados a bordo 
em tinas (SANTOS; RODRIGUES-RIBEIRO, 2000). A grande 
aceitação dos tunídeos enlatados nos mercados interno e externo, a 
abundância do recurso principal, o bonito-listrado, e de sardinhas e 
manjubas usadas como isca tornam esta modalidade de captura uma das 
mais rentáveis do país (SANTOS; RODRIGUES-RIBEIRO, 2000). 
Devido ao rápido crescimento que apresentou a frota atuneira nacional, 
um fator limitante para o sucesso desta pescaria não é o estoque de atuns 
e afins, mas sim a disponibilidade das espécies pelágicas utilizadas 
como isca-viva, capturadas com rede de cerco junto à costa (SANTOS; 
RODRIGUES-RIBEIRO, 2000). 

A regulamentação da pesca da sardinha foi introduzida após o 
ano de 1976, baseada em um esforço de pesca controlado, em um 
tamanho mínimo (17 cm) do indivíduo para captura e na criação de um 
período de defeso para esta atividade pesqueira (CERGOLE, 1995). 
Tendo em vista essa flutuação na produção da espécie, essas regras 
foram alteradas. Reformulações nas leis desde 1991, com a adição de 
mais um período de defeso durante os picos de recrutamento (15 de 
junho a 31 de julho) e a extensão do período de defeso durante a época 
de desova (1 de novembro a 15 de fevereiro), preveniram um total 
colapso da pesca da sardinha-verdadeira (CERGOLE, 1995). Com isso, 
a frota pesqueira para esta espécie foi reduzida drasticamente, com 
apenas 50% dos barcos trabalhando em 2002, quando comparada a frota 
ativa da década de 1980 (CERGOLE et al., 2002). Adicionalmente, é 
observada uma grande oscilação no número de barcos que obtém licença 
para a pesca a cada ano, cuja regulação do esforço de pesca dessa frota 
vem sendo limitado há mais de três décadas (DIAS NETO et al., 2011). 
Enquanto que o número de embarcações autorizadas em 2009 foi de 
210, e de 159 no ano seguinte, a quantidade ideal sugerida pelo 
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Subcomitê Cientifico do Comitê de Gestão para o Uso Sustentável de 
Sardinha-verdadeira é de apenas 80 barcos-padrão (DIAS NETO et al., 
2011).   

Além de tudo, existem dificuldades na captura regular da isca-
viva e conflitos entre pescadores industriais, artesanais e outros usuários 
da costa. As alternativas para aumentar a produção pesqueira, no intuito 
de minimizar estas dificuldades, de acordo com Campos et al. (2002),  
são: estudos acerca da diminuição de mortalidade dos peixes nas tinas 
de armazenamento da isca-viva, introdução de espécies alternativas 
nessa modalidade de pesca.  Além disso, cultivo das espécies usadas na 
iscagem, monitoramento dos estoques pesqueiros da espécie, bem como 
um conhecimento dos locais de desova e crescimento das formas jovens 
podem favorecer um correto manejo da pesca. 
 Este estudo faz parte do Projeto Isca-viva que tem como intuito 
contribuir com o processo de gestão pesqueira, desenvolvendo ações de 
monitoramento ambiental e técnicas de produção e manejo de isca-viva, 
juvenis de sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), com vistas ao 
uso sustentável do recurso e a manutenção das maiores cadeias de 
processamento industrial de pescados no Brasil. 
 
Estudo do ictioplâncton 

 
A importância no estudo do ictioplâncton está na produção de 

informações nos campos de biologia marinha e ciência pesqueira, 
considerando como aspectos principais: o conhecimento sobre ovos e 
larvas em si; a biologia e ecologia; a detecção de recursos pesqueiros e 
estimativa de biomassa através de ovos e larvas; e estudos relacionados 
com a dinâmica de população dos peixes (KATSURAGAWA et al., 
2006). 

O estudo do ictioplâncton, principalmente dos ovos, pode ser 
utilizado como instrumento para o monitoramento do estoque pesqueiro 
da sardinha-verdadeira (MATSUURA, 1996). Para o entendimento do 
mecanismo de variação do recrutamento, é essencial que haja 
investigações acerca da relação entre os estágios embrionários e larvais 
com as condições ambientais (MATSUURA, 1977b). Resultados de 
estudos acerca dos ovos e larvas da sardinha-verdadeira, comparados 
com a avaliação de estoques desta mesma espécie, possibilitaram 
estabelecer associações entre o tamanho da desova, a intensidade do 
recrutamento e a produção pesqueira (CERGOLE, 1995).  

A reprodução da sardinha-verdadeira ocorre durante o final da 
primavera e verão, quando há uma forte estratificação vertical na coluna 
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d`água (KURTZ; MATSUURA, 2001), com picos de desova nos meses 
de dezembro e janeiro (MATSUURA, 1998). A maior densidade de 
ovos é encontrada na região costeira, até 20 milhas náuticas, e a maior 
concentração de larvas é geralmente observada desde a região costeira 
até próximo à margem da plataforma continental (CERGOLE; DIAS 
NETO, 2011). Os ovos desta espécie são livres e planctônicos, têm 
forma esférica e espaço perivitelínico amplo (tamanho médio 0,43 mm). 
O diâmetro médio do ovo é de 1,20 mm, contendo este uma gota de óleo 
(tamanho médio 0,140 mm; MATSUURA, 1977a). O pico de desova 
ocorre na camada de mistura da superfície, uma hora após a meia noite, 
e os ovos eclodem em 19 horas com a temperatura de água em torno de 
24°C (MATSUURA, 1998). As larvas possuem corpo alongado, com 
escassa pigmentação (MATSUURA, 1977a). 

Diversos estudos já foram realizados em relação à distribuição 
espacial dos ovos desta espécie (MATSUURA, 1971; MATSUURA, 
1979; GIGLIOTTI et al., 2010; TURA; KATSURAGAWA, 2011; 
MORAES et al., 2012), sendo que os que abordam a fase larval ainda 
são poucos (MATSUURA, 1979; GIGLIOTTI et al., 2009). Tura e 
Katsuragawa (2011) sugerem que estudos acerca da distribuição dos 
ovos de Sardinella brasiliensis devem ser incentivados e os esforços 
concentrados, a fim de se atingir o objetivo da sua gestão pesqueira, 
visto que a espécie é de grande interesse e alvo de políticas públicas. 
Análises rigorosas acerca da distribuição espaço-temporal dos estágios 
iniciais de desenvolvimento da sardinha-verdadeira ainda são escassas 
(MORAES et al., 2012). Não há registros de estudos recentes sobre a 
distribuição e abundância de ovos de S. brasiliensis, havendo 
necessidade de novos trabalhos e esforços para compreensão do assunto 
(TURA; KATSURAGAWA, 2011).  

