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Este livro é o resultado do trabalho que está sendo desenvolvido pela Rede 

Ibero-Americana de Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros-Rede 

INVIPESCA, na sua missão de melhorar o nível de conhecimento científico e 

fornecer ferramentas para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros nos países 

ibero-americanos. Em particular, compila os resultados da pesquisa apresentados 

nas diferentes edições do Simpósio Ibero-Americano de Ecologia Reprodutiva, 

Recrutamento e Pesca - SIBECORP.

O texto destaca o papel da ecologia reprodutiva através do potencial reprodutivo 

na gestão das pescas. Ao longo de sete capítulos, vários aspectos da ecologia 

reprodutiva de espécies explotadas são descritos, bem como sua influência no 

recrutamento através da análise da dinâmica reprodutiva dos domínios pelágico, 

demersal, marinho tropical, interior e águas estuarinas e da dinâmica reprodutiva 

dos condríctes. O último capítulo trata transversalmente das características 

parentais e da sua possível influência no potencial reprodutivo das populações. 

Investiga as interações entre os efeitos maternos e, neste caso, principalmente 

paternos, que, sem dúvida, intervirão na ecologia reprodutiva e, portanto, na 

gestão pesqueira.

Escrito principalmente para estudantes de ciências da pesca e ecologia reprodutiva, 

este livro também é útil para investigadores pesqueiros e o público em geral 

interessado na conservação e no desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira nos países ibero-americanos.
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PREFÁCIO
Passados 12 anos da celebração do I 
Simpósio Ibero-Americano de Ecologia 
Reprodutiva, Recrutamento e Pesca-
rias-SIBECORP e da criação da Rede Ibe-
ro-Americana de Investigação Pesquei-
ra-Rede INVIPESCA temos em mãos uma 
publicação que resume e compila os 
conhecimentos partilhados nas quatro 
edições da SIBECORP celebradas até à 
data e que, ao mesmo tempo, representa 
o espírito de INVIPESCA, sendo este livro 
um exemplo de cooperação entre investi-
gadores da Ibero-América.

A Rede INVIPESCA, que teceu esta cola-
boração de ambos os lados do Oceano 
Atlântico, nasceu em 2009 precisamente 
com o objetivo de favorecer a investi-
gação para a utilização sustentável dos 
recursos pesqueiros, e perante a necessi-
dade de avançar no desenvolvimento de 
atividades conjuntas entre as instituições 
de investigação pesqueira na Ibero-Amé-
rica.

SIBECORP surge em resposta à inquie-
tação de investigadores da Ibero-América 
para incentivar a colaboração entre paí-
ses, e no reconhecimento de que a pesca 
é um recurso económico vital na América 
Latina, Espanha e Portugal. Coincidindo 
com a celebração do I SIBECORP na cidade 
de Vigo, em Galícia (Espanha), decorreu 
uma mesa de trabalho para a cooperação 
em cujo seio ficou decidido colocar em 
funcionamento a Rede INVIPESCA a fim 
de transformar a investigação pesqueira 
Ibero-Americana numa referência mun-
dial. 

Um total de 21 Investigadores de 12 paí-
ses da América Latina, Espanha e Portugal 
concordaram em trabalhar em conjunto 
na procura de novos mecanismos de co-
laboração e na criação de sinergias em 
áreas de interesse comum, uma coope-
ração que redundaria num melhor conhe-
cimento dos recursos pesqueiros e, conse-
quentemente, numa melhor avaliação e 
gestão dos recursos pesqueiros. Hoje, a 
Rede INVIPESCA reúne cerca de uma cen-
tena de investigadores de 15 países da 
Ibero-América.

A Rede INVIPESCA tem trabalhado no 
cumprimento desses objetivos nos últi-
mos 12 anos, participando em diferentes 
atividades conjuntas, promovendo fóruns 
de conhecimento, reunindo informações 
sobre os recursos de investigação existen-
tes no Mapa Ibero-americano de Investi-
gação Pesqueira, com acesso livre a partir 
da sua página web, e difundindo conteú-
dos de interesse para a comunidade cien-
tífica através das suas redes sociais.

Além disso, e despois do I SIBECORP* fo-
ram realizadas mais três edições em Mar 
de Plata (Argentina, 2012), em Porto de 
Galinhas (Brasil, 2015) e em Iquique (Chi-
le, 2018). Finalmente, em Outubro 2021 
teve lugar a quinta edição com sede em 
Santa Marta, Colômbia, realizada de ma-
neira virtual devido à pandemia da CO-
VID19.

*SB: neste livro faz referência bibliográfica à ata 
duma determinada edição de SIBECORP
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Estamos, sem dúvida, perante um dos 
eventos mais importantes da Rede INVI-
PESCA, e através do qual se estabelece 
um fórum de discussão científico para 
promover a aplicação da abordagem de 
ecossistemas na gestão das pescarias Ibe-
ro-Americanas. Todas as edições da SIBE-
CORP focaram na investigação da ecolo-
gia reprodutiva de organismos aquáticos 
explotados e as implicações desta para a 
avaliação científica e gestão das pescarias.

A publicação que agora apresentamos, 
na qual participaram cerca de trinta in-
vestigadores da Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Espanha, México, Portugal e 
Uruguai, pretende reunir os principais re-
sultados da investigação em ecologia re-
produtiva, recrutamento e pescarias e os 
progressos mais destacados obtidos neste 
domínio nos últimos 12 anos. 

O livro trata sobre diversos aspetos da 
ecologia reprodutiva de espécies explota-
das, agrupadas em cinco domínios prin-
cipais: pelágico, demersal, tropical ma-
rinho, águas continentais e estuarinas, e 
condríctes.

O último capítulo aborda, de maneira 
transversal, a análise das características 
parentais sobre o potencial reprodutivo 
das populações, sendo este um dos aspec-
tos centrais do estudo da ecologia repro-
dutiva aplicada à avaliação e manejo das 
pescarias.

Estamos, portanto, perante uma nova 
ferramenta de conhecimento destinada 
a cientistas e estudantes com interesse 
na matéria. Com ela, e com o apoio do 
Centro Tecnológico do Mar-Fundação 
CETMAR desde a Secretaria Técnica de 
INVIPESCA, a Rede Ibero-Americana de 
Investigação para o uso sustentável dos 
Recursos Pesqueiros dá mais um passo no 
cumprimento do seu objetivo fundamen-
tal: promover e melhorar a comunicação 
e o intercâmbio de conhecimentos cien-
tíficos no domínio da investigação dos 
recursos pesqueiros e a sua ligação aos 
ecossistemas, contribuindo para o desen-
volvimento sustentável da atividade pes-
queira na Ibero-América.

Centro Tecnológico do Mar-Fundação CETMAR
Secretaria técnica Rede INVIPESCA
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A explotação pesqueira depende em 
grande medida da produtividade da 
população explorada, ou seja, limita-se a 
recolher o que a população é capaz de 
produzir. Compreender a biologia e a 
ecologia dos mecanismos reprodutivos 
é essencial para modelar a dinâmica das 
populações e projetar o comportamento 
futuro das populações explotadas em 
diferentes cenários de pesca, ou seja, para 
alcançar uma explotação sustentável.

O conhecimento dos fatores que afetam 
a variação anual no recrutamento é 
um objetivo primordial na ciência e na 
gestão da pesca (Houde 2016; Macchi et 
al. 2014). Neste contexto, a relação entre 
a população parental - a sua capacidade 
reprodutiva ou potencial reprodutivo - e 
o recrutamento é um problema central, 
e geralmente de muito difícil solução 
no estudo da dinâmica populacional e 
gestão dos recursos marinhos (Hilborn 
& Walters 1992). O pressuposto de que 
o recrutamento depende da dimensão 

da população e da produção de ovos 
(a relação população-recrutamento) é 
essencial para prever a dinâmica futura 
da população e prestar aconselhamento 
sobre os níveis futuros da pesca, 
constituindo a base para a definição 
de alguns dos pontos de referência 
biológicos utilizados na gestão das pescas. 
Mas, além disso, inúmeras medidas 
de gestão baseiam-se na definição de 
parâmetros reprodutivos chave, como 
o tamanho de maturação, a época de 
desova, a fecundidade ou a biomassa 
reprodutora, entre outras (Jakobsen et 
al. 2016; Morgan 2018).

A pesca tem um impacto importante na 
dinâmica populacional, nomeadamente 
através da redução da demografia e da 
diminuição das influências maternais 
-induzindo mesmo alterações evolutivas- 
que comprometem o potencial 
reprodutivo da população (ver Capítulo 
7), efeitos que podem persistir uma vez 
libertada a pressão da pesca, devido 
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à base genética de alguma destas 
alterações (Dunlop et al. 2015).

Em relação ao potencial reprodutivo e 
às mudanças induzidas está o conceito 
de resiliência reprodutiva, que pode 
definir-se como “a capacidade de uma 
população para manter o nível de sucesso 
reprodutivo necessário para garantir a 
estabilidade da população a longo prazo, 
apesar de perturbações como as do meio 
ambiente e da pesca”. A produtividade 
e a persistência da população a longo 
prazo só podem ocorrer com o sucesso 
reprodutivo sobre um certo nível 
mínimo. A resiliência das diferentes 
espécies à explotação comercial depende 
em grande medida das características das 
suas histórias de vida (Lowerre-Barbieri 
et al. 2016).

1.1. Parâmetros de 
história de vida
Os organismos aquáticos caracterizam-
se por uma grande variedade de estilos 
reprodutivos (Balon 1975; Bruton 1990; 
Murua & Saborido-Rey 2003; Gillett 
2008), que se agrupam em diferentes 
modalidades ou estratégias reprodutivas. 
No entanto, cada modalidade 
reprodutiva pode variar muito em termos 
de sazonalidade, padrão de desova, 
distribuição de recursos energéticos e 
comportamento, que definem as táticas 
reprodutivas adotadas pelas diferentes 
espécies (Stearns 1992). Perante isto, 
existe uma clara necessidade de investigar 
a fundo as diferentes estratégias e táticas 
reprodutivas das espécies aquáticas, a 
variação em fertilidade, fecundidade e 
viabilidade da descendência, a fim de 
compreender os mecanismos que gerem 
a variabilidade anual na produção de 
ovos, que juntamente com os fatores 
ambientais poderiam explicar as 
flutuações na força do recrutamento.

A introdução nos anos 90 do conceito 
de “efeitos parentais” e do potencial 
reprodutivo das populações (tratado mais 
adiante neste capítulo e especialmente 
no Capítulo 7) mudou a nossa perceção 
de como a variação nos parâmetros de 
história de vida afeta o recrutamento 
e a dinâmica populacional. Assim, 
sabemos que a estrutura populacional, 
a demografia e o estado dos indivíduos 
reprodutores da população parental 
afetam o sucesso reprodutivo (Lambert 
2008; Lowerre-Barbieri et al. 2016). 
Os trade-off entre o crescimento e o 
investimento energético na reprodução 
definem o fitness e as estratégias da 
história de vida dos indivíduos (Saborido-
Rey & Kjesbu 2005). Estes trade-off 
afetam profundamente a fecundidade 
e a produção de ovos (Silva et al. 2013; 
Skjæraasen et al. 2013; McBride et al. 
2015). 

1.1.1. Maturação e crescimento

O sucesso biológico de um indivíduo é 
medido pelo número de descendentes 
produzidos durante a sua vida que alcan-
çam a maturidade sexual (Stearns 1992). 
Maximizar esta produção requer uma 
decisão crítica sobre o momento da ma-
turação sexual (Roff 1993), que é um pro-
cesso ontogénico que ocorre uma vez na 
vida, a partir do qual o indivíduo adquire 
a capacidade de reprodução sexual. En-
volve mudanças fisiológicas complexas, 
mudanças na distribuição da energia e 
no comportamento, que afetam o cres-
cimento posterior, representando uma 
transição crítica na vida de um indivíduo. 
Por conseguinte, a maturação é o estado 
que se obtém após o amadurecimento.

Por outro lado, o crescimento é uma ne-
cessidade para completar os custos de 
reprodução. O nicho ecológico ocupado 
por uma espécie impõe uma limitação ao 
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tamanho máximo do corpo, mas dentro 
deste limite os indivíduos maiores costu-
mam mostrar um menor risco de ser de-
predados e um maior sucesso reprodutivo 
(Barneche et al. 2018). Enquanto o orga-
nismo é sexualmente imaturo, a ener-
gia assimilada é alocada completamen-
te para a sobrevivência e crescimento, 
mas uma vez que a maturação começa, 
uma parte da energia é necessária para 
a produção de gametas e comportamen-
to reprodutivo. A quantidade de energia 
atribuída ao crescimento e à reprodução 
dependerá de uma série de fatores, al-
guns deles intrínsecos (genéticos e fisio-
lógicos), enquanto outros são impulsio-
nados pelo meio ambiente (temperatura 
e alimentação).

Figura 1.1. Mecanismos de compensação 
(trade-off) entre crescimento e maturação.

O crescimento rápido não só melhora a 
disponibilidade de alimentos, mas tam-
bém, e mais importante, facilita a repro-
dução precoce. Quando a taxa de repro-
dução é função do tamanho do corpo, é 
vantajoso atingir o tamanho máximo o 
mais cedo possível e antes da maturação 
(Figura 1.1, tipo A). Uma vez maduros 
os indivíduos dedicarão a maior parte 
da energia capturada (que depende do 

tamanho) para a reprodução, econo-
mizando um pouco de energia para a 
sobrevivência. O fato de um indivíduo 
completar, tanto quanto possível, o seu 
crescimento potencial dentro da sua 
provável duração máxima de vida pode 
ser considerado como uma vantagem 
evolutiva que permite realizar o seu po-
tencial reprodutivo e assim maximizar o 
contributo da sua progenitura para as 
gerações futuras (Ware 1984; Winemi-
ller 2005; Saborido-Rey & Kjesbu 2005). 
No entanto, retardar excessivamente a 
maturação implica um risco elevado de 
mortalidade antes da maturação, com a 
consequente perda de valor reprodutivo. 
Nas espécies onde a taxa de reprodução 
é em função do excedente de energia, é 
vantajoso equilibrar a energia investida 
na sobrevivência, no crescimento e na 
reprodução e portanto amadurecer an-
tes de atingir o tamanho máximo (Figura 
1.1, tipo B). Este equilíbrio é possível por-
que os indivíduos podem compensar os 
equilíbrios energéticos negativos, através 
do crescimento, através da compensação 
metabólica (Sibly et al. 2015; Burger et 
al. 2019). Além disso, os indivíduos com 
um fornecimento de alimentos limitado 
podem sacrificar parcial ou totalmente a 
produção de ovos para preservar a con-
dição corporal, enquanto outros, podem 
manter o investimento na reprodução a 
expensas das reservas corporais. Entre es-
tas duas situações estende-se um amplo 
gradiente de maturação a diferentes ida-
des e tamanhos (ver Box1.1).