 
O presente trabalho será submetido à publicação na revista 

Brazilian Journal of Oceanography. 
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OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a distribuição dos ovos e das larvas da sardinha-
verdadeira (Sardinella brasiliensis) na área costeira de ocorrência da 
espécie no estado de Santa Catarina. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar a distribuição espacial dos ovos e das larvas ao longo 
do litoral catarinense e em relação à distância da costa; 

• Avaliar a distribuição espacial do zooplâncton; 
• Analisar parâmetros de qualidade de água; 
• Verificar a presença de massas de água com características 

particulares; 
• Relacionar a distribuição e a abundância dos ovos e das larvas 

com as variáveis bióticas e abióticas. 
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ABSTRACT 
 
This study evaluated the spatial distribution of the brazilian sardine 
ichthyoplankton (Sardinella brasiliensis) in the coastal area of the state 
of Santa Catarina/Brazil, in the region between Itapoá (26°S and 48°W) 
and Laguna (28°S and 48°W). Three survey cruises to collect the 
ichthyoplankton were conducted during the 2010/11sardine spawning 
season (November/2010, January and March/2011). Sampling occurred 
in 42 stations, by triple-oblique tows, using a bongo net (300 and 500 
µm). Brazilian sardine eggs and larvae had a higher presence in the 
north-central part of the study area. This distribution is associated with a 
thermal stratification of the water column generated by the advancement 
of the water mass South Atlantic Central Water (SACW). The southern 
region showed reduced abundance of young forms of this species, fact 
that may be related to the low temperatures recorded in this area. The 
areas closer to shore were characterized as spawning grounds, and after 
hatching seems to be a transport of larvae into the sea. Low 
concentrations of eggs and larvae sampled might mean that this species 
presents low reproductive activity in environments very close to the 
coast and/or indicate low stocks of brazilian sardine adult individuals on 
the coast of Santa Catarina. 
 
Keywords: Atlantic coast, environmental factors, fishery stock, 
ichthyoplankton, reproduction. 
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RESUMO 
 

Este estudo avaliou a distribuição espacial do ictioplâncton da sardinha-
verdadeira (Sardinella brasiliensis) na área costeira do estado de Santa 
Catarina/Brasil, na região entre Itapoá (26°S e 48°W) e Laguna (28°S e 
48°W). Três cruzeiros oceanográficos para coleta do ictioplâncton foram 
realizados durante o período reprodutivo 2010/11 desta espécie 
(novembro/2010, janeiro e março/2011). As coletas ocorreram em 42 
estações de amostragem, com o auxílio de rede bongô (300 e 500 µm), 
em arrastos oblíquos e realizados em triplicata. Os ovos e as larvas da 
sardinha-verdadeira estiveram mais presentes na região centro-norte da 
área de estudo. Esta distribuição está associada à estratificação térmica 
da água gerada pelo avanço da Água Central do Atlântico Sul (ACAS). 
A região mais ao sul apresentou reduzida abundância das formas jovens 
desta espécie, fato que pode estar relacionado às baixas temperaturas 
verificadas nessa área. As áreas de maior proximidade à costa foram 
caracterizadas como locais de desova, e após a eclosão parece haver um 
transporte das larvas mar adentro. Baixas concentrações de ovos e larvas 
amostrados podem significar que esta espécie apresenta baixa atividade 
reprodutiva em ambientes muito próximos à costa e/ou indicar baixos 
estoques da população de indivíduos adultos da sardinha-verdadeira no 
litoral de Santa Catarina. 
 
Palavras-chave: costa do Atlântico, variáveis ambientais, estoques 
pesqueiros, ictioplâncton, reprodução. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis; Steindachner, 
1879) é o mais importante recurso pesqueiro marinho do Brasil, com 
uma área de pesca e distribuição que se estende do cabo de São Tomé 
(RJ - 22°S) ao cabo de Santa Marta (SC - 28°S) (KATUSURAGAWA 
et al., 2006). As últimas décadas foram marcadas por grandes oscilações 
na captura comercial deste recurso, sendo que em 1990 e no início dos 
anos 2000 grandes reduções nas capturas foram evidenciadas 
(CERGOLE et al., 2002), comprometendo a viabilidade comercial das 
pescarias (DIAS NETO et al., 2011). Variações anuais na abundância 
desta espécie são relacionadas ao sucesso do recrutamento do estoque 
(BRASIL, 2012), sofrendo influência direta das variações ambientais, 
que juntamente com um intenso esforço de pesca e um fracasso no 
processo de gestão do uso sustentável do recurso, levou a pescaria a uma 
crise de depleção do estoque, gerando impactos tanto no âmbito social 
como econômico (CERGOLE; DIAS NETO, 2011). 

A sardinha-verdadeira foi a espécie de peixe com maior volume 
de captura (62.134 t) no Brasil em 2010, resultando em um decréscimo 
de 25,4% em relação a 2009, quando foram produzidas 83.286 t 
(BRASIL, 2012). Esta espécie também apresentou o maior volume 
desembarcado pela frota catarinense (16.085 t) em 2010, em sua 
modalidade de pesca mais representativa, de capturas por cerco 
(UNIVALI/CTTMar, 2011), com produção reduzida (50%) também em 
relação ao ano de 2009.  Dias Neto et al. (2011) ressaltam que a 
acentuada queda de produção ocorrida em 2010 permite inferir que 
existe a possibilidade de um novo ciclo de quedas na produção, que 
pode levar a mais um grande colapso na pescaria de sardinha-
verdadeira, se medidas urgentes não forem tomadas por parte dos 
gestores. 

Com o intuito de contribuir com o processo de gestão pesqueira 
desenvolvendo ações de monitoramento ambiental e técnicas de 
produção e manejo de isca-viva, juvenis de sardinha-verdadeira, com 
vistas ao uso sustentável do recurso e a manutenção das maiores cadeias 
de processamento industrial de pescados no Brasil, foi criado e 
desenvolvido o Projeto Isca-viva, do qual o presente estudo é parte 
integrante.  

A reprodução da sardinha-verdadeira ocorre durante o final da 
primavera e verão, quando há uma forte estratificação vertical na coluna 
d`água (KURTZ; MATSUURA, 2001), com picos de desova nos meses 
de dezembro e janeiro (MATSUURA, 1998). A maior densidade de 
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ovos é encontrada na região costeira, até 20 milhas náuticas, e a maior 
concentração de larvas é geralmente observada desde a região costeira 
até próximo à margem da plataforma continental (CERGOLE; DIAS 
NETO, 2011). 

O estudo do ictioplâncton, principalmente dos ovos, pode ser 
utilizado como instrumento para o monitoramento do estoque pesqueiro 
da sardinha-verdadeira (MATSUURA, 1996). Para o entendimento do 
mecanismo de variação do recrutamento, é essencial que haja 
investigações acerca da relação entre os estágios embrionários e larvais 
com as condições ambientais (MATSUURA, 1977b). Resultados de 
estudos acerca dos ovos e larvas da sardinha-verdadeira, comparados 
com a avaliação de estoques desta mesma espécie, possibilitaram 
estabelecer associações entre o tamanho da desova, a intensidade do 
recrutamento e a produção pesqueira (CERGOLE, 1995).  