O tamanho e a idade em que um orga-
nismo atinge a maturidade sexual têm 
um profundo efeito no seu sucesso re-
produtivo. Em primeiro lugar, este suces-
so está estreitamente ligado a um maior 
tamanho corporal (Roff 1993). Em segun-
do lugar, nas espécies iteróparas existe 
um compromisso inevitável entre a re-



Introdução

9

BO
X

 1
.1

.

produção atual e a futura: a maturação 
pode diminuir a sobrevivência, esgotar 
as reservas corporais, reduzir a taxa de 
crescimento e, assim, reduzir o sucesso 
de futuros eventos reprodutivos (Heino 
& Kaitala 1999; Lowerre-Barbieri et al. 
2011). Ambos os componentes estão for-
temente relacionados com a estratégia 
reprodutiva das espécies (Ver secção 1.2). 
Os indivíduos de maior tamanho e idade 
têm atributos reprodutivos diferentes 
e geralmente melhor adaptados, e um 
melhor fitness do que os dos indivíduos 
menores e jovens (Solemdal 1997; Trippel 
et al. 1997; Hixon et al. 2014). A fecundi-
dade geralmente aumenta com o taman-

ho do corpo (Kjesbu et al. 1998; Barne-
che et al. 2018; Tsoukali et al. 2016). Por 
conseguinte, a fecundidade anual da po-
pulação (produção total de ovos) depen-
derá, para além do número de espécimes 
maduros, da estrutura do tamanho (e ida-
de), mas também da condição dos indiví-
duos (Marshall et al. 1998). Nas espécies 
de desova de múltiplos lotes, a duração 
da temporada de desova aumenta com o 
tamanho dos indivíduos (Claramunt et al. 
2007; Alonso-Fernández & Saborido-Rey 
2011; Nunes et al. 2011). O tamanho do 
ovo está positivamente relacionado com 
o tamanho da fêmea (Marteinsdottir & 
Begg 2002; Mehault et al. 2010). Além 

Box 1.1 Idade e tamanho na maturação

O tamanho de maturação é defini-
do como o tamanho com que um in-
divíduo atinge a maturidade sexual, 
sendo o termo equivalente para a 
idade. Nas espécies que apresen-
tam um crescimento indetermina-
do (como a maioria dos peixes, mo-
luscos e crustáceos), o tamanho e a 
idade não estão necessariamente 
unidos. As populações são formadas 
por indivíduos de diferentes idades e 
tamanhos, e com diferentes trajetórias 
de crescimento, pelo que o tamanho 
dos indivíduos na maturidade costuma 
variar significativamente entre os 
indivíduos da mesma população. 
Assim, numa determinada população, 
a proporção de indivíduos maduros 
muda com o tamanho (e a idade). A 
ogiva de maturação é definida como a 
probabilidade de ser maduro para cada 
classe de tamanho ou idade. Portanto, 
não é a probabilidade de maturação. 
Uma variável frequentemente utiliza-
da para espelhar este fenómeno é o 
tamanho e a idade em 50% de matu-
ridade, ou L50 e A50 respetivamente. 

Entre espécies A50 varia de algumas 
semanas a mais de 30 anos. As 
populações da mesma espécie também 
diferem em A50 e L50, geralmente em 
resposta à latitude (temperatura, luz), 
ao fornecimento de alimentos e à taxa 
de crescimento intrínseca. Dentro de 
uma população, sabe-se que o A50 
e o L50 são parâmetros altamente 
plásticos, que variam tanto a curto como 
a longo prazo sob pressão externa, 
mas em particular por mudanças na 
abundância da população (ou seja, 
respostas denso-dependentes). As 
alterações no crescimento induzidas 
pelo ambiente produzem uma variação 
nas expressões fenotípicas do tamanho 
e da idade nos traços de maturação, o 
que é conhecido como “plasticidade 
fenotípica”. Se o fenótipo variar em 
função da variação do ambiente, a 
plasticidade fenotípica determina a 
norma de reação. Do ponto de vista 
ecológico, a norma de reação ótima é a 
que maximiza o fitness da população.
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disso, a viabilidade dos ovócitos pode 
depender da condição materna, o que 
desempenha um papel determinante na 
qualidade dos ovócitos produzidos (Sa-
borido-Rey et al. 2003; Castro et al. 2009; 
Green 2008; Macchi et al. 2013). Muitas 
características das larvas dependerão do 
tamanho do ovo; um ovo maior significa 
um saco vitelino maior. Foi demonstrado 
que as larvas de ovos grandes são mais 
grandes, crescem mais rápido e, em geral, 
a sua qualidade, e, portanto, a sua proba-
bilidade de sobrevivência, deve ser maior 
(Vallin & Nissling 2000; Saborido-Rey et 
al. 2003; Leal et al. 2009).

Em resumo, atingir o tamanho máximo 
possível na reprodução é vantajoso, cada 
espécie atinge esse tamanho antes da 
maturação ou após a maturação sexual, 
em função da estratégia vital, do nicho 
ecológico e da estratégia energética 
que a espécie tenha alcançado. Dentro 
de cada espécie, a idade e tamanho de 
maturação apresentam uma importante 
plasticidade que deve ser considerada na 
gestão (ver Box1.1).

1.1.2. Produção de ovos
A atribuição de recursos à reprodução 
pode ser dividida em três componentes: o 
desenvolvimento de qualquer caracterís-
tica sexual secundária, o comportamento 
e a produção de ovos (Wootton 1985). Os 
traços sexuais secundários estão relacio-
nados principalmente com o cortejo e o 
acasalamento, e são muito mais comuns 
nos machos (Wootton & Smith 2014). O 
comportamento envolve vários compo-
nentes, desde a nidificação e o cuidado 
dos pais até a migração, a qual é objeto 
de uma atenção especial nos capítulos 
seguintes e, em especial, no capítulo 5. 
No entanto, a maior parte da energia é 
utilizada na produção de ovos (McBride 
et al. 2015).

A produção de ovos a nível individual foi 
muito estudada e descrita através de vá-
rios tipos de estratégias (Murua & Sabo-
rido-Rey 2003). Basicamente, a produção 
de ovos implica três conceitos: recruta-
mento de ovócitos, desenvolvimento de 
ovócitos e desova (ou liberação de ovos, 
ou prole nas espécies vivíparas). Note-se 
que estes três conceitos envolvem os três 
momentos críticos da ovogénese: a mo-
bilização dos ovócitos desde a fase de 
crescimento primária até à secundária, a 
vitelogênese e a maturação final dos ovó-
citos que implica a ovulação.

O recrutamento de ovócitos refere-se à 
mobilização dos ovócitos desde a fase 
de crescimento primário até ao secundá-
rio, para atingir a maturação dos ovóci-
tos durante a época de reprodução, ou 
seja, normalmente dentro do ciclo anual. 
Este processo ocorre pela primeira vez 
durante a puberdade e, em seguida, re-
gularmente durante cada temporada de 
reprodução subsequente. O recrutamen-
to de ovócitos implica uma inversão cito-
plasmática massiva em virtude da qual 
se acumula a gema no ovócito (Babin 
et al. 2007). A produção de ovos implica 
um importante investimento energético, 
pelo que a forma como os ovócitos são 
recrutados é fundamental. Este recruta-
mento pode ser determinado ou indeter-
minado (Saborido-Rey 2016) e a diferen-
ça entre os dois tipos está muito ligada 
à utilização da energia disponível e, em 
particular, à sazonalidade dessa disponi-
bilidade (Ganias 2013). Por outro lado, 
não têm relação com a semelparidade ou 
iteroparidade; na primeira simplesmen-
te todos os ovócitos presentes no ovário 
serão recrutados durante a primeira e 
única época de reprodução. Nas espécies 
iteróparas, deixa-se no ovário uma reser-
va de ovócitos de crescimento primário (e 
eventualmente de ovogónias) para futu-
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ras temporadas de reprodução, indepen-
dentemente do tipo de recrutamento.

Neste ponto é importante considerar que 
é comum encontrar na literatura estas 
duas definições como tipos de fecundida-
de, em vez de recrutamento ovocitário. 
Embora isso não seja correto, é um con-
ceito muito estabelecido ( Kjesbu 2009). 
Outro equívoco sobre o uso destes ter-
mos é a crença geral de que a determi-
nação significa que a reserva permanente 
de ovos vitelados pode ser considerada 
representativa da fecundidade anual rea-
lizada. Embora em geral é uma boa apro-
ximação, se é estimada especialmente 
perto da temporada de desova (Murua 
et al. 2003), a regulação pela diminuição 
da fecundidade pode alterar considera-
velmente a fecundidade estimada (Sa-
borido-Rey et al. 2015). Por conseguinte, 
os termos acima só devem ser utilizados 
como uma definição da estratégia de re-
crutamento de ovócitos, embora sejam 
de grande importância para a avaliação 
da fecundidade.

Assim que os ovócitos são recrutados co-
meça o segundo período chave, o cresci-
mento ou desenvolvimento dos ovócitos, 
quando a vitelogênese ocorre. Há dois 
modos de desenvolvimento:

 Sincrônico. Todos os ovócitos recrutados, 
e que, portanto, potencialmente serão 
desovados durante a atual temporada 
de reprodução, se desenvolvem de forma 
sincronizada antes da desova. Portanto, 
este tipo de desenvolvimento de ovócitos 
só é possível se o recrutamento de ovó-
citos (ou fecundidade) é determinado. 
Uma vez que o recrutamento é determi-
nado e todos os ovócitos recrutados se 
desenvolvem em uníssono, pouco depois 
do final do período de recrutamento 
podem ser encontradas duas situações 
ao analisar a frequência do tamanho dos 

ovócitos: i) nas espécies iteróparas uma 
quantidade de ovócitos em crescimento 
primário não são recrutados, e consti-
tuem o reservatório dos futuros eventos 
reprodutivos, enquanto os ovócitos em 
vitelogênese se desenvolve de forma sín-
crona; devido à presença destes dois gru-
pos de ovócitos, esta modalidade é mui-
tas vezes referida como grupo-síncrono. 
Antes do início da temporada de desova 
é possível identificar um hiato diferente 
na frequência do tamanho dos ovócitos 
entre os dois grupos; ii) nas espécies se-
mélparas já não se podem identificar os 
ovócitos de crescimento primário e vê-se 
uma só coorte de ovócitos.

Assincrônico. Nesta modalidade, à medi-
da que os ovócitos são recrutados iniciam 
o desenvolvimento gerando consequen-
temente várias coortes de ovócitos de 
diferentes tamanhos dentro do estoque 
de ovócitos de crescimento secundário 
(alvéolos corticais e vitelogênicos). A taxa 
de desenvolvimento (crescimento) é mui-
to específica de cada espécie e depende 
da forma como a energia é alocada para 
a produção de ovos, mas simplificando: 
i) em espécies com recrutamento ovoci-
tário determinado, o processo de recru-
tamento de ovócitos termina antes do 
início da desova, produzindo coortes de 
ovócitos bastante indistinguíveis pelo seu 
tamanho (há uma distribuição de tama-
nhos contínua). Dado que não se verifica 
qualquer novo recrutamento durante a 
época de desova, o número de ovócitos 
em desenvolvimento no ovário diminui à 
medida que a desova avança; ii) na maio-
ria das espécies indeterminadas apenas 
se recrutam poucas coortes de ovócitos 
antes da desova e costumam distinguir-se 
pela sua distribuição de tamanhos; recru-
tam-se novos ovócitos à medida que os 
mais avançados são desovados. Assim, o 
número de ovócitos em desenvolvimento 
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no ovário tende a ser bastante constante 
durante a temporada de desova, e só di-
minui no final da temporada; iii) algumas 
espécies semélparas, como as enguias, 
têm um desenvolvimento assíncrono, 
mas não é claro se o recrutamento termi-
na antes ou depois do início da desova.

A estratégia de desenvolvimento sin-
crónico é típica das espécies em que a vi-
telogênese é um processo longo (Ganias 
& Lowerre-Barbieri 2018), normalmente 
porque ocorre durante períodos de bai-
xa assimilação de energia, quer devido à 
redução da disponibilidade de alimentos 
ou à redução do metabolismo, caracterís-
ticas comuns dos habitats de águas frias 
(ver secção 1.1.3). Pelo contrário, a estra-
tégia assíncrona significa que a vitelogê-
nese é um processo relativamente curto 
porque quando a desova começa vários 
ovócitos se encontram ainda nos alvéolos 
corticais (determinados) ou numa fase 
mais precoce (indeterminada) e é indica-
tivo de períodos de crescimento de ovó-
citos mais curtos que a época de desova. 
Isto ocorre frequentemente em espécies 
de água quente, onde as taxas meta-
bólicas são mais elevadas e os períodos 
de desova são geralmente prolongados 
(Lowerre-Barbieri et al. 2011).

Finalmente, no final da vitelogênese, após 
a maturação final dos ovócitos, ocorre a 
ovulação e os óvulos são libertados para 
serem fecundados, quer internamente 
(viviparidade) quer externamente (ovipa-
ridade). Podem ser definidos dois tipos de 
desovantes: i) desovantes totais: o conjun-
to de ovócitos vitelados ovulam e são li-
berados num único evento ou num curto 
período de tempo. Isto só pode ocorrer 
num desenvolvimento síncrono e, portan-
to, com recrutamento de ovócitos deter-
minado; ii) desovantes parciais: ovócitos 
que ovulam em grupos ou lotes separados 

por vários dias e por um período mais ou 
menos longo em cada época de desova 
(de dias a meses). O número de lotes e a 
duração da época de reprodução variam 
consideravelmente entre as espécies e no 
interior das mesmas. Isto pode ocorrer em 
espécies sincrónicas e assincrónicas, deter-
minadas e indeterminadas.

Existe uma ligação entre a estratégia de 
desova e os cuidados parentais (Kolm 
2009). A desova total é uma clara necessi-
dade para aquelas espécies que mostram 
um forte cuidado parental (portando em-
briões, cuidando dos ninhos...), mas tam-
bém está presente em espécies que põem 
ovos em zonas protegidas, embora os 
cuidados parentais se limitem a esta ação 
(Balshine & Slomna 2011). Pelo contrário, 
a desova parcial é típica de espécies que 
precisam espalhar os ovos espacialmen-
te, ou mais frequentemente temporaria-
mente, ou ambas as coisas. Portanto, é 
evidente que se encontra nos desovantes 
de ovos pelágicos.