Diversos estudos já foram apresentados em relação à distribuição 
espacial dos ovos desta espécie (MATSUURA, 1971; MATSUURA, 
1979; GIGLIOTTI et al, 2010; TURA; KATSURAGAWA, 2011; 
MORAES et al., 2012), sendo que os que abordaram a fase larval ainda 
são poucos (MATSUURA, 1979; GIGLIOTTI et al., 2009). Há uma 
carência também em trabalhos que abranjam a distribuição dos estágios 
embrionários e larvais, assim como uma total exploração do ambiente 
mais costeiro. Tura e Katsuragawa (2011) sugerem que estudos acerca 
da distribuição dos ovos de Sardinella brasiliensis devem ser 
incentivados e os esforços concentrados, a fim de se atingir o objetivo 
da sua gestão pesqueira, visto que a espécie é de grande interesse e alvo 
de políticas públicas. Análises rigorosas acerca da distribuição espaço-
temporal dos estágios iniciais de desenvolvimento da sardinha-
verdadeira ainda são escassas (MORAES et al., 2012), sendo que não há 
registros de estudos recentes sobre distribuição e abundância de ovos de 
S. brasiliensis, havendo necessidade de novos trabalhos e esforços para 
compreensão do assunto (TURA; KATSURAGAWA, 2011).  

Há uma variabilidade espacial dos habitats de desova, assim 
como dos locais de crescimento das larvas da sardinha-verdadeira, 
sendo que a região marinha de Santa Catarina já foi apresentada como 
importante local para o desenvolvimento de suas formas jovens 
(MATSUURA, 1979; MATSUURA, 1998). 

Neste sentido, este trabalho visa avaliar a distribuição espacial 
dos ovos e das larvas da sardinha-verdadeira na área costeira de 
ocorrência da espécie no estado de Santa Catarina. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 

 
A área do estudo compreende a região costeira de Itapoá (26°S e 

48°W) à Laguna (28°S e 48°W), no litoral do estado de Santa Catarina, 
onde foram definidas 42 estações de coleta, divididas em 13 perfis 
dispostos ortogonalmente em relação à costa (Figura 2). As estações 
também foram classificadas e agrupadas em relação à distância da costa 
como: P0, sendo àquelas estações mais costeiras, situadas na isóbata de 
10 m; e P5, P10 e P15, denominação dada às estações subsequentes, 
distanciando-se em cinco milhas náuticas umas das outras. 

 
Figura 2: Área de estudo e localização das estações de coleta para os cruzeiros 
oceanográficos realizados durante o período reprodutivo 2010/11 da sardinha-
verdadeira. 
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Esta área é integrante da Plataforma Continental Sudeste (PCSE), 
definida como a região da plataforma continental Atlântica que se 
estende ao longo da costa brasileira, desde Cabo Frio (RJ) até Cabo de 
Santa Marta (SC), possuindo características dinâmicas típicas de 
plataformas continentais de latitudes médias. Sua topografia é suave, 
com as isóbatas dispondo-se paralelamente à linha da costa (CASTRO 
et al., 2006).  

Para o cenário hidrográfico da região Sul, as massas de água 
características da costa até a borda da plataforma, de acordo com a 
classificação proposta por Emílsson (1961); Miranda (1982); Castro 
Filho e Miranda (1998) são: Água Costeira (AC), produto da mistura da 
descarga continental de água doce com as águas da plataforma 
continental, o que caracteriza essa massa de água em menor salinidade 
(S<35), e temperaturas superiores a 20°C; Água Tropical (AT), quente e 
salina (T>20ºC e S>36.40), transportada para sudoeste pela camada 
superficial (0-200m) da Corrente do Brasil (CB), nas proximidades da 
quebra da plataforma continental; Água Central do Atlântico Sul 
(ACAS), relativamente fria (T 9-20ºC e S 34,5-36), rica em nutrientes e 
que flui ao longo do talude continental pela camada inferior da CB (200-
500m), próximo à borda da plataforma; e a Água de Plataforma (AP), 
com origem na mistura da AT, AC e ACAS, apresentando temperatura 
superior a 20°C e salinidade entre 35 e 36. 

A estrutura da termoclina na costa sudeste-sul do Brasil é também 
regulada pela variação sazonal da direção e da intensidade dos ventos. 
Durante o verão, esses fenômenos favorecem a penetração da ACAS 
sobre a plataforma. Já no inverno, os ventos invertem a circulação da 
região, promovendo o recuo da ACAS em direção à borda da plataforma 
(BRAGA; NIENCHESKI, 2006). A ACAS possui nutrientes em 
abundância, mas normalmente ocupa estratos inferiores da coluna de 
água, com radiação solar insuficiente. Com o rompimento da 
termoclina, no fenômeno de ressurgência, ocorre a fertilização da zona 
eufótica com nutrientes da ACAS (GAETA; BRANDINI, 2006). 

 
Amostragem do plâncton e das variáveis de qualidade de água 

 
Foram realizados três cruzeiros oceanográficos a bordo do N/Pq 

Soloncy Moura (CEPSUL/ICMBio) durante o período reprodutivo 
2010/11 da sardinha-verdadeira (novembro 2010, janeiro e março 2011). 

As coletas de ictioplâncton e zooplâncton foram feitas com o 
auxílio de uma rede bongô, com 60 cm de abertura de boca, 3 m de 
comprimento e malhas de 300 e 500 µm. Arrastos oblíquos foram feitos 
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com permanência da rede por 30 segundos no local mais profundo, 
realizados em triplicata, com o barco em velocidade média de 2 nós. As 
profundidades de coleta foram de 10 m a 30 m, de acordo com a 
proximidade da estação amostral em relação à costa, ainda podendo 
variar em função da batimetria local, buscando atingir uma 
profundidade de segurança para o equipamento não colidir com o fundo. 
O uso de fluxômetro mecânico acoplado a boca da rede para 
quantificação do volume de água filtrado foi feito somente na rede de 
500 µm, porém estes valores obtidos também foram usados como 
quantidade de água filtrada pela rede de 300 µm.  

Para obtenção dos dados de qualidade de água foram coletadas 
amostras de água utilizando garrafas de Niskin em diferentes 
profundidades (superfície, 10, 20 e 30 m). Os valores de salinidade, 
temperatura, pH, turbidez e oxigênio dissolvido foram mensurados a 
partir de uma sonda multiparamétrica 6600 YSI. Para análise da 
clorofila a, a quantificação foi feita de acordo com a metodologia de 
Strickland; Parsons (1972). 

Após a coleta, as amostras foram armazenadas em frascos de 
polietileno e fixadas numa solução de formalina a 4%.  

 
Processamento em laboratório 
 

As amostras coletadas (n=756) foram transportadas para o 
Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD), 
onde foram processadas e analisadas. 

As amostras foram triadas em estereomicroscópio sob placa de 
Bogorov, e os ovos e larvas encontrados foram separados do material 
restante, sendo feita a identificação daqueles pertencentes à sardinha-
verdadeira (MATSUURA, 1971; MATSUURA, 1975; MATSUURA, 
1977a). 

As larvas foram classificadas de acordo com a sequência de 
desenvolvimento da nadadeira caudal e seus elementos de suporte em 
cinco estágios: larval vitelino (LV), pré-flexão (PF), flexão (F), pós-
flexão (Pós-F) e juvenil. Os estágios embrionários dos ovos foram 
divididos em três: clivagem inicial (I), embrião inicial (II) e cauda livre 
(III) (NAKATANI et al., 2001). 

Para a obtenção do volume do zooplâncton foram utilizadas 
somente as amostras obtidas com a rede de malha 300 µm. Foi utilizado 
o Método de deslocamento, descrito por Kramer et al. (1972), após 
retirada dos organismos gelatinosos.  
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A abundância do ictioplâncton foi padronizada por m² de 
superfície marinha (TANAKA, 1973), e o volume do zooplâncton foi 
padronizado em função do volume de água filtrado em cada arrasto 
(ml.m-3).  

 
Análise dos dados  
 

Para avaliar a relação do fator Perfil com as variáveis 
dependentes ovos, larvas e zooplâncton e a relação do fator Distância da 
costa com as variáveis dependentes ovos, larvas, estágios de 
desenvolvimento embrionário e larval e o zooplâncton foi aplicada sobre 
os dados uma Análise de Variância uni-fatorial (One way ANOVA). 
Quando os resultados das ANOVAs foram significativos, aplicou-se o 
teste a posteriori de Tukey, a fim de identificar estas diferenças. As 
densidades foram previamente transformadas em Log10 (xi+1), onde xi é 
a densidade da amostra i, a fim de minimizar a variabilidade dos dados.  

A Correlação de Pearson foi utilizada para analisar a existência 
de relação entre a abundância dos organismos ictioplanctônicos com o 
zooplâncton e as variáveis de qualidade de água.  

Para os dados de qualidade de água, foi feita uma média dos 
valores obtidos das amostragens verticais na coluna de água. 

Mapas apresentando a distribuição horizontal da abundância de 
ovos, larvas e de massas de água foram construídos utilizando o 
programa ArcInfo 10 (ESRI), pelo método de interpolação Inverso 
Ponderado da Distância (IDW). 
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RESULTADOS 
 
Variáveis ambientais 
 

Clorofila a, turbidez e oxigênio dissolvido não apresentaram 
variação significativa de seus valores dentre os perfis para os 3 meses 
estudados (Tukey; p>0,05). A salinidade variou significativamente no 
mês de novembro, assim como o pH nos meses de novembro e março, 
mas diferenças não foram detectadas por Tukey. A temperatura 
apresentou variação significativa dentre os perfis para os 3 meses, sendo 
que em janeiro e março a região norte apresentou valores médios mais 
altos e a região sul foi caracterizada por temperaturas médias mais 
baixas (Tukey; p<0,05; Tabela 1). 
 
Tabela 1: Valores médios e desvio padrão das variáveis abióticas observadas 
nos diferentes perfis amostrados no período de novembro de 2010 a março de 
2011. 

Perfil Clorofila a  (µg.L
-1

) Temperatura (°C) Salinidade pH Turbidez (UNT) Oxigênio Dissolvido (mg.L
-1

)

0,90 ± 1,23 24,19 ± 2,49 32,91 ± 1,84 7,81 ± 0,39 73,04 ± 226,62 6,64 ± 0,32

(0,00 - 4,79) (19,32 - 29,36) (28,38 - 35,00) (7,18 - 8,29) (2,60 - 1068,20) (5,67 - 7,02)

0,75 ± 1,06 23,76 ± 2,43 33,43 ± 1,30 7,85 ± 0,44 26,91 ± 57,16 6,65 ± 0,54

(0,06 - 4,93) (17,79 - 28,73) (29,94 - 34,95) (7,07 - 8,34) (2,60 - 214,70) (4,62 - 7,38)

0,83 ± 1,07 23,83 ± 2,51 33,40 ± 1,29 7,84 ± 0,44 34,26 ± 75,29 6,55 ± 0,66

(0,09 - 4,28) (17,57 - 28,76) (29,46 - 34,98) (7,10 - 8,35) (2,70 - 307,90) (4,43 - 7,63)

1,75 ± 2,26 23,74 ± 2,79 32,97 ± 1,99 7,85 ± 0,45 30,29 ± 73,49 6,50 ± 1,13

(0,12 - 10,69) (17,99 - 29,98) (25,61 - 35,03) (7,12 - 8,64) (2,60 - 375,60) (3,47 - 8,60)

1,18 ± 1,36 23,70 ± 2,80 32,57 ± 2,80 7,81 ± 0,42 26,07 ± 48,51 6,23 ± 1,36

(0,09 - 6,10) (17,81 - 29,51) (24,28 - 35,01) (7,14 - 8,41) (2,80 - 174,60) (1,65 - 7,36)

0,67 ± 0,55 23,22 ± 2,76 33,50 ± 1,18 7,77 ± 0,46 46,26 ± 96,13 6,30 ± 1,03

(0,01 - 2,12) (16,97 - 28,81) (30,38 - 35,08) (6,77 - 8,37) (3,00 - 422,20) (3,39 - 7,17)

0,93 ± 0,89 22,60 ± 2,74 33,41 ± 1,86 7,75 ± 0,41 34,95 ± 68,19 6,41 ± 0,80

(0,29 - 3,38) (16,63 - 27,87) (25,98 - 35,13) (7,20 - 8,43) (2,90 - 247,90) (4,33 - 7,04)

2,28 ± 3,30 21,78 ± 3,00 33,51 ± 1,17 7,75 ±0,39 129,30 ± 296,63 6,00 ± 1,02

(0,29 - 14,52) (16,66 - 27,16) (31,28 - 34,91) (7,01 - 8,34) (3,90 - 1400,70) (3,75 - 6,97)

0,91 ± 1,28 20,95 ± 2,97 34,12 ± 0,76 7,75 ± 0,34 18,05 ± 42,10 6,60 ± 0,78

(0,08 - 5,30) (15,87 - 26,98) (32,55 - 35,11) (7,34 - 8,32) (3,00 - 179,40) (4,48 - 7,58)

1,49 ± 1,40 19,78 ±2,62 33,97 ± 0,94 7,68 ±0,34 30,54 ± 86,56 6,46 ± 1,01

(0,03 - 5,34) (15,63 - 23,41) (31,04 - 35,05) (7,03 - 8,24) (3,00 - 396,60) (4,22 - 8,15)

3,11 ± 8,66 20,23 ± 2,46 33,83 ± 0,98 7,70 ±0,35 9,94 ± 22,14 6,73 ± 0,93

(0,00 - 44,59) (15,96 - 24,13) (31,12 - 35,07) (7,13 - 8,26) (3,00 - 116,30) (4,78 - 8,48)

1,14 ± 1,70 20,56 ± 2,38 33,87 ± 1,24 7,70 ± 0,31 15,43 ± 36,09 6,77 ± 0,71

(0,08 - 7,29) (16,23 - 24,85) (29,27 - 35,27) (7,32 - 8,25) (3,10 - 156,30)) (4,92 - 7,86)

1,26 ± 1,54 20,15 ± 2,30 33,96 ± 1,00 7,64 ± 0,33 21,03 ± 30,98 6,66 ± 0,76

(0,08 - 6,81) (16,02 - 24,59) (31,10 - 35,14) (7,17 - 8,17) (3,00 - 116,70) (4,41 - 7,51)
M

L

Variáveis abióticas
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Distribuição das massas de água 
 

O mês de novembro foi caracterizado apenas pela presença de 
uma massa de água, a AC. Já para janeiro, e em maior escala no mês de 
março, há o aparecimento da massa de água ACAS. As partes em cinza 
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médio na figura, denominadas como ND, mostram partes do oceano não 
classificadas com uma massa de água definida, mas que devem ser uma 
mistura da AC com a ACAS, pois são caracterizadas por salinidades 
abaixo de 34 e temperaturas inferiores aos 20°C (Figura 3).  