Um dos mecanismos compensatórios 
mais importantes na teoria da história da 
vida é a coevolução entre o tamanho do 
ovo, a fecundidade e o cuidado parental 
(Kolm & Ahnesjö 2005). Entre espécies, 
a fecundidade e o tamanho do ovo não 
são influenciados pelo tamanho do cor-
po (Duarte & Alcaraz 1989), ou seja, as 
espécies de maior porte não produzem 
necessariamente mais ovos ou maiores. 
No entanto, existe uma clara relação ne-
gativa entre a fecundidade e o tamanho 
do ovo e/ou larva/prole (Stearns 1992; 
Kamler 2005). A estratégia fecundida-
de-tamanho dos ovos de uma espécie é 
determinada pelo nicho ecológico e os 
regimes ambientais que habitam: as es-
pécies que vivem em ambientes muito 
flutuantes, onde os ovos têm um gran-
de potencial de dispersão, normalmente 
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mostram uma alta fecundidade e ovos 
pequenos (Winemiller & Rose 1992; Leal 
et al. 2009; Wootton & Smith 2014). Em 
ambientes mais estáveis a sobrevivência 
da prole está mais relacionada com o 
tamanho da larva, que aumenta à me-
dida que aumenta o tamanho do ovo e, 
portanto, com a redução da fecundida-
de (Chambers & Leggett 1996; Closs et 
al. 2013; Hernández-Portocarrero et al. 
2015). No entanto, as espécies que in-
vestem mais no tamanho do ovo do que 
na fecundidade (jogar tudo a uma carta, 
putting all the eggs in one basket), de-
vem assegurar uma maior sobrevivência 
da prole e, por conseguinte, investir mais 
energia nos cuidados parentais (Kolm & 
Ahnesjö 2005). Numa extremidade desta 
estratégia estão as espécies vivíparas que 
param juvenis, como os tubarões (Com-
pagno 1990; Colonello et al. 2014). Por 
outro lado, as espécies que produzem 
muitos e pequenos ovos (minimização de 
riscos, bet hedgers) investem pouco ou 
nada no cuidado parental, confiando em 
que a produção da prole se ajuste às con-
dições ambientais que assegurem a sua 
sobrevivência (Petriket al. 2021).

É evidente neste ponto, que o modo 
de recrutamento de ovócitos, o seu 
desenvolvimento e dinâmica de postura, 
estão intimamente ligados com a 
estratégia fecundidade-tamanho dos 
ovos-cuidado parental, e estes, por sua 
vez, com a idade de maturação e todos 
juntos com os mecanismos de energia 
que determina o esforço reprodutivo e o 
fitness da espécie.

1.1.3. Esforço reprodutivo
O esforço reprodutivo é a energia que 
é gasta na reprodução por ano; e esta 
energia pode ser expressa como a fração 
da massa corporal dedicada à reprodução 

(Charnov 1993). Como o total da energia 
assimilada deve dedicar-se a diferentes 
aspetos vitais (sobrevivência, crescimento 
e reprodução), a forma como a energia é 
atribuída aos diferentes componentes da 
reprodução é o resultado de diversos me-
canismos de compensação com os outros 
componentes.

Um destes mecanismos é o que acontece 
entre o crescimento e a maturação (ver 
secção 1.1.1), outro que inclui a fecun-
didade e o cuidado parental (ver seção 
1.1.2). Um terceiro, também relaciona-
do com a produção de ovos, determina 
a temporalidade da atribuição energéti-
ca à reprodução (McBride et al., 2015). 
Para garantir uma produção ótima de 
ovos, algumas espécies necessitam de ar-
mazenar energia muito antes da época 
de reprodução, uma vez que esta ocorre 
durante uma época do ano desfavorável 
em termos de disponibilidade de alimen-
tos e temperatura, entre outros fatores 
(Pavlov et al. 2009). A energia armaze-
nada pode ser posteriormente mobili-
zada para a reprodução, pelo que o ar-
mazenamento constitui a principal fonte 
de energia para o custo da produção de 
ovos (Stephens et al. 2009). Trata-se de 
capital breeders e estão normalmente as-
sociadas a espécies que vivem em zonas 
de latitude alta e águas frias, mostrando 
uma forte sazonalidade e curtas épocas 
de desova. Outras espécies, pelo contrá-
rio, reproduzem-se em condições mais 
favoráveis, beneficiam de um ambiente 
relativamente mais produtivo e utilizam 
a energia recém-adquirida como receita 
para a produção de ovos, não havendo 
necessidade de armazenar energia (Ste-
phens et al. 2009). Trata-se de income 
breeders, que se encontram geralmen-
te em latitudes baixas (zonas tropicais 
e subtropicais), mas também em zonas 
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temperadas de alta produtividade, e que 
normalmente apresentam períodos de 
desova prolongados e uma sazonalidade 
reduzida. Estas estratégias determinam 
as diferentes características da produção 
de ovos; assim, os capital breeders cos-
tumam ter um recrutamento ovocitário 
determinado, um desenvolvimento ovo-
citário sincrônico por grupo e são deso-
vadores totais ou parciais. Nos income 
breeders, a vitelogênese desenvolve-se 
simultaneamente com a ingestão de ali-
mentos, a taxa de desenvolvimento é alta 
e os ovócitos podem ser recrutados pou-
co antes de serem desovados, ou seja, o 
recrutamento de ovócitos (ou fecundida-
de) é indeterminado, o desenvolvimento 
dos ovócitos assíncronos, e, portanto, são 
sempre desovadores parciais. No entan-
to, na prática, estas duas estratégias são 
os pontos finais de um contínuo, desde 
income breeders puros num extremo até 
capital breeders puros no outro extremo, 
e muitas espécies apresentam uma estra-
tégia mista.

O modo de compensação dependerá da 
dinâmica temporal entre a energia assimi-
lada e a energia atribuída à reprodução, 
e em função da época de desova (Figura 
1.2). Assim se durante a época de deso-
va o custo reprodutivo exceder a energia 
assimilada (habitualmente por escassez 
de energia disponível), haverá um déficit 
que deve ser compensado com o consu-
mo de reservas energéticas previamen-
te armazenadas (capital breeders). Pelo 
contrário, se a disponibilidade de energia 
for constante e superior à necessária para 
a reprodução, o excedente pode ser con-
sagrado ao crescimento, uma vez que o 
custo reprodutivo é garantido pela ener-
gia assimilada em cada momento (inco-
me breeders). É importante assinalar que 
esta estratégia compensatória é própria 

de cada espécie ou população, e não são 
estratégias individuais. 

Figura 1.2. Dinâmica temporal entre a ener-
gia assimilada e a energia atribuída à repro-
dução e em função da época de desova. São 
aqui apresentados apenas dois tipos de com-
pensação para ilustrar o mecanismo (ver Figu-
ra 1.4 para as restantes modalidades).

Em consonância com esta dinâmica ener-
gética, a estratégia reprodutiva ótima 
deve maximizar o valor reprodutivo em 
termos de custos e benefícios do esfor-
ço reprodutivo (Schaffer 1974; Charnov 
2002), medidos em termos da energia 
investida na reprodução e do benefício 
desse investimento em termos de sobre-
vivência da prole até à maturidade sexual 
(Figura 1.3).
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Figura 1.3. Otimização do esforço reprodutivo 
(ER), em função da energia investida na repro-
dução (vermelho) e o benefício desse investi-
mento em termos de sobrevivência da prole 
até à maturidade sexual (verde). A: espécie 
iterópara. B: espécie semélpara.

O valor do esforço reprodutivo ótimo é 
aquele em que a diferença entre o bene-
fício e o custo é máxima e positiva (Char-
nov 2002). Nas espécies em que o ótimo 
se consiga investindo 100% da energia 
em reprodução serão espécies semélpa-
ras, enquanto, se o ótimo é investir me-
nos em reprodução, a energia será guar-
dada para sucessivos anos reprodutivos, 
ou seja, espécies iteróparas. 

Quantificar os custos de reprodução é um 
elemento importante da teoria da histó-

ria da vida (Stearns 1992). Em ambientes 
imprevisíveis, a reprodução pode ser ar-
riscada, o que aumenta o valor dos esfor-
ços de reprodução futuros, ou seja, sig-
nifica investir toda a energia num único 
evento reprodutivo. Nesses ambientes, o 
conflito entre o esforço reprodutivo atual 
e a sobrevivência dos adultos entre as su-
cessivas reproduções é maior em ambien-
tes mais previsíveis. Isto por sua vez tem 
impacto na mortalidade de adultos após 
cada evento reprodutivo, quanto maior 
o esforço reprodutivo investido maior a 
mortalidade (Charnov et al. 2013).

Em conclusão, existe uma proporciona-
lidade entre a dimensão relativa à pri-
meira reprodução (maturação), a taxa de 
crescimento, a mortalidade e o esforço 
reprodutivo que determinam as estra-
tégias de investimento reprodutivo em 
função das estratégias de crescimento e 
das taxas de mortalidade. As espécies que 
mostram um crescimento rápido antes da 
maturação amadurecem a um tamanho 
relativamente grande, e devem investir 
mais energia na reprodução, aumentan-
do a mortalidade após cada evento re-
produtivo.

1.2. Estratégias 
reprodutivas
A maior parte das estratégias reproduti-
vas definidas consideram apenas alguns 
parâmetros reprodutivos (Murua & Sa-
borido-Rey 2003). Mas para entender a 
forma como as estratégias reprodutivas 
se encaixam no nicho ecológico e no pró-
prio ecossistema onde se desenvolvem, é 
necessário combinar cada estratégia re-
produtiva (e em especial os modos repro-
dutivos relacionados com o recrutamen-
to ovocitário, fecundidade e dinâmica 
de postura), com diferentes estratégias 
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de crescimento e o uso do excedente de 
energia. Uma primeira tentativa de classi-
ficação foi feita por Cole (1954) baseado 
no número de eventos reprodutivos por 
vida de um organismo, i.e. semelparida-
de (tipo de história de vida com um úni-
co evento reprodutivo) e iteroparidade 
(tipo de história de vida com mais de um 
evento reprodutivo).

Ware (1984) definiu as duas estratégias 
descritas anteriormente relacionando 
crescimento e maturação (Figura 1.1). 
Mais tarde, Winemiller (2005) y Wine-
miller & Rose (1992) propôs um modelo 
triangular baseado em três estratégias de 
história de vida fundamentais (otimiza-
ção dos parâmetros de taxa de regene-
ração ou substituição demográfica, so-
brevivência por idade e fecundidade por 
idade) que levou à definição de 3 estraté-
gias principais: periódicas (de longa vida, 
alta fecundidade, alta variação de re-
crutamento), oportunistas (pequeno, de 
curta vida, alto esforço reprodutivo, alta 
resistência demográfica) e de equilíbrio 
(baixa fecundidade, grande tamanho 
dos ovos, cuidado dos pais), atualizadas 
recentemente (Petrik et al. 2021). No en-
tanto, este modelo apresenta carências 
relativamente a outras estratégias que, 
embora pudessem ser consideradas in-
termédias destas anteriores, na realidade 
são também extremos e fundamentais o 
que levou à definição de 5 estratégias es-
senciais (Saborido-Rey et al. 2010), apre-
sentadas na Figura 1.4 e que são: 

	Estratégia A. O indivíduo investe no 
crescimento quer antes quer depois da 
maturação, quase por igual. A matu-
ração ocorre a uma proporção baixa 
do tamanho máximo (50%), é uma 
maturação tardia, típica de espécies 
relativamente longínquas e com uma 

vida reprodutiva longa. A reprodução 
depende principalmente de reservas 
energéticas (capital breeders). Trata-se 
de espécies iteróparas com desenvol-
vimento de grupo sincrônico, com de-
sovas múltiplas parciais ou totais com 
uma determinada fecundidade. As es-
pécies vivíparas geralmente apresen-
tam esta estratégia, por isso é típico 
de elasmobrânquios. No entanto, tam-
bém é comum em espécies demersais 
de latitudes altas ou intermédias em 
que a disponibilidade de energia apre-
senta ciclos sazonais marcados.

	Estratégia B. O indivíduo investe no 
crescimento quer antes quer depois da 
maturação, quase por igual. A matu-
ração ocorre a uma proporção baixa 
do tamanho máximo (50%), é uma 
maturação tardia, típica de espécies 
relativamente longínquas e com uma 
vida reprodutiva longa. No entanto, 
a reprodução ocorre à custa de reser-
vas de energia e da energia adquirida 
durante a estação reprodutiva (income 
breeders), ou seja, energeticamente 
apresenta uma estratégia mista. São 
espécies iteróparas, com desenvolvi-
mento ovocitário assincrônico, com 
desovas múltiplas parciais mas habi-
tualmente com fecundidade determi-
nada. É geralmente apresentado em 
espécies demersais de latitudes médias 
em que os ciclos de disponibilidade 
de alimentos mostram ciclos menos 
marcados.

	Estratégia C. O indivíduo investe 
mais no crescimento antes da matura-
ção, mas também depois. A maturação 
ocorre pois a uma proporção mais alta 
do tamanho máximo (70%). É uma ma-
turação precoce que leva a espécies de 
vida intermédia e com uma esperança 
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de vida reprodutiva intermédia. A re-
produção não depende de reservas de 
energia e é produzido a partir da ener-
gia adquirida durante a estação repro-
dutiva (income breeders). No entanto, 
a capacidade para obter energia ainda 
depende do tamanho do indivíduo. Es-
pécies iteróparas com desenvolvimen-
to ovocitário assincrônico, com desovas 
múltiplas parciais com fecundidade 
indeterminada. Apresenta-se em espé-
cies demersais de latitudes temperadas 
e tropicais, bem como em grandes pe-
lágicos.

	Estratégia D. A maior parte da ener-
gia dedicada ao crescimento ocorre an-
tes da maturação, pelo que esta ocorre 
quando se atinge o tamanho máximo. 
É sempre uma maturação muito preco-
ce, de vida muito curta e de esperança 
de vida reprodutiva muito curta. São 
sempre income breeders, com uma 
fecundidade muito elevada, habitual-
mente iteróparos, mas algumas espé-
cies semélparas, com desovas múltiplas 
parciais com fecundidade indetermina-
da. É uma estratégia típica de peque-
nos pelágicos.

	Estratégia E. O indivíduo investe em 
crescimento antes da maturação e 
nada depois, portanto, amadurece ao 
atingir o tamanho e a idade máxima. 
Enquanto a esperança de vida é in-
termédia, a esperança de vida repro-
dutiva é curta. A reprodução ocorre 
sempre em detrimento das reservas 
energéticas (capital breeders puros). 
São espécies semélparas, que, embora 
possam ser encontradas em latitudes 
diferentes são mais comuns em latitu-
des altas ou intermédias.

Embora cada uma destas estratégias 
possa ser encontrada na prática em di-

ferentes ecossistemas, há certamente 
uma ligação com as condições ambien-
tais que determina cada ecossistema, 
pelo que é conveniente o estudo sepa-
rado para uma melhor compreensão 
da ecologia reprodutiva das espécies 
explotadas. Por esta razão, o princi-
pal objetivo deste trabalho é analisar 
a dinâmica reprodutiva das espécies 
explotadas na Ibero-América, ao longo 
de 5 capítulos que reúnem as diferen-
tes estratégias agrupadas em diferentes 
domínios ambientais. O capítulo 2 foca 
as espécies de pequenos pelágicos que 
tipicamente apresentam a estratégia D. 
No domínio pelágico, no entanto, ou-
tras espécies, como os grandes pelági-
cos, não abordados neste livro, seguem 
mais tipicamente a estratégia C. O capí-
tulo 3 aborda o conjunto das espécies 
demersais de águas frias e temperadas, 
maioritariamente espécies com a estra-
tégia A e B, mas também se encontra a 
semelparidade quer em peixes quer em 
invertebrados. O capítulo 4 aborda as 
espécies no domínio tropical, onde, pe-
las suas características ambientais, pre-
domina a estratégia C e parcialmente 
a D. O capítulo 5 trata das espécies de 
águas continentais e estuarinas, onde, 
dada a importante diversidade de am-
bientes, podemos encontrar pratica-
mente a totalidade das estratégias; nes-
te domínio, devido à forte instabilidade 
ambiental, é, além disso, frequente ob-
servar padrões migratórios associados 
à reprodução. Finalmente, a dinâmica 
reprodutiva dos condrictes merece um 
capítulo independente, o 6, ao apresen-
tar uma estratégia tipicamente A, com 
um elevado grau de vulnerabilidade.
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Figura 1.4. Resumo das cinco estratégias propostas (A-E) que relacionam a utilização de energia e as 
regras de atribuição de energia entre crescimento e reprodução. A. Esquema temporal da idade de 
maturação em relação à trajetória de crescimento. B.Valor reprodutivo em termos de lucro e custo do 
Esforço Reprodutivo (ER). C. Investimento energético durante a estação reprodutiva.
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1.3. Potencial reprodutivo 
e recrutamento
A estratégia reprodutiva adotada pelas 
espécies, associada à disponibilidade de 
recursos e às condições físicas no ambien-
te, é o que determina as probabilidades 
de sobrevivência da descendência, afe-
tando a incorporação de novos indivíduos 
na população, ou recrutamento. Conhe-
cer as razões que geram a variabilidade 
deste processo, e identificar os fatores 
que determinam as mudanças na abun-
dância dos indivíduos constitui um dos 
maiores desafios para a biologia pesquei-
ra (Marshall et al. 1998). O processo de 
recrutamento é afetado quer por fatores 
exógenos ou ambientais, quer por aque-
les endógenos ou intrínsecos da popula-
ção. Entre os primeiros estão as variáveis 
físicas e químicas na área de reprodução, 
como a temperatura, salinidade, estratifi-
cação, proporção de oxigénio dissolvido, 
regime de chuvas, pH, etc., além da dispo-
nibilidade de alimentos, da concorrência 
intra e interespecífica e da predação nas 
zonas de criação (Houde 2016). Em ge-
ral, nas espécies com ciclos de vida mais 
restritos, como os pequenos pelágicos ou 
alguns invertebrados, os fatores ambien-
tais exercem uma maior influência nas ta-
xas de sobrevivência durante os primeiros 
estádios de vida, gerando uma maior va-
riabilidade no recrutamento, que afeta a 
abundância populacional. Pelo contrário, 
nas espécies mais longevas, a variabilida-
de interanual do recrutamento tem um 
efeito mais moderado sobre a abundân-
cia dos estoques, dado que as alterações 
na incorporação de novos indivíduos na 
população são atenuadas pela presença 
de várias coortes ou faixa etária. Os fato-
res endógenos, ou parentais, estão asso-
ciados às características dos reprodutores 
na população, e incluem aspetos como a 

abundância, a composição de tamanhos/
idades, condição fisiológica ou a diver-
sidade genética (Jakobsen et al. 2009). 
Neste contexto, a relação entre o esto-
que parental e o recrutamento (S-R) é um 
problema central, e geralmente de muito 
difícil solução no estudo da dinâmica de 
populações e gestão dos recursos pes-
queiros (Hilborn & Walters 1992). 

Apesar do debate gerado sobre estes 
temas durante as últimas décadas, e a 
crescente informação que demonstra a 
escassez de modelos que mostrem bons 
ajustes entre a abundância da população 
adulta e a produtividade dos estoques 
(Vert-pre et al. 2013), atualmente a ges-
tão da maioria das pescarias é efetuada 
com base na relação S-R. Os modelos tra-
dicionais de recrutamento assumem que 
o potencial reprodutivo da população é 
proporcional à fracção adulta (Trippel et 
al. 1997), os parâmetros estimados duran-
te esta fase do ciclo de vida são utilizados 
para estabelecer os pontos de referência 
biológicos. Os modelos S-R desenvolvi-
dos por Beverton & Holt (1957), Ricker 
(1954) e Shepherd (1982) utilizavam ori-
ginalmente o termo de fecundidade (Ro-
thschild & Fogarty 1989, Koslow 1992), 
o qual mais tarde foi substituído pela 
biomassa da fração adulta da população 
(Spawning Stock Biomass em inglês - SSB), 
como aproximação da fecundidade. Nes-
ses casos, assume-se que um determinado 
peso ou biomassa da fração adulta tem a 
mesma probabilidade de gerar o mesmo 
nível de recrutamento, independente-
mente da composição da população. Por 
esta razão, considera-se que as taxas de 
sobrevivência da descendência são inde-
pendentes da estrutura etária, dimensão 
ou condição da população (Cardinale & 
Arrhenius 2000; Murua et al. 2003) e que 
a fecundidade total relativa e a produ-
ção anual de ovos por tamanho e entre 
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anos não variam (Marshall et al. 2003). 
No entanto, inúmeros estudos realizados 
em diversas espécies demonstraram que 
esta proporcionalidade entre a biomassa 
do estoque e a sua produtividade nem 
sempre existe (Marshall et al. 1998, 2003; 
Vert-pre et al. 2013).

Trippel (1999) introduziu um novo termo, 
o Potencial Reprodutivo do Stock (PRS), 
como alternativa ao SSB, que caracteriza 
mais fielmente a capacidade da popula-
ção para produzir ovos e larvas viáveis 
que podem finalmente ser recrutados 
para a população ou para a pescaria. Este 
termo inclui os fatores parentais que in-
fluenciam as fases iniciais da vida relacio-
nadas com os processos de recrutamento. 
Assim, enquanto o SSB só considera o nú-
mero de indivíduos maduros e seu peso 
médio, o PRS é afetado por diversos fato-
res, tanto maternais como paternais, que 
estabelecem a experiência e capacidade 
reprodutiva individual. O conjunto das 
características individuais determinará 
o desempenho reprodutivo da popula-
ção, pelo que foi dada especial atenção 
a fatores como a estrutura e a diversida-
de etária dos estoques (Marteinsdottir & 
Begg 2002; Scott et al. 2005; Mehault et 
al. 2010), ou a proporção de reproduto-
res primíparos (Evans et al. 1996; Trippel 
1998), que, além disso, influenciam a ca-
pacidade de recuperação de uma popu-
lação sobreexplorada (Rijnsdorp et al. 
2010). Em particular, com base nos tra-
balhos realizados em Gadus morhua, foi 
possível demonstrar que as fêmeas que se 
reproduzem pela primeira vez produzem 
ovos de menor qualidade em comparação 
com os desovantes repetidores, por isso a 
experiência reprodutiva desempenha um 
papel essencial no potencial reprodutivo 
desta espécie (Kjesbu et al. 1996; Solem-
dal 1997). 

Por esta razão, a investigação dos aspetos 
reprodutivos nas populações de organis-
mos aquáticos que são objeto de explo-
tação é essencial, dado que as mudanças 
geradas durante este processo poderiam 
afetar diretamente a estimativa da bio-
massa desovante e a produtividade da 
população. O potencial reprodutivo me-
dido a partir do tamanho ou idade de 
uma espécie é fundamental nos modelos 
S-R para compreender a variabilidade na 
força do recrutamento. Certos parâme-
tros reprodutivos também podem atuar 
como índices que sugerem mudanças 
na população, tal é o caso da idade de 
maturidade, cuja diminuição ao longo 
dos anos pode estar associada à sobreex-
ploração de um recurso (Hubold 1978; 
Beacham 1983; Trippel 1995). A ogiva de 
maturidade sexual, estimada a partir da 
proporção de indivíduos maduros por 
classe de idade, é um instrumento funda-
mental na análise das pescarias e na ava-
liação do estoque, uma vez que permite 
estimar a fração adulta numa população. 
Em termos convencionais, este parâmetro 
é determinado através do exame macro 
e/ou microscópico das gônadas, classifi-
cando os organismos maduros em função 
das características morfo-histológicas 
funcionais ou estruturais. O tamanho e a 
idade de maturação sexual são parâme-
tros muito plásticos que mudam em vir-
tude da pressão externa, particularmente 
com a diminuição da abundância popu-
lacional (Adams 1980; Wootton 1990), e, 
portanto, têm um elevado efeito sobre o 
sucesso reprodutivo. 

Tendo em conta o que precede, exis-
te uma clara necessidade de investigar 
exaustivamente as estratégias reprodu-
tivas das diferentes espécies aquáticas, 
a variação interanual da fecundidade, a 
produção de ovos do estoque adulto e 
a viabilidade da descendência, a fim de 
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conhecer os mecanismos que regulam a 
variabilidade anual da produção de ovos, 
o que, por sua vez, permitiria explicar e 
prever as alterações no recrutamento. Es-
tes parâmetros podem variar ao longo da 
estação reprodutiva (Kurita et al. 2003; 
Macchi et al. 2003, 2004; Murua et al. 
2006; Mehault et al. 2010; Claramunt et 
al., 2014), pelo que o momento em que 
estas variáveis são estimadas é crucial, 
e deve ser considerado. Por outro lado, 
grande parte das populações são hetero-
géneas na sua estrutura espacial ou estão 
formadas por subpopulações, por isso 
a produção de ovos deve ser estimada 
considerando também estas caracterís-
ticas espaciais (Morgan & Rideout 2008; 
Lowerre-Barbieri et al. 2009; Korta et al. 
2010). Todos estes aspetos apresentam 
uma importante plasticidade, mas dentro 
das limitações impostas pelo nicho ecoló-
gico que cada espécie ou população ocu-
pa. Por esta razão, a estimativa do poten-
cial reprodutivo deve ser feita para cada 
caso, e os resultados comparados para 
cada população ou espécie do mesmo 
grupo taxonómico, em especial se coabi-
tarem ou forem objeto de uma pescaria 
mista. As causas que produzem variações 
temporais no potencial reprodutivo são 
diversas, mas a principal é a alteração da 
estrutura do estoque parental, dado que 
pode afetar não só a produção de ovos a 
nível individual, mas também o número 
de desovas durante a época reprodutiva 
(Trippel 1998; Nissling et al. 1998; Macchi 
et al. 2004). Estes autores observaram, 
em diversas espécies, que a composição 
do estoque parental, juntamente com a 
demografia e a condição dos desovantes, 
têm efeitos na duração da estação repro-
dutiva. Em alguns casos, também se de-
monstrou um efeito positivo dos grandes 
reprodutores sobre a frequência de pos-
tura, o que potencializaria a quantidade 

de eventos de desova durante a tempo-
rada, aumentando as possibilidades de 
sobrevivência das larvas (Claramunt et al. 
2007; Macchi et al. 2018).

A ligação entre o potencial reprodutivo 
e o recrutamento é estabelecida através 
da sobrevivência seletiva de ovos e larvas 
em função das características parentais. 
Ou seja, a produção de ovos não é um 
mecanismo suficiente para garantir um 
determinado recrutamento, e o estoque 
parental deve igualmente assegurar a 
viabilidade da descendência. O concei-
to de potencial reprodutivo inclui igual-
mente a viabilidade dessa produção. Isto 
porque ficou provado que fatores, es-
pecialmente maternos, determinam em 
grande medida a sobrevivência da prole, 
em especial na sua interação com o meio 
ambiente (Marteinsdottir & Steinarsson 
1998, Saborido-Rey et al. 2003, Lambert 
et al. 2003). Assim, a qualidade do ovo é 
função de características maternais, tais 
como o tamanho/idade e o fator de con-
dição (Marteinsdottir & Steinarsson 1998; 
Saborido-Rey et al. 2003; Macchi et al. 
2013), podem influenciar o tamanho da 
larva, a taxa de desenvolvimento, o pon-
to de não retorno ou a atividade larvar 
(Pepin et al. 1997; Miller et al. 1995); ou 
seja, podem afetar a taxa de sobrevivên-
cia, e daqui o recrutamento. Em geral, é 
sugerido que as larvas de maior tamanho 
têm melhores possibilidades de obter 
alimento, pelo que teriam maiores opor-
tunidades de sobrevivência durante esta 
fase de vida crítica, de modo que pode-
riam dar origem a recrutamentos mais al-
tos (Rijnsdorp & Vingerhoed 1994; Trippel 
1998). Embora, pelo contrário, algumas 
pesquisas sugerem que as larvas de maior 
tamanho também podem ser mais vulne-
ráveis à predação (Litvak & Leggett 1992; 
Pepin et al. 1992; Kjesbu et al. 1996). De 
qualquer forma, a maior parte dos tra-
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balhos realizados apresentam um efeito 
positivo dos grandes reprodutores sobre 
a fecundidade e qualidade dos ovos da 
população gerando recrutamentos mais 
significativos, o que levou à formulação 
da hipótese BOFFFF “Big, Old, Fat, Fecund 
Female Fish” proposta por Berkeley et al. 
2004. Como mencionado anteriormente, 
também a experiência na reprodução, 
ou seja, o papel das fêmeas multíparas 
face às fêmeas primíparas, demonstrou 
desempenhar um papel importante na 
definição do potencial reprodutivo de 
algumas populações (Saborido-Rey & Jun-
quera 1999; Mehault et al. 2010). Uma 
vez que, nas espécies sujeitas a uma pes-
ca intensiva, a atividade extrativa se con-
centra numa fração da população, que 
é geralmente a de maior dimensão, tal 
pode conduzir a alterações na estrutura 
etária dos estoques. Assim sendo, o desa-
parecimento ou a diminuição dos grandes 
reprodutores teria um impacto direto no 
potencial reprodutivo e, por conseguinte, 
na capacidade de renovação da popula-
ção. A condição nutricional dos desovan-
tes é outro aspeto central que incide no 
potencial reprodutivo dos estoques, afe-
tando quer a fecundidade quer a quali-
dade dos ovos produzidos. Por esta razão, 
tal como mencionado anteriormente, é 
importante considerar o investimento 
energético realizado pelos reprodutores, 
nomeadamente nas espécies que acumu-
lam reservas prévias à estação de postura 
(capital breeding), dado que este proces-
so pode ser determinante para o sucesso 
reprodutivo, e além disso agir como um 
proxy do recrutamento (Marshall et al. 
1999; Wuenschel et al. 2013).