 

 
Figura 3: Distribuição das massas de água ao longo da costa catarinense, de 
Itapoá a Laguna, nos meses de Novembro/2010, Janeiro/2011 e março/2011. 
ACAS = Água Central do Atlântico Sul, ND = Não definida e AC = Água 
Costeira. 
 
Distribuição e abundância dos ovos e larvas da sardinha-verdadeira 
 

No total, foram encontrados 497 ovos (208,19 ovos.m-²) e 518 
larvas (219,73 larvas.m-²) de sardinha-verdadeira. A abundância total 
dos ovos foi mais homogênea dentre os meses, mas com maior valor em 
novembro (Nov=76,51 ovos.m-², Jan=69,46 ovos.m-² e Mar=62,21 
ovos.m-²). Já as larvas foram muito mais abundantes no mês de janeiro 
(Nov=31,28 larvas.m-², Jan=162 larvas.m-² e Mar=26,49 larvas.m-²).  
 
Variação da abundância dos ovos e das larvas entre os perfis 
 

Para todos os meses amostrados, os ovos e as larvas apresentaram 
variação significativa da sua abundância ao longo dos perfis. Em 
novembro, o perfil C foi o que mostrou a maior densidade de ovos, e a 
maior abundância de larvas foi registrada no perfil D. Já em janeiro, 
diferenças significativas na variação da abundância de ovos e de larvas 
foram verificadas pela ANOVA, porém, não foram detectadas por 
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Tukey. As maiores densidades em março, tanto para ovos como para 
larvas, foram verificadas no perfil A (Figura 4). 
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Figura 4: Abundância média de ovos (A) e de larvas (B) nos meses de 
novembro de 2010, janeiro e março de 2011 ao longo dos 13 perfis amostrados 
no litoral de Santa Catarina. 
 

Em resumo, os ovos da sardinha-verdadeira foram coletados com 
maior frequência no norte do estado de SC. A distribuição no mês de 
novembro ocorreu ao longo de toda área de estudo, e nos meses de 
janeiro e março a concentração de ovos restringiu-se à região norte 
(Figura 5). 
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Figura 5: Distribuição e abundância dos ovos da sardinha-verdadeira no 
período reprodutivo 2010/2011 na costa do estado de Santa Catarina. 
 

As larvas já apresentaram uma distribuição bem mais variada. Em 
novembro, a maior abundância foi registrada nas proximidades de 
Penha; em janeiro, as maiores concentrações ocorreram nas áreas 
centro-norte; e em março, a maior densidade ficou no extremo norte 
(Figura 6). 

 

 

Figura 6: Distribuição e abundância das larvas da sardinha-verdadeira no 
período reprodutivo 2010/2011 na costa do estado de Santa Catarina. 
 



 35 

Variação da abundância dos ovos e das larvas em relação à distância da 
costa 
 

No mês de novembro, os ovos, as larvas, os estágios II e III do 
desenvolvimento embrionário e o estágio PF do desenvolvimento larval 
apresentaram variação na abundância (P<0,05). Tanto para ovos, como 
para larvas, estágio II e PF, as maiores densidades foram encontradas 
em P5 (Tukey; P<0,05). O estágio III foi mais amostrado em P15 
(Tukey; P<0,05). Em janeiro, os ovos, as larvas, os estágios I, PF, F e 
Pós-F apresentaram variação em sua abundância (P<0,05). Os ovos 
foram mais abundantes em P5, assim como seu primeiro estágio de 
desenvolvimento (I) (Tukey; P<0,05). As larvas apresentaram maior 
abundância em P15, diferindo estatisticamente das estações com menor 
densidade, P0 e P5. A fase PF teve sua maior densidade registrada em 
P10, distinguindo das fases F e Pós-F, que foram mais abundantes em 
P15 (Tukey; P<0,05). Para o mês de março, somente os ovos e o estágio 
de Pós-F diferiram em densidade na sua distribuição em relação à 
distância da costa (P<0,05). Os ovos foram mais abundantes em P5. As 
larvas em Pós-F registraram maior abundância em P15 (Tukey; P<0,05; 
Figura 7). 
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Figura 7: Abundância média de ovos (A) e de larvas (B), com separação por 
estágios de desenvolvimento, nas estações de coleta subdivididas em relação à 
distância da costa nos meses de novembro de 2010, janeiro e março de 2011 no 
litoral catarinense. 
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Distribuição espacial do biovolume do zooplâncton 
 
Variação do biovolume do zooplâncton entre os perfis 
 

A distribuição espacial do zooplâncton ao longo dos perfis só foi 
significativamente diferente no mês de novembro, com o maior registro 
de biovolume no perfil I (Figura 8A). Nos meses de janeiro e março não 
houve variação significativa da concentração do biovolume do 
zooplâncton (Figura 8B e 8C). 
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Figura 8: Biovolume médio do zooplâncton nos meses de novembro/2010 (A), 
janeiro/2011 (B) e março/2011 (C) ao longo dos 13 perfis amostrados no litoral 
de Santa Catarina. A ausência do perfil K na figura A se deve ao fato de as amostras de 
zooplâncton pertencentes à este perfil terem sido perdidas. 
 

Variação do biovolume do zooplâncton em relação à distância da costa 
 

No mês de novembro, a concentração do biovolume do 
zooplâncton não apresentou variação significativa (Figura 9A). Já em 
janeiro e março, as quantias do biovolume variaram significativamente, 
com maiores valores nas estações em P0 (Figura 9B e 9C). 
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Figura 9: Biovolume médio do zooplâncton nas estações de coleta subdivididas 
em relação à distância da costa no mês de novembro/2010 (A), janeiro/2011 (B) 
e março/2011 (C) no litoral catarinense. 

 
Os resultados das ANOVAs para os componentes bióticos são 

apresentados nas tabelas 2 e 3. 
 

Tabela 2: Valores de F e P observados na distribuição dos ovos, das larvas e do 
zooplâncton coletados dentre os perfis nos meses de novembro de 2010 e 
janeiro e março de 2011. 

F P F P F P

Log Ovos.m
-2

4,098 0,000* 2,287 0,012** 2,974 0,001*

Log Larvas.m
-2

5,996 0,000* 2,082 0,023** 4,159 0,000*

Log Zoo ml.m
-3

2,613 0,006* 0,778 0,672 1,110 0,359

Novembro Janeiro Março

 
*diferença significativa na distribuição 
** diferença significativa não detectada por Tukey 
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Tabela 3: Valores de F e P observados na distribuição dos ovos, das larvas, dos 
estágios de desenvolvimento embrionário e larval e do zooplâncton coletados 
em relação à distância da costa nos meses de novembro de 2010 e janeiro e 
março de 2011. 

F P F P F P

Log Ovos.m
-2

2,783 0,044* 3,882 0,011* 3,423 0,019*

Log Larvas.m
-2

4,009 0,009* 16,700 0,000* 1,507 0,216

Log est I.m
-2 0,694 0,557 4,424 0,005* 2,144 0,098

Log est II.m
-2 2,833 0,041* 2,148 0,098 1,937 0,127

Log est III.m
-2 10,040 0,000* 0,107 0,956 2,336 0,077

Log LV.m
-2

0,412 0,745

Log PF.m
-2

3,023 0,032* 9,276 0,000* 2,156 0,097

Log F.m
-2

1,931 0,128 5,781 0,001* 0,923 0,432

Log Pós-F.m
-2

0,434 0,729 15,140 0,000* 4,861 0,003*

Log Zoo ml.m
-3

11,680 0,000* 1,053 0,372 10,140 0,000*

- -

Novembro Janeiro Março

 
*diferença significativa na distribuição 

 
Correlação entre os organismos e variáveis de qualidade de água 
 

Para o mês de novembro, nenhuma correlação significativa foi 
evidenciada entre as variáveis analisadas. Em janeiro, apenas as larvas 
estiveram negativamente correlacionadas à concentração de clorofila a 
(P<0,05). No mês de março, quando foi observada maior presença de 
massas de água ACAS, ficou evidente que a abundância dos organismos 
ictioplanctônicos está relacionada às estações que apresentam maior 
temperatura (P<0,05). Neste mesmo mês, correlações positivas também 
foram exibidas entre o pH e os ovos de sardinha-verdadeira (P<0,05), e 
também entre o pH e outros estágios de desenvolvimento (P<0,05; 
Tabela 4). 
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Tabela 4: Correlação entre valores médios da abundância do ictioplâncton e das 
variáveis ambientais amostradas nas 42 estações de coleta no litoral catarinense 
entre novembro de 2010 e março de 2011. Valores em negrito indicam 
significância estatística (P<0,05). 

Log zoo ml.m
-3 Log Clorofila a Log Temperatura Log salinidade pH Log Turbidez Log OD

Log Ovos.m
-2 -0,25 0,02 0,17 -0,16 0,05 -0,21 0,14

Log Larvas.m
-2 -0,05 -0,09 0,15 -0,10 -0,13 0,03 0,02

Log est I.m
-2 0,05 0,18 0,09 -0,06 0,29 -0,11 0,18

Log est II.m
-2 -0,25 0,04 0,20 -0,22 0,09 -0,27 0,13

Log est III.m
-2 -0,18 -0,13 -0,01 0,08 -0,11 -0,03 0,09

Log LV.m
-2 - - - - - - -

Log PF.m
-2 -0,14 -0,12 0,10 -0,06 -0,11 0,01 0,00

Log F.m
-2 0,25 0,07 0,12 -0,10 -0,10 0,13 -0,08

Log Pós-F.m
-2 -0,02 -0,09 0,19 -0,16 -0,11 0,02 0,12

Log Ovos.m
-2 0,11 -0,14 0,14 0,05 0,28 0,22 0,07

Log Larvas.m
-2 -0,25 -0,38 0,23 0,26 0,22 0,17 0,24

Log est I.m
-2 -0,01 -0,12 0,10 0,03 0,22 0,26 0,02

Log est II.m
-2 0,15 -0,01 -0,05 -0,01 0,02 -0,07 -0,16

Log est III.m
-2 0,33 -0,11 0,18 0,06 0,21 -0,04 0,21

Log LV.m
-2 -0,12 -0,11 0,09 0,04 0,05 -0,13 0,08

Log PF.m
-2 -0,15 -0,27 0,26 0,10 0,13 -0,03 0,24

Log F.m
-2 -0,17 -0,23 -0,02 0,26 0,08 0,19 0,10

Log Pós-F.m
-2 -0,15 -0,29 0,17 0,19 0,26 0,24 0,11

Log Ovos.m
-2 -0,09 0,13 0,39 -0,17 0,37 -0,13 0,07

Log Larvas.m
-2 0,06 -0,22 0,48 -0,09 0,27 0,11 -0,01

Log est I.m
-2 -0,03 -0,02 0,19 -0,05 0,14 -0,12 0,01

Log est II.m
-2 -0,11 0,17 0,41 -0,22 0,40 -0,06 0,08

Log est III.m
-2 -0,09 0,25 0,25 -0,06 0,29 -0,18 0,10

Log LV.m
-2 - - - - - - -

Log PF.m
-2 0,10 -0,13 0,35 -0,01 0,34 -0,16 -0,12

Log F.m
-2 -0,08 -0,24 0,41 -0,07 0,21 0,16 0,05

Log Pós-F.m
-2 -0,06 -0,12 0,32 -0,11 0,09 0,28 -0,02

N
ov

em
br

o
Ja

ne
ir

o
M

ar
ço
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DISCUSSÃO 
 

Estudos já comprovaram a existência de uma grande 
variabilidade espacial tanto das áreas de desova como da densidade de 
ovos da sardinha-verdadeira ao longo da PCSE (MATSUURA, 1998; 
GIGLIOTTI et al., 2010; TURA; KATSURAGAWA, 2011), onde as 
maiores abundâncias tendem a se concentrar na porção sul desta região 
(GIGLIOTTI et al., 2010). A estrutura espacial dos habitats de desova 
da sardinha-verdadeira pode variar interanualmente (MATSUURA, 
1998; GIGLIOTTI et al., 2010) e até dentro de um mesmo período 
reprodutivo (MORAES et al., 2012). 

A maior área de desova está localizada na região sul da PCSE 
(GIGLIOTTI et al., 2010), principalmente entre Paranaguá e 
Florianópolis (MATSUURA, 1998). No presente estudo, foram 
identificadas grandes variações na densidade das formas jovens de 
sardinha-verdadeira, com as maiores concentrações de ovos encontradas 
na região norte do estado para os três meses analisados, com algumas 
estações de maior abundância em torno da ilha de Santa Catarina nos 
meses de novembro e janeiro.  A parte sul dessa região foi caracterizada 
por menores abundâncias. Gigliotti et al. (2010) também registraram 
concentrações mais evidentes de ovos em torno da ilha de SC nos meses 
de dezembro/1976, janeiro/1988 e janeiro/1993, sugerindo também que 
é comum a presença de ovos na região costeira mais ao norte de SC, 
assim como baixas densidades de ovos nesta região mais ao sul. Apenas 
em janeiro de 1978 e 1991 foram registradas elevadas abundâncias de 
ovos entre Florianópolis e o Cabo de Santa Marta (GIGLIOTTI et al., 
2010). Essa região do Cabo de Santa Marta é apresentada como 
importante local de desova, porém restrito a suas áreas mais profundas, 
após a isóbata de 100m (MATSUURA, 1979; GIGLIOTTI et al, 2010), 
ambiente não amostrado no presente estudo.  

As larvas já apresentaram distribuição bem mais ampla, com 
picos de concentração em diferentes locais dentre os meses, porém, 
talvez a redução do estoque adulto da espécie tenha influenciado a baixa 
concentração de ovos e larvas observadas neste estudo. Variações na 
distribuição das larvas também foram reveladas em outros trabalhos, tais 
como o estudo realizado por Gigliotti et al. (2009), onde a abundância 
de larvas em janeiro/1991 apresentou uma distribuição homogênea ao 
longo de toda a PCSE, e adjacente à costa, com valores máximos na 
região do Cabo de Santa Marta, e já em dezembro/1991 as maiores 
abundâncias concentraram-se mais ao norte, entre Paranaguá e 
Florianópolis.  
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O estudo de Gigliotti et al. (2010) indica que a variabilidade 
interanual da concentração de ovos da sardinha-verdadeira pode estar 
relacionada à expansão e contração dos habitats de desova ao redor de 
Paranaguá, sendo que essa concentração pode ser uma resposta tanto a 
um limite espacial das ótimas variáveis ambientais e aos reduzidos 
habitats de desovas disponíveis. Verificando os resultados de nove 
cruzeiros realizados entre 1976 e 1993, somente um ano (1993) 
apresentou expansão do habitat de desova, onde anomalias ao longo da 
PCSE foram zero ou praticamente negativas (MORAES et al., 2012). 
Analisando o presente estudo, essa maior concentração dos ovos na 
região norte de SC, área mais próxima de Paranaguá, pode estar 
relacionada então a uma concentração dos habitas de desova. MORAES 
et al. (2012) verificaram em seu estudo que a distribuição dos ovos da 
sardinha-verdadeira foi mais estruturada em escalas médias (50-100 km) 
e locais (< 50 km); mas já as larvas foram caracterizadas por 
distribuição em média e larga (200-500 km) escala.  