Uma maior produção de ovos gerada 
pelo estoque reprodutor não garante dar 
origem a bons recrutamentos no futuro, 
pelo que é importante considerar tam-
bém a interação dos produtos da desova 

com o ambiente. Nos sistemas fluviais, 
por exemplo, a intensidade luminosa, os 
ventos e a precipitação desempenham 
um papel fundamental no ciclo dos nu-
trientes e na regeneração da biomassa 
(Kolding & Zwieten 2006). Nos ambientes 
marinhos, os efeitos das variáveis oceano-
gráficas, como a temperatura, salinidade 
ou a estratificação vertical da coluna de 
água determinam a disponibilidade de 
nutrientes e, portanto, a produtividade 
do sistema (Bakun 1996). As áreas fron-
tais, por exemplo, podem ser vantajosas 
como áreas de retenção para as larvas ou 
agir de forma negativa pela acumulação 
de predadores (Bailey & Houde 1989). É 
por isso que um ponto central na teoria 
do recrutamento é ocupado pelas várias 
hipóteses sobre o período crítico no ciclo 
de vida dos indivíduos, que surgiram 
a partir do postulado de Hjort (1914), 
como por exemplo Match-Mismatch e 
similares (Anderson 1988). Estas hipó-
teses, em geral, convergem na ideia de 
que as fases larvais devem coincidir no 
tempo e no espaço com uma série de cir-
cunstâncias ecológicas ideais para a sua 
sobrevivência máxima (retenção, maior 
produção e concentração do alimento, 
pouca concorrência, etc.). Neste ponto, 
foi também demonstrado que a estrutu-
ra do stock parental, a sua demografia 
e o potencial reprodutivo determinam 
o tempo e duração da época de postu-
ra, e, portanto, tem um profundo efeito 
no recrutamento (Wright & Trippel 2009; 
Alonso-Fernández & Saborido-Rey 2011; 
Cubillos et al. 2014). Outro aspeto rele-
vante para a determinação do sucesso 
reprodutivo tem a ver com a localização 
das áreas de postura, que também pode 
variar em função da estrutura demográ-
fica dos estoques, e, portanto, afetar a 
sobrevivência durante as fases iniciais 
de desenvolvimento (Macchi et al. 2005; 
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Lowerre-Barbieri et al. 2009, Lowerre-
-Barbieri et al. 2011). Em suma, o sucesso 
final do recrutamento depende do resul-
tado de complexos processos físicos e tro-
fodinâmicos que atuam sobre várias esca-
las temporais e espaciais através da etapa 
de vida pré-recruta (Houde 2007). No 
âmbito desta nova abordagem assumem 
particular importânciaas investigações 
sobre a abundância, a distribuição e o 
estado nutricional das larvas, em função 
da quantidade e qualidade do alimento 
disponível no meio ambiente (Diaz et al. 
2020; Landaeta & Castro 2012; Castro et 
al. 2019). Estes aspetos tróficos, somados 
aos efeitos da predação durante a etapa 
larval e pré-recruta, em grande medida 
serão responsáveis pela magnitude e va-
riabilidade do recrutamento e, portanto, 
do processo de renovação populacional.

É por isso que atualmente se procura 
substituir a relação S-R tradicional, que 
considera principalmente a produtivida-
de dos estoques, determinada pela abun-
dância dos pais e pela sua fecundidade, 
por um sistema S-R onde operam diferen-
tes aspetos da estratégia reprodutiva das 
espécies, como por exemplo considera-
ções espaciais e temporais que afetam o 
processo de reprodução e a sobrevivência 
larval, e que definem a resiliência repro-
dutiva das populações (Lowerre-Barbieri 
et al. 2016). 

No último capítulo deste livro, a modo 
de corolario, aborda-se a temática sobre 
potencial reprodutivo e efeitos parentais 
de maneira transversal, abarcando os di-
ferentes domínios considerados para o 
conjunto das espécies analisadas neste 
trabalho..
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2.1 Introdução
Os pequenos pelágicos desempenham 
um papel ecológico crucial nas cadeias 
tróficas de muitos ecossistemas mari-
nhos, dado que constituem uma fonte de 
alimentação e de energia fundamental 
para as espécies de níveis tróficos supe-
riores, como os mamíferos marinhos, aves 
e outros peixes predadores de maiores 
dimensões (Pikitch et al. 2012; Bachiller 
& Irigoien 2015). Os pequenos pelágicos 
também sustentam as maiores pescarias 
a nível mundial, representando mais de 
um terço do desembarque total, embora 
na maioria dos casos a sua produção se 
destine à elaboração de farinha de peixe 
com objetivos agroindustriais (Pikitch et 
al. 2012). 

Estas espécies caracterizam-se por apre-
sentar um ciclo de vida curto, um rápido 
crescimento, uma taxa de mortalidade 
natural elevada (Cubillos 1991) e por se-
rem fortemente influenciados por fato-
res ambientais em todas as fases do seu 

ciclo de vida (Yáñez et al. 2001). Para con-
tornar em parte as elevadas mortalidades 
naturais, os pequenos pelágicos possuem 
uma estratégia de desova parcial, com in-
tervalos de desova relativamente curtos e 
épocas de desova prolongadas, com uma 
maior atividade reprodutiva entre o in-
verno e a primavera (hemisfério norte) e 
que podem variar quanto ao seu início e 
variação (Claramunt et al. 2014). No en-
tanto, esta estratégia foi desenvolvida à 
custa da produção de ovos pequenos que 
originam, ao eclodir, larvas pouco desen-
volvidas, porque derivam de um processo 
de fertilização de apenas alguns dias, com 
um saco vitelino que apenas lhe garan-
te uma ínfima margem de alimentação 
endógena (Peck et al. 2013). Apesar de 
todas essas desvantagens, uma pequena 
fração da progénie sobrevive e completa 
o seu ciclo de vida, conseguindo sustentar 
as populações adultas com grandes níveis 
de abundância, que em muitos casos per-
mite não só sustentar grandes pescarias 
mas também uma parte significativa dos 
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níveis tróficos superiores, nos ecossiste-
mas onde habitam.

Um fenómeno característico das popula-
ções de pequenos pelágicos são os ciclos 
de alternância em produtividade que 
sofrem. Um exemplo claro disto é o que 
ocorre entre a sardinha espanhola (Sar-
dinops sagax) e o biqueirão-do-peru (En-
graulis Ringes), numa escala interdecadal 
(Chavez et al. 2003; Plaza et al. 2018). 
Neste ciclo, o biqueirão-do-peru domi-
nou desde o início dos anos 50 e duran-
te os 20 anos seguintes, até colapsar em 
1970. Posteriormente, iniciou-se um ciclo 
de grande produtividade de S. sagax, no 
qual se chegaram a capturar cerca de 6 
milhões de t em 1985 (Lluch-Belda et al. 
1989), para então declinar até níveis mar-
ginais na atualidade. 

SIBECORP constitui-se num fórum de di-
vulgação de estudos sobre diferentes 
aspetos do ciclo de vida dos pequenos 
pelágicos. Segue-se uma revisão dos prin-
cipais estudos sobre os pequenos pelági-
cos, incluindo 81 trabalhos apresentados 
no SIBECORP, resumindo-os em 8 eixos te-
máticos e um eixo de lacunas e projeções. 
Esta revisão incidirá nos processos gerais 
apresentados nos pequenos pelágicos e 
não nas especificidades de cada espécie.  

As populações de pequenos peixes pelá-
gicos que habitam no Sudoeste do Atlân-
tico estão representadas principalmente, 
do ponto de vista da sua abundância, por 
seis espécies: biqueirão-argentino (En-
graulis anchoita), largamente a mais im-
portante, sardinha brasileira (Sardinella 
brasiliensis), cavala (Scomber colias), 
sardinha-fueguina (Sprattus fuegensis), 
carapau-rugoso (Trachurus lathami) e an-
chova (Anchoa marinii).

O biqueirão-argentino (E. anchoita) é a 
espécie pesqueira de maior abundância 

no Sudoeste do Atlântico, com uma am-
pla distribuição geográfica que abrange 
desde Cabo Frio, Brasil (23°S), até ao ex-
tremo sul do Golfo de São Jorge (47°S). As 
suas áreas de desova ocupam, quase na 
sua totalidade, o setor costeiro e de pla-
taforma ao longo dessa faixa latitudinal, 
numa vasta gama de cenários hidrográ-
ficos que incluem regiões de afloramen-
to, frentes de estuário, de maré e talude 
(Sánchez 1995). Esta espécie representa 
o principal alimento de várias espécies 
de mamíferos marinhos, aves marinhas e 
peixes.

Pelo menos duas populações de biquei-
rão-argentino se reproduzem no setor 
compreendido entre a Argentina e o Uru-
guai. Ao longo de toda a sua extensão, 
é possível encontrar ovos no plâncton 
durante todo o ano, no entanto, o pico 
máximo de desova ocorre na primavera 
e verão (Sánchez 1995). A primeira popu-
lação é distribuída principalmente entre 
a cidade de El Chuy, Uruguai (34ºS), e a 
latitude de 41°S; e a segunda, abrange 
a região entre 41° e 47°S (Hansen et al. 
1984). No sul do Brasil existe uma tercei-
ra população que se distribui entre o sul 
do Rio Grande (32ºS) e El Chuy, que de-
sova principalmente durante inverno e 
primavera (Lima & Castello 1994). Final-
mente, uma última população destacada 
de biqueirão-argentino habita a área de 
Cabo Frio, e se reproduz principalmente 
no inverno, associada ao afloramento sa-
zonal que ocorre nessa região (Araújo et 
al. 2008).

O biqueirão-argentino é um desovante 
parcial com fecundidade indeterminada 
com uma frequência reprodutiva entre 
6 e 8 dias, aproximadamente (Pájaro et 
al. 1997). Não foram encontradas dife-
renças nos parâmetros de fecundidade e 
frequência de desova de ambas as popu-
lações, a sul de 34ºS (Pájaro et al. 1997), 
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mas sim no comprimento e na idade de 
maturação; a população do norte repro-
duz-se no primeiro ano de vida enquan-
to a população do sul fá-lo no segundo 
ano (Hansen 2004). No setor a sul de 34ºS 
foram estimadas biomassas de entre 800 
mil e 5 milhões de t de biqueirão-argen-
tino (Buratti et al. 2019, 2020b; Orlando 
et al. 2020), no entanto, as capturas na 
Argentina, país onde mais se pesca esta 
espécie, não costumam exceder as 30 mil 
t (Hansen 2004).

A sardinha brasileira (S. brasiliensis) ha-
bita principalmente a região costeira do 
Brasil, entre os 22ºS e 28ºS. A espécie é 
um desovante parcial com fecundidade 
indeterminada e a desova ocorre entre a 
primavera e o verão, com um pico máxi-
mo em dezembro-janeiro (Isaac-Nahum 
et al. 1988). A principal área de reprodu-
ção próxima a Cabo Frio está associada à 
formação sazonal de uma frente térmica 
subsuperficial (De Souza Moraes et al. 
2012). As estimativas de biomassa da sar-
dinha brasileira variaram entre 50 mil e 
400 mil t, com capturas anuais que osci-
laram entre 30 mil e 200 mil t (Cergole et 
al. 2002).

A cavala (S. colias) no setor argentino e 
uruguaio estende-se de 34ºS a 45ºS. Du-
rante os meses de agosto e setembro, os 
adultos encontram-se sexualmente em 
repouso, aumentando gradualmente a 
percentagem de estádios de maturida-
de para os meses de novembro-dezem-
bro (Perrotta 2004). Isto coincide com a 
deslocação dos adultos para águas mais 
costeiras onde se realiza a reprodução no 
período estival. A cavala, como as outras 
espécies do género Scomber (Yamada et 
al. 1998), é um desovante parcial com fe-
cundidade indeterminada que durante el 
período reprodutivo realiza entre 4 e 5 
desovas parciais (Perrotta & Christiansen 
1993). Na Argentina, a biomassa estima-

da de cavala rondava entre as 44 mil e 
152 mil t; no entanto, tal como no caso 
do biqueirão-argentino, as capturas são 
escassas; para o período 1991-2019, em 
média, não excederam as 11 mil t anuais 
(Buratti et al. 2020a).

A sardinha fueguina (S. fuegensis) repre-
senta a espécie pelágica do Sudoeste do 
Atlântico mais importante a sul de 48ºS. 
Destacam-se duas populações, uma que 
habita o setor costeiro ao longo da re-
gião patagónica, e outra população que 
se concentra em redor das Ilhas Malvinas 
e Banco Burdwood (Hansen et al. 2004). 
A primeira reproduz-se a sul de 50ºS des-
de a primavera até ao início do verão, ao 
longo da costa patagónica incluindo o 
interior dos canais fueguinos; enquanto 
a segunda desova desde o inverno tardio 
até à primavera, na área costeira adjacen-
te às Ilhas Malvinas. Quanto ao tipo de 
desova que apresenta a sardinha fuegui-
na, é parcial com fecundidade indeter-
minada (Sánchez et al. 1997), não tendo 
sido encontradas diferenças na fecundi-
dade de ambas as populações (Pájaro et 
al. 2005). No caso da sardinha fueguina, a 
estimativa de biomassa atinge um pouco 
mais das 300 mil t, mas as capturas são 
praticamente nulas (Hansen et al., 2004).

O menhadem (B. aurea) habita ambien-
tes costeiros desde os 13ºS no Brasil até 
40ºS na Argentina (Acha 1999). As con-
centrações mais elevadas situam-se em 
águas superficiais, próximas de zonas de 
estuário. O menhadem é um desovante 
parcial e a reprodução é realizada em 
zonas costeiras com altas salinidades. Na 
Argentina a sua principal área reproduti-
va é o setor do Rio de la Plata, desovan-
do desde setembro a dezembro, embora 
geralmente se encontrem ovos durante 
todo o ano (Acha 1999). A captura de me-
nhadem na Argentina e no Uruguai, em 
conjunto, não ultrapassa as 600 t anuais, 
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enquanto se desconhece a sua biomassa 
(Hansen et al. 2004).

O carapau (T. lathami) habita todo o se-
tor americano até aos 41ºS, nas massas 
de água delimitadas pela isóbata de 100 
m (Pacheco Tack 1988). A espécie é um 
desovante parcial e a reprodução ocorre 
no setor argentino, principalmente entre 
dezembro e janeiro; no entanto, foram 
observados exemplares maduros no in-
verno (Pacheco Tack 1988; Hansen et al. 
2004). Por outro lado, no setor brasileiro 
(22ºS-34ºS) o carapau desova ao longo do 
ano, com uma desova principal na prima-
vera (Ruas & Vaz-dos-Santos 2017). As es-
timativas de biomassa de carapau não ul-
trapassam as 180 mil t (Nion & Ríos 1991), 
com valores médios de captura que na 
Argentina rondam cerca das 500 t anuais 
(Hansen et al. 2004).

Finalmente, o biqueirão-argentino (An-
choa marinii) habita águas rasas desde 
Cabo Frio (22ºS), Brasil, até aos 40ºS na 
Argentina, e reproduz-se nesta última 
zona entre dezembro e abril com um pico 
em janeiro (Cousseau & Perrotta 2013; 
López et al. 2015). Do ponto de vista das 
suas características reprodutivas, é um 
desovante parcial com fecundidade inde-
terminada (López et al. 2015).

No que respeita ao Pacífico Sul Oriental, 
o biqueirão-do-peru (Engraulis ringens) 
ao longo da sua área de distribuição, des-
de o sul do Equador até ao limite do Sis-
tema da Corrente de Humboldt (SCH), na 
região austral do Chile, detém importan-
tes unidades administrativas de mane-
jo, associadas a uma atividade extrativa 
intensa em 2 estoques pesqueiros prin-
cipais: um com elevados níveis de abun-
dância no norte do Peru (Lluch-Belda et 
al. 1989) e um secundário que se estende 
desde o sul do Peru até à zona norte do 
Chile (18ºS-24ºS). Para as zonas mais me-

ridionais do SCH, biqueirão-do-peru tem 
presença, mas com produtividades subs-
tantivamente mais baixas, com capturas 
inferiores a 50 mil t para o estoque cen-
tro-norte do Chile (24°S-32°S). A sua pro-
dutividade torna-se muito mais variável 
na zona centro-sul do Chile (32°S–41°S), 
na qual esta espécie coexiste com um 
clupeídeo endémico, a sardinha comum 
(Strangomera bentincki), e que em con-
junto sustentam uma pescaria mista 
com ciclos de alternância populacional 
(Cubillos et al. 2002). Fora dos limites do 
SCH e nas bordas dos ecossistemas de 
fiordes, biqueirão-do-peru mantém uma 
presença praticamente marginal, onde 
começa a prevalecer a sardinha fueguina 
(Sprattus fuegensis), um clupeídeo endé-
mico presente nas extremidades do Ocea-
no Pacífico e do Atlântico Sul e em redor 
das ilhas Malvinas (Casarsa et al. 2019).

2.2. Maturidade sexual
O comprimento e/ou a idade de 50% da 
maturidade sexual, parâmetro que de-
riva da ogiva, é útil para definir certas 
medidas de regulação da pesca, como 
o comprimento mínimo de captura. Em 
pequenos pelágicos ganha relevância, já 
que, devido ao seu rápido crescimento, 
as capturas dependem principalmente de 
espécimes nascidas há menos de um ano 
e que recrutaram recentemente ao esto-
que desovante.

Um passo crucial na estimativa da pro-
porção de peixes adultos refere-se à ava-
liação do estado de maturidade sexual 
das gônadas por microscopia (Fabeiro-
-Quintero et al. 2009) ou macroscopia. A 
microscopia examina a estrutura celular 
interna (histologia) ou a aparência ex-
terna do ovócito inteiro. A macroscopia 
é a avaliação visual do desenvolvimento 
da gónada externa. A microscopia é mui-
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to precisa, mas é cara e consome muito 
tempo, enquanto a macroscopia é mais 
barata e rápida, mas está associada a um 
maior grau de erro. Flores et al. (2018) de-
senvolvem um método baseado no índice 
gonadossomático (IGS) como uma forma 
alternativa de estimar a ogiva de maturi-
dade, através de um modelo multinomial 
logístico para separar os peixes em dife-
rentes classes de maturidade, baseado 
apenas no seu valor do IGS. No entanto, 
considera-se que o IGS conserva uma de-
pendência com o tamanho da fêmea e é 
muito sensível a aspetos da amostragem, 
uma vez que formam agregações para a 
desova, separadas de outros indivíduos 
maduros e estes por sua vez dos juvenis, 
o que gera possíveis distorções. O ideal 
é uma amostragem bietápica, com um 
número mínimo de lanços de pesca e um 
número mínimo de peixes por lanço.

Foram relatadas alterações no comprimen-
to de maturidade em pequenos pelágicos, 
associadas à queda da abundância provo-
cadas pela pressão pesqueira (Mori et al. 
2012), no entanto, enquanto estes estudos 
não forem acompanhados com estimativas 
de idade, não é possível distinguir se real-
mente é um processo dematuração preco-
ce ou é um problema de crescimento, ou 
seja, definir se as fêmeas estão realmente 
a amadurecer numa idade mais jovem, 
porque pode acontecer que as fêmeas es-
tejam a amadurecer na mesma idade, mas 
por problemas na taxa de crescimento al-
cancem um tamanho menor.  

2.3. Períodos de desova
Determinar o início, o fim e a duração 
dos períodos de desova das populações 
de peixes é um aspeto fundamental em 
estudos biológicos de pesca e de grande 
interesse para a gestão das pescarias. Este 
pode ser facilmente determinado através 

de índices macroscópicos (e.g. IGS) com 
um projeto de amostragem adequa-
do. Os períodos de desova tipicamente 
mostram uma sazonalidade mais ou me-
nos previsível dentro de um ciclo anual 
(Lowerre Barbieri et al. 2011), cujo suces-
so assume-se estar correlacionado com o 
acoplamento ou desacoplamento com as 
condições ideais para a sobrevivência dos 
estádios iniciais. Cahuin et al. (2015) des-
creve para o biqueirão-do-peru mudan-
ças latitudinais nos períodos de desova, o 
que apoiaria a hipótese de que a variabi-
lidade no processo reprodutivo é prova-
velmente modulada por fatores ambien-
tais que poderiam determinar o início, o 
pico e o termo do processo reprodutivo 
num ambiente que se caracteriza por ser 
marcadamente sazonal.

Um aspeto bem descrito na literatura é 
a dependência dos períodos de desova 
com a estrutura de tamanhos do estoque, 
onde fêmeas de menor comprimento têm 
períodos mais curtos e de menor inten-
sidade em comparação com as de maior 
tamanho (Mori et al. 2009). Cubillos et al. 
(2012) verifica, no caso da sardinha, que 
este efeito do tamanho nos períodos de 
desova, associado ao facto da pesca ten-
der a eliminar os peixes de crescimento 
rápido ou maiores, provoca a deteriora-
ção da estrutura dos tamanhos, e tende a 
selecionar indivíduos de crescimento len-
to na população. As consequências des-
tas alterações induzidas pela pesca são 
diretamente observadas no índice gona-
dossomático e no padrão espacial de de-
sova. Estas alterações podem aumentar a 
sensibilidade da população à variabilida-
de climática, quer ajustando quer desa-
justando o ciclo reprodutivo com o sinal 
sazonal de variáveis ambientais que favo-
recem ou desfavorecem respetivamente 
o recrutamento.
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Embora existam índices macroscópicos 
úteis e fáceis de monitorizar, do ponto de 
vista da caracterização do início, do ter-
mo e da duração do período reprodutivo 
dentro de um ciclo anual, não existe um 
método normalizado que permita ava-
liar ou comparar a estação reprodutiva 
e o momento do pico de desova (Lower-
re-Barbieri et al. 2011). Na ausência de 
um método normalizado, torna-se difí-
cil a análise de tendências temporais e 
estudos comparativos entre populações 
e espécies. Em geral, o método utiliza-
do é definir a estação de desova com 
base num limiar de índice reprodutivo, 
mas em espécies que mostram grandes 
flutuações corre-se o risco de em certos 
anos este limiar pré-definido nunca ser 
alcançado ou pelo contrário ser alcan-
çado prematuramente. Claramunt et al. 
(2012, 2014) desenvolvem um método 
para definir quantitativamente o início, 
o pico e o termo, podendo analisar as 

suas mudanças interanuais, encontran-
do assim uma sincronia nestas flutuações 
entre Engraulis ringens e Strangomera 
bentincki, duas espécies que constituem 
uma pescaria mista na zona centro-sul do 
Chile (Box 2.1).

2.4. Fração desovante 
diária
Um parâmetro de enorme importância 
no momento de definir o potencial re-
produtivo em pequenos pelágicos é a de-
terminação do número de desovas num 
intervalo de tempo. Estima-se indireta-
mente a população através da estimativa 
da proporção da população de fêmeas 
que desova por dia (S). A frequência de 
desova (F), isto é, o intervalo de tempo 
entre as desovas consecutivas é o inverso 
da fração desovante (F = 1/S), ou seja, o 
número de desovas (D) para o intervalo 

Box 2.1. Análise quantitativa dos períodos de desova

A metodologia consiste em acumular as informações reprodutivas por mês (IGS 
ou proporção fêmeas ativas) a partir do mês como valor mais baixo do indicador 
reprodutivo, conformando um ano biológico. Posteriormente ajusta-se um mo-
delo sigmoide:

Simétrico:                   Ou   assimétrico:

Onde 

     é o valor acumulado do indicador no mês t 

a, b, c parâmetros a estimar, após de ajustados definem-se como início, pico e 
termo do período reprodutivo 25, 50 e 75% da assíntota
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de tempo (t) em que foi medida S, é D = 
S*t. A estimativa da fração diária de fê-
meas desovantes (S) é considerada a mais 
complexa (Hunter & Lo 1997) que exige a 
identificação de um marcador de desova 
de duração conhecida e que a amostra-
gem seja capaz de obter uma proporção 
aleatória do número de peixes com e sem 
o marcador (Basilone et al. 2015; Kurita 
2012). O marcador de desova mais utili-
zado é o folículo pós-ovulatório (FPO; Ba-
silone et al. 2009) porque é a evidência 
mais confiável de desova prévia. Marca-
dores que indicam desova iminente, tais 
como os estágios do núcleo migrante e 
hidratado também podem ser utilizados. 
Graças às recentes melhorias do conheci-
mento obtido sobre a degeneração dos 
folículos pós-ovulatórios (FPOs), através 
de experiências em ambiente controlado 
e classificação dos FPO em estádios inde-
pendentes da hora de captura, permiti-
ram melhorar a estimativa das coortes de 
pré e pós-colocação de cada fêmea atra-
vés de matrizes de datação (Uriarte et al. 
2009; Claramunt et al. 2012). 

De acordo com Ganias (2012) a estimati-
va de S é um processo de 4 etapas, que 
generalizando para qualquer marcador 
seriam:

1. Identificar e classificar o marcador 
nas preparações histológicas;

2. Atribuir idade ao marcador (data-
ção);

3. Atribuir as fêmeas a classes de deso-
va diárias;

4. Dividir o número de fêmeas de cada 
classe pelo número de fêmeas ma-
duras analisadas.

Além disso, deve considerar-se que exis-
tem provas de que a reabsorção de FPO 

depende da temperatura e do tamanho 
(Leonarduzzi et al. 2009; Claramunt et al. 
2019).

2.5. Áreas de desova
A existência de populações extremamen-
te grandes de peixes pelágicos nos siste-
mas de ressurgência costeira, promoveu 
um grande interesse científico no quadro 
da compreensão dos mecanismos e fato-
res que a determinam e que afetam a sua 
variabilidade. Neste contexto, reconhe-
ce-se a importância dos processos físicos 
de mesoescala e a combinação de fatores 
químicos e biológicos que participam no 
êxito do recrutamento dos pequenos pe-
lágicos. O conhecimento alcançado per-
mitiu gerar múltiplas hipóteses que suge-
rem que o sucesso dos primeiros estádios 
de vida, que determinariam a força do 
recrutamento, depende das caracterís-
ticas hidrográficas das chamadas áreas 
de desova ou zonas de retenção (Cury 
& Pauly 2000). A esse respeito, Vásquez 
et al. (2018) implementaram um modelo 
baseado no indivíduo espacialmente-ex-
plícito para a área de desova do norte do 
Chile (17ºS-26°S) acoplado a um modelo 
hidrodinâmico 3D (ROMS) para o período 
1995-2016. Os resultados indicam que a 
sincronização temporal e localização es-
pacial da desova, têm um efeito maior 
nos processos advectivos do biqueirão-di-
-peu. As desovas ocorridas a norte de 19°S 
são principalmente transportados para o 
noroeste gerando conectividade com a 
região costeira do Peru, enquanto a área 
de desova localizada entre 19°S e 24°S 
funciona como uma zona de retenção e 
sustenta o recrutamento precoce.

Uma série de estudos comparativos de 
climatologia e geografia realizados em 
áreas de desova conhecidas  serviram 
para identificar as três principais classes 
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de processos físicos que se combinam 
para produzir um habitat reprodutivo fa-
vorável para os peixes pelágicos costeiros: 
processos de enriquecimento (ressurgên-
cia, mistura, etc.), processos de concentra-
ção (convergências, frentes, estabilidade) 
e processos que favorecem a retenção 
dentro (ou para) do habitat apropriado. 
A estes três elementos Bakun (1996) cha-
mou a “tríade fundamental” (Agostini & 
Bakun 2002). Ainda que algumas das su-
posições feitas sobre esta proposta, como 
assimilar “retenção” a “retenção sobre a 
plataforma” ou “mais comida” “melhor 
recrutamento”, nem sempre são válidas 
já que se conseguiu comprovar que no 
caso da anchova do Golfo da Biscaia o 
transporte fora da plataforma favorece 
o recrutamento, devido a fatores como 
maior temperatura, menor predação so-
bre os primeiros estádios (ovos e larvas), 
maior visibilidade das presas, associação 
a sistemas frontais e a estratificação da 
coluna de água (Irigoien 2009; Alvarez et 
al.2009; Aldanondo et al. 2009; Pájaro et 
al. 2009b; Bustos et al. 2009; Auad & Mar-
tos 2012).

Outro aspeto a destacar é a flutuação na 
extensão e localização das áreas de deso-
va, detetando-se zonas recorrentes (onde 
a desova se observa quase todos os anos 
com baixa variabilidade) e ocasionais 
(onde a desova apresenta uma elevada 
variabilidade interanual) no habitat de 
desova realizada (Zúñiga & Cubillos 2009; 
Claramunt et al. 2009). Em geral, ainda 
não existe uma explicação razoável para 
as mudanças na localização das áreas de 
desova, entretanto a sua extensão (área 
ocupada) estaria relacionada com a dis-
ponibilidade (abundância), implicando 
um processo denso-dependente (Clara-
munt et al. 2009).

2.6. Produção de ovos
A produção total de ovos (PTO) demons-
trou ser uma medida mais próxima da 
verdadeira capacidade reprodutiva do 
que a biomassa de desovantes (BD). O va-
lor de PTO depende da fecundidade, que 
em grande medida é determinada pela 
estrutura demográfica do estoque repro-
dutor (idade, e por correlação o tamanho 
dos indivíduos reprodutores). 

A quantidade de ovos produzidos é o pro-
duto da fecundidade parcial e o número 
de desovas, no entanto, quer a fecundi-
dade quer o número de desovas sofrem 
variações intra e interanuais (Cubillos et 
al. 2009), além de serem dependentes 
do tamanho da fêmea (Claramunt et al. 
1994, 2007). Hunter & Leong (1982) e 
Alheit et al. (1984) sugerem que a fecun-
didade anual por unidade de biomassa 
parental pode ser altamente variável e 
dependente do estado nutricional e da 
estrutura de tamanho do estoque. Por 
estas razões, para contar com índices fi-
dedignos do potencial reprodutivo e ava-
liar as suas possíveis flutuações e causas 
associadas, é necessário monitorizar os 
padrões temporais dos parâmetros repro-
dutivos dos estoques, bem como exami-
nar a influência das variáveis biológicas 
(idade, peso, tamanho, condição), os prin-
cipais parâmetros reprodutivos (Nunes et 
al. 2009). Para isso é necessário estimar o 
número de ovos evacuados numa desova 
(Fecundidade parcial), e a proporção de 
fêmeas que desova cada dia (Fração de-
sovante), com a qual também é possível 
determinar o número de desovas por uni-
dade de tempo (geralmente ao mês). Nes-
te sentido o Método de Produção Diária 
de Ovos (MPDO) é o que fornece a infor-
mação mais confiável (Parker 1980; Pájaro 
et al. 2009a). A dificuldade na estimativa 
do potencial reprodutivo deve-se ao facto 
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de envolver inúmeros e muito diferentes 
parâmetros que variam em função da es-
pécie e/ou estoque considerado já que 
depende da estratégia reprodutiva da 
espécie, do ecossistema e da pressão pes-
queira. Assim, existem diferentes índices 
de potencial reprodutivo para cuja esti-
mativa é necessário conhecer processos 
críticos como a maturação, a produção de 
ovos (fecundidade, frequência de postu-
ra, duração da desova, etc.), os processos 
atrésicos e os processos energéticos que 
ligam o estado do ecossistema e da fê-
mea e a produção de ovos, entre outros 
(Saborido-Rey et al. 2009).