Segundo a literatura, a desova desta espécie ocorre na região 
costeira e nerítica, sendo que as maiores densidades de ovos são 
encontradas na faixa da costa, até 20 milhas náuticas, entre as isóbatas 
de 15 e 50 m, e com menor frequência entre 51 e 100 m de profundidade 
(MATSUURA, 1990 Apud TURA; KATSURAGAWA, 2011), 
diferentemente do que mostra Katsuragawa et al. (2006) que diz que 
essa área mais profunda é onde estariam as maiores concentrações de 
desova. Contudo no presente estudo, as desovas ocorreram nos locais 
mais próximos à costa, inclusive em ambientes com profundidades 
inferiores a 15 m, visto que as maiores abundâncias de ovos foram 
encontradas em P0 e P5, inclusive com registro do 1° estágio de 
desenvolvimento restrito a esses ambientes.  

Após a eclosão, parece haver uma tendência de deslocamento das 
larvas mar adentro, pois densidades mais elevadas foram registradas em 
P10 e P15, com o aparecimento de grandes quantidades de larvas no 
estágio de pós-flexão em P15. Já Matsuura (1979), na análise de 
distribuição dos ovos e larvas da sardinha-verdadeira em dois períodos 
reprodutivos (1974/75 e 1975/76) registra uma maior concentração de 
larvas na zona entre 15-50 m de profundidade para o primeiro período e 
entre 51-100 m de profundidade para o segundo. Este autor afirma não 
haver uma dispersão direcionada das larvas da área de desova para a 
plataforma continental, mas diz que tanto as larvas como os juvenis 
podem viver em águas tropicais e costeiras, porém, que o habitat 
principal está situado em águas de plataforma. A diferença na dispersão 
dos ovos e das larvas pode estar relacionada também ao tempo de 
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duração de cada fase de vida, onde as larvas possuem um período de 
desenvolvimento muito mais longo, estando mais sujeitas às forças 
físicas e processos ecológicos (MATSUURA et al., 1980; MORAES et 
al., 2012). 

Valores baixos para abundância dos ovos e das larvas foram 
encontrados neste estudo, o que poderia indicar realmente uma queda no 
estoque da sardinha-verdadeira ou também uma reduzida atividade 
reprodutiva desta espécie em áreas mais costeiras. Apenas 518 larvas 
representantes de S. brasiliensis foram encontradas em três meses de 
amostragem. Em período amostral semelhante (três coletas realizadas 
em novembro/74, dezembro/75 e janeiro/76) e também na região de 
Santa Catarina, Matsuura (1979) capturou um número de larvas de 
sardinha cerca de seis vezes maior que o capturado neste estudo. A 
densidade média estimada para jan/fev de 2008 na PCSE foi de 5,83 
larvas.m-2, representando o menor índice de abundância de larvas de S. 
brasiliensis  para esta área em estudos realizados até 2008 
(IBAMA/MMA, 2008). A baixa quantidade de larvas capturadas em 
cruzeiros nos meses de jan/fev 2008, novembro/2008 e março/2010 são 
indícios preocupantes de que o estoque de sardinha não está em situação 
satisfatória (DIAS NETO et al., 2011). A média encontrada no presente 
estudo foi de 0,58 larvas.m-2 para todo o período de estudo,  mostrando 
que as baixas densidades das formas jovens estão persistindo em anos 
subsequentes. Em seguida, são apresentadas resultados de trabalhos 
mostrando a quantidade e abundância de ovos e larvas da sardinha-
verdadeira capturados em diversos cruzeiros oceanográficos ao longo de 
todo seu tempo de estudo (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5: Dados comparativos de número e abundância dos ovos de sardinha-
verdadeira, considerando os resultados de diversos estudos e do presente 
trabalho. 

Trabalho Cruzeiro Área de amostragem N° de estações de coleta N° ovos coletados Média ovos/estaçõesMédia ovos.m-2

nov-dez/74 Cabo de São Tomé ao Cabo de Santa Marta 139 -

jan/75 Cabo Frio a Santos 55 -

nov-dez/75 140 -

jan/76 140 -

dez/85 31 2345 75,65 141,6

dez/86 30 14521 484,03 572,1

dez/87 9 0 0 0

dez/88 25 0 0 0

dez/76 82 - - 33,3

jan/77 69 - - 7,63

jan/78 82 - - 27,24

jan/80 42 - - 8,67

jan/81 42 - - 51,16

jan/88 78 - - 1,09

jan/91 88 - - 2,99

dez/91 110 - - 1,27

jan/93 110 - - 15,01

nov/10 42 191 1,52 0,61

jan/11 42 164 1,3 0,55

mar/11 42 142 1,13 0,49

MATSUURA, 1979

MATSUURA et al., 1992

MATSUURA, 1998

Presente estudo

193

41

Cabo frio ao Cabo de Santa Marta

Litoral de Santa Catarina
(Itapoá a Laguna)

37524

11563Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta

Região costeira de Ubatuba

 
 
Tabela 6: Dados comparativos de número e abundância das larvas de sardinha-
verdadeira, considerando os resultados de diversos estudos e do presente 
trabalho. 

Trabalho Cruzeiro Área de amostragem N° de estações de coleta N° larvas coletadas Média larvas/estaçõesMédia larvas.m-2

nov-dez/74 Cabo de São Tomé ao Cabo de Santa Marta 139 1880 - -

jan/75 Cabo Frio a Santos 55 1495 - -

nov-dez/75 140 6697 - -

jan/76 140 10417 - -

dez/85 31 54 1,74 1,7

dez/86 30 598 19,93 4,6

dez/87 9 0 0 0

dez/88 25 64 2,56 4,6

jan/88 78 1491 32 9,01

jan/91 90 1554 32 8,74

dez/91 110 2690 49 12,73

jan/93 110 3916 53 13,82

jan-fev/08 46 993 22 5,83

nov/10 42 63 0,5 0,25

jan/11 42 391 3,1 1,29

mar/11 42 64 0,51 0,21

MATSUURA, 1979

MATSUURA et al., 1992

IBAMA/MMA, 2008

Presente estudo

Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta

Litoral de Santa Catarina
(Itapoá a Laguna)

Região costeira de Ubatuba

Cabo frio ao Cabo de Santa Marta

 
 