Quanto aos padrões espaciais da repro-
dução dos pequenos pelágicos, são par-
ticularmente importantes, já que uma 
maior variabilidade implica uma maior 
plasticidade e, por conseguinte, resiliên-
cia relativa ao esforço de pesca. A distri-
buição da desova, suas flutuações e pos-
síveis fatores associados constituem uma 
informação muito valiosa para a com-
preensão do sucesso reprodutivo. Por ou-
tro lado, devido ao seu rápido crescimen-
to, onde uma considerável proporção do 
comprimento máximo seria alcançada em 
apenas alguns meses de vida e portanto 
a força da classe anual seria o resultado 
da taxa de sobrevivência alcançada du-
rante a estação anterior, o que gera di-
ficuldades sobre o manejo e a gestão da 
pescaria reafirmando-se a necessidade de 
avaliar os produtos da desova (Claramunt 
et al. 2009).

2.7. Avaliação da 
biomassa desovante
Uma das metodologias mais amplamente 
utilizadas em todo o mundo para estimar 
a biomassa desovante de peixes pelági-

cos é o Método de Produção Diária de 
Ovos (DEPM, pelas suas siglas em inglês). 
O DEPM foi aplicado em todo o mundo 
mais de 120 vezes em 18 espécies de 5 
famílias de peixes teleósteos, desde inú-
meros clupeiformes até gadiformes como 
a pescada europeia (Stratoudakis et al. 
2006).

O DEPM é utilizado como um instrumen-
to para a gestão de um estoque de pesca 
a partir da obtenção de um estimador de 
biomassa independente da pescaria (que 
se baseia em capturas, esforço de pesca, 
etc.) e do conhecimento do ambiente. 
Este método pode ser utilizado de for-
ma direta na avaliação, como um índice 
de biomassa do estoque; fornece infor-
mações essenciais para a monitorização 
da população (variações da estrutura dos 
comprimentos dos reprodutores, parâme-
tros reprodutivos, entre outros); e altera-
ções na distribuição temporal e espacial 
do estoque e das suas áreas de reprodu-
ção e criação.

O DEPM tem alguns pré-requisitos que 
devem ser cumpridos:

• Os ovos são distribuídos nas camadas 
superiores do oceano, não servindo 
para avaliar espécies com ovos bentó-
nicos.

• Os peixes possuem fecundidade anual 
indeterminada.

• As fêmeas que desovam devem po-
der ser identificadas durante o dia de 
amostragem, seja macroscópica ou 
microscopicamente.

• A área de estudo contém a área de 
desova.

• O método deve ser aplicado no mo-
mento de reprodução máxima.
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O DEPM foi desenvolvido no final dos 
anos 70 por um grupo de cientistas do 
Southwest Fisheries Center, Califórnia, 
para peixes pelágicos com fecundidade 
anual indeterminada (Parker 1980; Lasker 
1985). Este grupo de pesquisadores de-
senvolveu uma metodologia engenhosa 
para estimar de forma instantânea a bio-
massa desovante (B), com base no cálculo 
da fecundidade diária específica e da pro-
dução diária de ovos (Po). A fecundidade 
diária específica representa o número de 
ovos por grama de peso produzido pela 
população e estima-se a partir de três 
parâmetros: a proporção de fêmeas ma-
duras (R), a fecundidade, calculada como 
o número de ovócitos libertados por uma 
fêmea em cada postura (F), e a propor-
ção de fêmeas que desovam cada noite 
(S).  (Ver o desenvolvimento do modelo 
de estimativa no quadro, Box 2.2).

O material e a informação necessários 
para estimar B é recolhido e obtido ge-
ralmente a partir de um cruzeiro de in-
vestigação direcionado para a espécie a 
avaliar. A campanha cobre toda a área 
de postura através de um desenho geral-
mente em transectas nas quais se distri-
buem as estações oceanográficas a cada 
certa distância, que pode corresponder 
a um conhecimento prévio da abundân-
cia ou intensidade da desova, ou a uma 
amostragem de tipo adaptativo. É inte-
ressante ressaltar que este tipo de design 
permite também aplicar paralelamente, 
a estimativa da biomassa da unidade po-
pulacional por métodos acústicos, a par-
tir dos cardumes da espécie-alvo deteta-
dos durante o trajeto do navio ao longo 
das transectas.

Nas estações oceanográficas são realiza-
dos lanços verticais ou oblíquos com re-
des de plâncton (Smith et al. 1985) para 

a recolha de ovos, e estações com perfila-
dores CTD para obter dados de tempera-
tura e salinidade, entre outros, na coluna 
de água. Por sua vez, os lanços de pesca 
são efetuados em função da deteção de 
cardumes da espécie-alvo, sendo ideal 
que os mesmos se realizem quer em ho-
rário diurno quer em noturno. Estes lan-
ços fornecem amostras de peixes para es-
timar o peso médio (W), a frequência de 
postura (S), a proporção de sexos (R) e a 
fecundidade (F).

Existem determinadas condições para po-
der estimar a Produção de Ovos (Po) as 
quais requerem definir e designar está-
dios para cada etapa do desenvolvimen-
to embrionário (Lo 1985; De Ciechomski 
& Sánchez 1984), converter esse estádio 
de desenvolvimento em horas de vida 
do embrião, determinar a hora de pico 
da desova e estabelecer um modelo de 
mortalidade natural que permita esti-
mar a produção inicial de ovos a partir de 
ovos de plâncton (geralmente o modelo 
de decaimento exponencial). No entan-
to, devem considerar-se duas premissas 
importantes para poder estabelecer o 
modelo: a mortalidade é constante para 
todas as idades e todos os ovos são deso-
vados e fertilizados a uma hora fixa. 

No caso dos parâmetros dos peixes adul-
tos, a estimativa da fecundidade (F), a 
proporção de fêmeas (R) e o peso médio 
das fêmeas (W) podem ser aprofundados 
em Lasker (1985); enquanto a fração de-
sovante diária já foi tratada no ponto 2.4.

A estimativa de B proposta originalmen-
te por Parker (1980) contemplava o cál-
culo da variância usando a expansão de 
Taylor em termos dos coeficientes de 
variação de cada parâmetro estimado e 
a covariância dos parâmetros dos indiví-
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duos adultos (Parker 1980). Por sua vez, 
Stauffer & Picquelle (1980) introduziram 
o método Delta para calcular a variância 
da estimativa da biomassa. Embora em 
muitas publicações científicas se continue 
a usar essas metodologias, com as novas 
ferramentas proporcionadas pela compu-
tação, a estimativa da variância do mode-
lo evoluiu para o uso de outros métodos, 
como o bootstrap. Recentemente, alguns 
trabalhos aplicaram estatística não para-
métrica associada ao bootstrap para cali-
brar o modelo de mortalidade embrioná-
ria necessário para estimar P0 (Melià et 
al. 2012), ou para criar intervalos de con-
fiança para a estimativa da biomassa e os 
parâmetros envolvidos no DEPM (Pájaro 
et al. 2013). 

Quer P0 quer S são os dois parâmetros 
que maior dispersão trazem ao modelo 
(Picquelle & Stauffer 1985; Armstrong et 
al. 1988; Hunter & Lo 1997), pelo que, au-
mentar o número de estações planctóni-
cas e lances de pesca é uma das formas de 
diminuir essa variabilidade; no entanto, 
isso representa um maior número de dias 
de campanha (e maior custo do cruzeiro). 
É por isso que podem ser observadas na 
literatura outras alternativas estatísticas 
a fim de reduzir a preferência por esses 
parâmetros (Hunter & Lo 1997). 

Entre as vantagens do MPDO podemos 
inferir que em cada um dos parâmetros, 
P0, variáveis reprodutivas e biomassa, 
estima-se quer o seu valor médio quer a 
sua precisão (coeficientes de variação); a 
aplicação desta metodologia resulta num 
conhecimento integrado do ecossistema, 
incluindo outras espécies que partilham 
o mesmo habitat que a espécie-alvo, e in-
formações oceanográficas que permitem 
conhecer as características das massas de 
água da área. 

Por outro lado, entre as desvantagens, 
o DEPM é uma técnica que exige muito 
tempo de trabalho no mar e de labora-
tório pós-campanha. É necessário ter-
pessoal treinado quer para realizar as 
análises microscópicas dos ovários das 
fêmeas quer para a correta identificação 
e atribuição dos estádios de desenvolvi-
mento dos ovos planctónicos; em certas 
espécies, é difícil obter uma amostragem 
representativa de adultos (F); e, por últi-
mo, a incerteza associada à estimativa de 
alguns dos parâmetros é elevada, apesar 
das melhorias nas técnicas desenvolvidas 
para a sua estimativa.

2.8. Efeitos maternais
Vários estudos têm relatado a existência 
de um efeito maternal na qualidade da 
descendência em peixes iteróparos (e.g. 
Kjesbu et al. 1996; Johnston & Lleggett 
2002), onde as fêmeas de mais porte pro-
duzem ovos mais grandes, que devem 
conduzir a larvas mais grandes e com 
maior qualidade nutricional. Além disso, 
as fêmeas maiores são também mais fe-
cundas e têm períodos de desova mais 
extensos. Esta estratégia foi postulada 
como um mecanismo adaptativo para 
contornar as elevadas mortalidades natu-
rais que estas espécies sofrem durante os 
seus estágios iniciais de desenvolvimento. 
No entanto, para espécies como os pe-
quenos pelágicos, a evidência sobre a 
ocorrência do efeito maternal foi, até 
agora, restringida a apenas alguns estu-
dos. Riveiro et al. (2000, 2004) relataram 
a existência de diferenças significativas 
no tamanho e qualidade do ovo na sardi-
nha (Sardina pilchardus), onde as larvas 
que derivaram de ovos com maior con-
teúdo proteico, tiveram uma maior so-
brevivência. Os mesmos autores relata-
ram também um maior teor proteico em 
ovos produzidos em estações frias. Por 

Box 2.2. Método de Produção 
Diária de Ovos

A relação fundamental que permite 
estimar a biomassa desovante (B) é:

Onde: P é a produção de ovos no 
mar  e C é a capacidade de produção 
de ovos por grama de fêmea a qual 
é estimada por 

E: Fecundidade média

F: Fração da população de fêmeas 
que desova por dia

R: Proporção em peso de fêmeas na 
população.

W: Peso médio de fêmeas

Por sua vez, P depende da 
produção diária de ovos por 
unidade de área no mar  (P0) e a 
área de desova (A)

Dado que os ovos recolhidos não 
são os que foram desovados, 
uma vez que foram sujeitos a 
mortalidade, deve-se corrigir 
através do ajuste de uma curva de 
sobrevivência, para o que se deve 
atribuir idade aos ovos.

Finalmente a equação de biomassa, 
fica:

Onde K é o fator para passar de 
grama para tonelada.
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sua vez, Castro et al. (2009) reportaram 
diferenças latitudinais no tamanho e 
qualidade do ovo no biqueirão-do-peru 
(Engraulis ringens), onde, nas zonas meri-
dionais com temperaturas mais frias, fo-
ram observados ovos com maior tama-
nho e teor de lípidos do que nas zonas 
setentrionais mais quentes.

Mudanças na distribuição vertical da de-
sova, como potencial tático dentro das 
estratégias reprodutivas, foram pouco 
estudadas. Entre os fatores que determi-
nam a profundidade dos ovos na coluna 
de água está a sua densidade específica, 
durante a fase de desenvolvimento em-
brionário (Fabra et al. 2005), no entanto, 
não se sabe se a sua densidade muda du-
rante a estação de desova, entre localida-
des, e se as variações na distribuição são 
apenas determinadas pelo ambiente ou 
se resultam de efeitos maternais. Castro 
et al. (2019) informam que no norte do 
Chile, onde existe uma marcada termocli-
na e concentrações mínimas de oxigénio, 
os ovos localizam-se perto da superfí-
cie; nos fiordes, no extremo sul, devido 
a grandes contributos de água doce de 
rios e degelos, situam-se mais profunda-
mente. Houve mudanças na distribuição 
vertical durante a estação de desova, e 
diferenças na densidade dos ovos entre 
localidades, meses e desenvolvimento 
embrionário. As mudanças na distribui-
ção vertical dos ovos são influenciadas 
pelas características que determinam a 
densidade da água do mar nas diferen-
tes localidades. No entanto, alterações 
na composição bioquímica associadas ao 
efeito maternal também podem afetar a 
sua densidade e distribuição. 

A evidência para sustentar que ao nas-
cer as larvas grandes derivam de ovos 
maiores é praticamente inexistente em 
pequenos pelágicos, embora recente-

Por outro lado, entre as desvantagens, 
o DEPM é uma técnica que exige muito 
tempo de trabalho no mar e de labora-
tório pós-campanha. É necessário ter-
pessoal treinado quer para realizar as 
análises microscópicas dos ovários das 
fêmeas quer para a correta identificação 
e atribuição dos estádios de desenvolvi-
mento dos ovos planctónicos; em certas 
espécies, é difícil obter uma amostragem 
representativa de adultos (F); e, por últi-
mo, a incerteza associada à estimativa de 
alguns dos parâmetros é elevada, apesar 
das melhorias nas técnicas desenvolvidas 
para a sua estimativa.

2.8. Efeitos maternais
Vários estudos têm relatado a existência 
de um efeito maternal na qualidade da 
descendência em peixes iteróparos (e.g. 
Kjesbu et al. 1996; Johnston & Lleggett 
2002), onde as fêmeas de mais porte pro-
duzem ovos mais grandes, que devem 
conduzir a larvas mais grandes e com 
maior qualidade nutricional. Além disso, 
as fêmeas maiores são também mais fe-
cundas e têm períodos de desova mais 
extensos. Esta estratégia foi postulada 
como um mecanismo adaptativo para 
contornar as elevadas mortalidades natu-
rais que estas espécies sofrem durante os 
seus estágios iniciais de desenvolvimento. 
No entanto, para espécies como os pe-
quenos pelágicos, a evidência sobre a 
ocorrência do efeito maternal foi, até 
agora, restringida a apenas alguns estu-
dos. Riveiro et al. (2000, 2004) relataram 
a existência de diferenças significativas 
no tamanho e qualidade do ovo na sardi-
nha (Sardina pilchardus), onde as larvas 
que derivaram de ovos com maior con-
teúdo proteico, tiveram uma maior so-
brevivência. Os mesmos autores relata-
ram também um maior teor proteico em 
ovos produzidos em estações frias. Por 

Box 2.2. Método de Produção 
Diária de Ovos

A relação fundamental que permite 
estimar a biomassa desovante (B) é:

Onde: P é a produção de ovos no 
mar  e C é a capacidade de produção 
de ovos por grama de fêmea a qual 
é estimada por 

E: Fecundidade média

F: Fração da população de fêmeas 
que desova por dia

R: Proporção em peso de fêmeas na 
população.