A importância dos processos físicos para a ecologia de ovos e das 

larvas de peixes é evidente nos estudos realizados na região sudeste e 
sul da plataforma continental brasileira (FREITAS; MUELBERT, 
2004). A desova, e consequentemente todo o recrutamento, está ligada à 
dinâmica de massas d’água e outros processos abióticos, que ocorrem 
em diferentes escalas temporais (TURA; KATSURAGAWA, 2011). É 
certo que os fatores oceanográficos relevantes para o sucesso ou falha da 
desova e do recrutamento da sardinha são a temperatura da superfície da 
água e a intensidade de penetração da ACAS nas águas costeiras 
(CERGOLE, 1995). A desova e o ciclo de vida da sardinha-verdadeira 
dependem da intensidade de penetração de águas subtropicais sobre a 
parte inferior da plataforma continental, e também da estabilização da 
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coluna de água e/ou da formação de áreas de retenção (MATSUURA; 
KITAHARA, 1995). Durante o verão, a ACAS adentra a região costeira, 
parecendo ser importante para a criação de locais apropriados para a 
desova da espécie, uma vez que implica na entrada dessa massa de água 
rica em nutrientes na zona eufótica (MATSUURA, 1998). Os ovos da 
sardinha-verdadeira, em geral, estão distribuídos acima da termoclina, 
onde a estratificação térmica é gerada pela presença da ACAS (SPACH, 
1990 Apud TURA; KATSURAGAWA, 2011; MATSUURA et al., 
1992). Matsuura (1996) afirma que a penetração da ACAS na região 
costeira também favorece a sobrevivência das larvas, atuando como um 
mecanismo de retenção, tanto para as presas como para o produto da 
desova da sardinha. A sobrevivência das larvas estaria relacionada com 
o enriquecimento em nutrientes e com a concentração de presas na 
subsuperfície, resultante da estabilidade vertical da coluna de água 
(JABLONSKI; LEGEY, 2004). A falha no recrutamento durante o 
período reprodutivo de 1974/75 foi atribuída à fraca entrada desta massa 
de água, resultando em uma alta mortalidade das larvas naquele período 
(MATSUURA, 1996). 

A região entre Itajaí e o Cabo de Santa Marta é periodicamente 
submetida à ressurgências costeiras (KATSURAGAWA; MATSUURA, 
1992). Nos dois últimos cruzeiros, foi constatada a presença da massa de 
água ACAS nos locais de amostragem. Na porção centro-norte, dados 
condizentes com as características da ACAS foram encontrados na 
camada de fundo das estações mais afastadas da costa. Apesar disso, 
houve uma influência nas demais localidades, pois uma estratificação 
térmica da coluna de água foi verificada, o que pode ter favorecido os 
eventos de desova e também o desenvolvimento das larvas. Freitas e 
Muelbert (2004) avaliando a distribuição e a abundância do 
ictioplâncton na PCSE apuraram que as maiores concentrações de ovos 
e larvas de peixes foram encontradas em águas costeiras, com 
temperaturas em torno de 24°C e salinidades mais baixas (33-34), 
porém, que estavam sob influência de águas mais frias ao fundo.  Para a 
região mais ao sul, em janeiro e março, temperaturas abaixo dos 20°C 
foram registradas, inclusive na superfície, o que pode ter influenciado a 
baixa abundância dos organismos ictioplactônicos nessas localidades. 
Em seu estudo, Freitas e Muelbert (2004) observaram que as menores 
abundâncias do ictioplâncton foram verificadas em águas mais frias e 
mais salinas sujeitas à ressurgência costeira, e que a máxima densidade 
de ovos ocorreu onde a ressurgência foi menos intensa. Segundo Spach 
(1990) Apud Tura e Katsuragawa (2011), quando a penetração da 
ACAS se dá em excesso, os episódios de desova podem ser reduzidos 
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e/ou impedidos, quando são observadas elevadas densidades de 
organismos predadores ou competidores diretos por alimento. 

Relações ecológicas entre ovos e larvas de peixes e o zooplâncton 
são complexas e largamente influenciadas por fenômenos físicos e 
biológicos, que atuam em diversas escalas (SANVICENTE-AÑORVE 
et al., 2006). A concentração de zooplâncton também pode estar 
relacionada à penetração da massa de água ACAS (FREITAS; 
MUELBERT, 2004; LOPES et al., 2006). No presente estudo, a 
distribuição desses organismos não apresentou abundância mais 
significativa nos locais de penetração da massa de água, assim como 
uma sobreposição do zooplâncton com as maiores densidades de 
ictioplâncton não foram verificadas, como sugerido por Freitas e 
Muelbert (2004), pois os organismos zooplanctônicos são a principal 
fonte de alimento de larvas e juvenis de peixes pelágicos, como a 
sardinha (LOPES et al., 2006). Oscilações em curto prazo entre os três 
padrões observados nesta relação (positivo, negativo e aleatório) são 
atribuídos principalmente aos processos biológicos, tal como 
competição, predação, ou predação intraguilda, atuando em combinação 
com a turbulência da água. O padrão aleatório, verificado neste presente 
estudo, pode surgir a partir de duas condições possíveis: (1) de alta 
turbulência da água promovendo movimentos imprevisíveis de 
organismos planctônicos, e (2) deslocamentos graduais entre os padrões 
positivos e negativos (SANVICENTE-AÑORVE et al., 2006). Apesar 
de a rede de malha de 300 µm ser utilizada em estudos do zooplâncton 
(FREITAS; MUELBERT, 2004; AVILA et al., 2009), a falta de 
correlação do zooplâncton com o ictioplâncton também pode estar 
associada ao método de amostragem, onde essa rede de captura, por ter 
uma abertura de malha “grande”, não esteja incluindo a captura de 
organismos menores (FREITAS; MUELBERT, 2004; LOPES, 2007). 
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CONCLUSÃO 
 

A presença de ovos e de larvas foi maior na região centro-norte, 
onde foi verificada uma estratificação térmica da coluna da água, 
propiciada pelo avanço da massa de água ACAS sobre a plataforma 
nessa época do ano. Na região ao sul, onde a ACAS teve uma presença 
mais marcante, com temperaturas abaixo de 20°C inclusive na 
superfície, foram registradas baixas capturas dos organismos 
ictioplânctonicos. As áreas de maior proximidade com a costa foram 
caracterizadas como locais de desova, pois nelas estiveram presentes 
ovos em 1° estágio de desenvolvimento. Após a eclosão, parece haver 
um transporte das larvas mar adentro. Baixas concentrações de ovos e 
larvas amostrados podem significar que esta espécie apresenta baixa 
atividade reprodutiva em ambientes muito próximos à costa e/ou indicar 
baixos estoques da população de indivíduos adultos da sardinha-
verdadeira no litoral de Santa Catarina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista a importância dos estudos de ictioplâncton para 
monitoramento dos estoques pesqueiros, sugere-se um trabalho contínuo 
na avaliação da distribuição dos ovos e larvas da sardinha-verdadeira ao 
longo dos anos, não somente na região de Santa Catarina, mas em toda 
área de reprodução da espécie. Análises da distribuição dos diferentes 
estágios de desenvolvimento, assim como abrangência de locais 
extremamente costeiros na captura dos organismos ficam como sugestão 
de tópicos para inclusão em novos trabalhos. Um próximo estudo será 
realizado para avaliar a distribuição sazonal dos ovos e larvas da 
sardinha-verdadeira na região catarinense. 
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