W: Peso médio de fêmeas

Por sua vez, P depende da 
produção diária de ovos por 
unidade de área no mar  (P0) e a 
área de desova (A)

Dado que os ovos recolhidos não 
são os que foram desovados, 
uma vez que foram sujeitos a 
mortalidade, deve-se corrigir 
através do ajuste de uma curva de 
sobrevivência, para o que se deve 
atribuir idade aos ovos.

Finalmente a equação de biomassa, 
fica:

Onde K é o fator para passar de 
grama para tonelada.
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mente (Garrido et al. 2015) mostrou que 
este mecanismo parece também estar a 
acontecer à Sardina pilchardus, pelo me-
nos para a fase de alimentação endóge-
na. Todos estes achados, embora ainda 
muito parciais, parecem indicar que mes-
mo para espécies de vida curta como os 
pequenos pelágicos, o efeito maternal é 
um mecanismo importante que merece 
ser investigado. Outro aspeto importante 
e que nos últimos anos tem vindo a acu-
mular evidências, é que crescer mais rapi-
damente daria uma maior probabilidade 
de sobreviver nas fases larval e juvenil em 
peixes teleósteos, incluindo os pequenos 
pelágicos (Meekan et al. 2006; Takasuka 
et al. 2003,2004).

2.9. Crescimento 
Os peixes teleósteos, como o resto dos 
vertebrados, possuem um crescimento in-
determinado, que se intensifica nas eta-
pas iniciais e se reduz gradualmente em 
etapas de desenvolvimento posteriores 
até se tornar assimptótico em indivíduos 
senescentes. No caso dos pequenos pelá-
gicos este ciclo é concluído em cerca de 1 
a 5 anos para a maioria dos engráulidos 
e clupéidos (e.g. Van Beveren et al. 2014; 
Uriarte et al.2016; Dehghani et al. 2015), 
mesmo tendo sido relatadas longevida-
des superiores em algumas espécies (e.g. 
arenques; Melvin &Campana 2010). Em-
bora seja verdade que os pequenos pe-
lágicos se ajustam ao modelo geral de 
crescimento assimptótico, o crescimento 
somático nestas espécies parece ser alta-
mente variável, influenciado por fatores 
denso-dependentes, pela dinâmica dos 
seus processos reprodutivos e por fatores 
extrínsecos ligados à pressão ambiental 
que podem váriar a diferentes escalas es-
paciais e temporais. No entanto, o cresci-
mento varia não só na fase adulta, mas 

também nas fases iniciais, embora pareça 
razoável inferir que transitar acelerada-
mente por esses estádios vulneráveis su-
jeitos a elevadas mortalidades naturais 
poderia ser vantajoso para pequenos pe-
lágicos, tal como tem sido relatado nal-
gumas espécies (Anderson 1988; Meekan 
et al. 2006; Takasuka et al. 2003, 2004). 

Apesar de toda a variabilidade potencial, 
o crescimento permanece uma variável 
concomitante quantificável que reflete 
uma condição que pode ser monitoriza-
da a qualquer nível do ciclo de vida des-
tas espécies. Nas últimas décadas tem-se 
vindo a gerar informação que permitiu 
ter uma melhor visão dos mecanismos 
ligados à dinâmica do crescimento nas 
diferentes fases do ciclo de vida dos pe-
quenos pelágicos (Peck et al. 2013; Pe-
titgas et al. 2013). Por exemplo, alguns 
estudos recentes realizados em cresci-
mento de juvenis de espécies de engráu-
lidos, em ecossistemas de alta produtivi-
dade, reportaram taxas de crescimento 
extremamente altas, onde as espécies 
alcançaram entre 70-80% do comprimen-
to assimptótico durante o seu primeiro 
ano de vida, como o Engraulis encrasi-
colus (Aldanondo et al. 2011), Engraulis 
japonicus(Namiki et al. 2010), e Engrau-
lis ringens (Plaza et al.2019), depois do 
qual se produz uma queda drástica no 
crescimento presumivelmente vinculada 
à reprodução. Em que medida são estas 
descobertas uma exceção ou a regra em 
pequenos pelágicos nestes ecossistemas, 
e como poderia uma estratégia deste 
tipo ser associada às suas dinâmicas re-
produtivas? Parece razoável prever que, 
se estas espécies têm um elevado poten-
cial para crescer durante o seu primeiro 
ano, alguns parâmetros reprodutivos, 
como o comprimento e a idade de matu-
ração, poderão também sofrer modifica-
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ções em escalas temporais mais rápidas, 
se os controladores do crescimento sofre-
rem grandes modificações, ou sob forte 
pressão da pesca (e.g. Sharpe & Hendry 
2009; Van Beveren et al. 2014). Infeliz-
mente, a informação sobre o crescimento 
em juvenis tardios de pequenos pelágicos 
é ainda muito parcial e restrita a algumas 
espécies e ecossistemas não só em pe-
quenos pelágicos, mas em muitos peixes 
teleósteos, principalmente devido a limi-
tações metodológicas. A nível larval hou-
ve maiores progressos, porque a maioria 
dos estudos concentraram-se nesta fase 
de desenvolvimento (Peck et al. 2013), 
embora ainda persistam muitas lacunas 
de informação nalguns ecossistemas do 
hemisfério sul na fase de pré-recrutas e 
recrutas (Peck et al. 2013).  

O SIBECORP começou a ser um fórum de 
divulgação de estudos sobre o crescimen-
to em pequenos pelágicos. Até à data 
foram apresentados 7 trabalhos com 
metodologias comparáveis, utilizando 
microaumentos diários em otólitos, prin-
cipalmente em larvas e juvenis concen-
trados em três espécies de engráulidos 
(Engraulis encrasicolus, Engraulis ringens, 
Engraulis anchoita e Strangomera ben-
tincki). Em geral para o caso de juvenis 
já metamorfoseados (4-12 mm LT) distin-
gue-se uma tendência a mostrar maiores 
taxas de crescimento em ecossistemas 
de maior produtividade (e.g. o Golfo da 
Biscaia e Humboldt, intervalo: ~0,3-1,6 
mmd-1; Aldanondo et al. 2009; Gómez et 
al. 2012) que em ecossistemas menos pro-
dutivos associados à plataforma conti-
nental e/ou zonas de estuário do oceano 
atlântico (~0,12-0,74 mmd-1; Brown et al. 
2012; Buratti & Hernández 2015). No caso 
das fases larvais < 25 mm LT, a informação 
é, na sua maioria, restrita ao E. Ringens 
no ecossistema de Humboldt, onde se re-

gistraram taxas de crescimento variáveis, 
embora em intervalos semelhantes entre 
zonas setentrionais (ca. 0,5-0,94 mmd-1; 
Contreras et al. 2015) e meridionais (ca. 
0,34-0.98 mmd-1; Molina-Valdiviaet al. 
2018). Dois estudos focaram-se em larvas 
de uma espécie endémica, a sardinha co-
mum (Strangomera bentincki), da zona 
central do Chile, os quais reportaram 
valores de crescimento larval médio de 
~0.33 mmd-1 (Rodríguez-Valentino et al. 
2015; Molina-Valdivia et al. 2018), que 
tendia a situar-se dentro dos limites de 
crescimento larval de engráulidos de vá-
rios ecossistemas no hemisfério norte (i.e. 
Peck et al. 2013), embora menores que o 
biqueirão-do-peru.

A nível intraespecífico os resultados dos 
trabalhos apresentados mostram em ge-
ral uma grande variabilidade do cresci-
mento de juvenis a nível sazonal, presu-
mivelmente vinculada às flutuações dos 
controladores ambientais do crescimento 
nessas etapas. Por exemplo, (Brown et al. 
2012; Buratti & Hernández, 2015) relata-
ram a influência sazonal da temperatura 
superficial do mar sobre o crescimento 
precoce de juvenis Engraulis anchoita nas 
costas da Argentina e do Brasil. A nível 
espacial a variabilidade do crescimento 
também foi evidente em juvenis reco-
lhidos em áreas costeiras e oceânicas de 
E. encrasicolus no Golfo da Biscaia (Al-
danondo et al. 2009). Ao contrário, as 
informações sobre o crescimento larval 
relatadas até agora, no âmbito do SI-
BECORP, mostram uma menor variabili-
dade a nível intra-sazonal e interanual, 
como foi o caso para o biqueirão-do-pe-
ru E. ringens nas costas chilenas, quan-
do se compara a mesma área geográfica 
(Contreras et al. 2015; Rodríguez-Va-
lentino et al. 2015). É certo que esta 
informação é demasiado parcial para 
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estabelecer algumas inferências, embora 
seja importante salientar que as larvas 
de pequenos pelágicos eclodem muito 
pouco desenvolvidas, o que redunda 
num potencial de crescimento reduzido 
nas suas primeiras etapas eque poderia 
acentuar-se ainda mais em espécies de 
águas temperadas e altas latitudes, onde 
as temperaturas são mais frias. Acresce o 
facto de as larvas recolhidas e analisadas 
fazerem parte de uma população origi-
nal, com diferentes níveis de nutrição 
que sofrerá elevada mortalidade natu-
ral. Por conseguinte, é razoável concluir 
que, nestas condições, é mais complexo 
identificar diferenças de crescimento em 
função da variabilidade ambiental. Ao 
contrário, os juvenis representam os so-
breviventes e, portanto, as suas estrutu-
ras calcificadas deveriam conter sinais da 
pressão ambiental que modelaram a sua 
transiçãocom sucesso pela sua fase larval.  

É importante também salientar que, 
até à data, a maior parte dos trabalhos 
que visam caracterizar a história da 
vida precoce dos peixes têm utilizado 
o comprimento do espécime como 
variável que quantifica as variações do 
crescimento somático. No entanto, sabe-
-se que o crescimento em comprimento 
se torna alométrico na maioria dos pe-
quenos pelágicos durante a fase de tran-
sição de larva para juvenil, embora não 
tenha sido revelado se esta paragem do 
crescimento está estritamente ligada a 
um mecanismo fisiológico. Por conse-
guinte, é importante procurar também 
indicadores complementares que permi-
tam quantificar as condições nutricionais 
das primeiras fases de desenvolvimento 
em pequenos pelágicos, e alguns estudos 
começaram a fornecer informações que 
podem contribuir para este fim (e.g.Her-
nández-Santoro et al. 2013; Cuttitta et 

al. 2009; Do Souto et al. 2018; Boyra et 
al. 2009). Finalmente, como corolário 
recomenda-se continuar a monitorizar 
o crescimento precoce em pequenos pe-
lágicos, a nível intra e interespecífico e 
entre ecossistemas usando diferentes 
abordagens. A acumulação e integração 
de informação permitirá revelar qual é 
o estado ontogenético (e.g. endpoint) 
sempre que for possível quantificar com 
maior fiabilidade a variabilidade do cres-
cimento, a fim de contribuir para gerar 
índices que deem conta da saúde e/ou 
condição inicial de uma população e suas 
repercussões potenciais na variabilidade 
do recrutamento.

2.10. Recrutamento
A característica principal dos pequenos 
pelágicos é a sua curta vida e rápido cres-
cimento, o que também acarreta que uma 
alta percentagem da captura do ano es-
teja sustentada por exemplares recrutas. 
Neste cenário, seria de vital importância 
contar com algum tipo de indicador que 
permita a previsão precoce da condição 
do estoque e do seu sentido de mudança, 
que seria de grande utilidade para a ava-
liação e a gestão de pescarias. No entan-
to, isso envolve de alguma forma a pre-
visão da força do recrutamento a partir 
de alguma medida de produtividade, o 
que representa um grande desafio para a 
ciência pesqueira, já que implica estabe-
lecer uma relação do tipo Stock-Recruta 
(SR). A relação SR envolve a ideia de que: 
1) o número anual de recrutas de um es-
toque de peixes é positivamente relacio-
nado com a biomassa do estoque deso-
vante, pelo menos a baixos níveis (Myers 
&Barrowman 1996; Gilbert 1997); 2) que 
a biomassa desovante é uma medida do 
potencial reprodutivo do estoque, o que 
tem sido um dos maiores paradigmas na 
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gestão das pescarias e em estudos sobre o 
recrutamento (Takasuka et al. 2019); e 3) 
que existem mecanismos compensatórios 
que reduzem o número de recrutas por 
desovante quando o tamanho do esto-
que aumenta (Parrish et al. 1986; Hilborn 
& Walters 1992).  No entanto, a variabili-
dade dos dados é tão grande que mesmo 
a forma do relacionamento SR não pode 
ser determinada com confiança para um 
estoque específico (Koslow 1992). Inú-
meros estudos explicam a fragilidade ou 
ausência de uma relação estoque recru-
ta em pequenos peixes pelágicos, como 
consequência das flutuações climáticas 
que afetam a sobrevivência desde a eclo-
são até ao recrutamento, de modo que 
o recrutamento é dissociado em grande 
medida da biomassa reprodutora (Cana-
les et al. 2020). A fragilidade da relação 
estoque recruta em pequenos pelágicos 
é, portanto, um problema grave, uma 
vez que pode levar à inferência de que as 
limitações do crescimento populacional 
que dependem da densidade são fracas 
ou não existem. No entanto, alternativa-
mente, a relação SR pode efetivamente 
ser o problema (Canales et al. 2020).

Foi estudada a sincronia e mudanças de 
nível na magnitude do recrutamento em 
escalas de tempo decadal e interdecadal. 
Isto implica que diferentes populações 
de pequenos pelágicos poderiam estar a 
flutuar sincronicamente moduladas pela 
variabilidade ambiental de baixa fre-
quência. As implicações de mudanças de 
nível (ou de regime) no recrutamento fa-
zem com que, embora a biomassa repro-
dutora seja importante, sejam sobretudo 
os processos que determinam o êxito 
do recrutamento que guiam a biomassa 
reprodutora, por isso tem sido propos-
to a alternativa de mudar o paradigma 
Stock-Recruta, por um Recruta-Stock, ou 

seja, em vez de continuar a pensar num 
estoque reprodutor que produz um certo 
nível de recrutas (relação Stock Recruta), 
pensar nos recrutas que ingressam e de-
terminam um nível de estoque reprodu-
tor sobre o qual é exercida a pesca. Por 
outras palavras, transferir o problema 
para uma fase em que se disponha de in-
formação suficiente para desenvolver ín-
dices de previsão da condição do estoque 
e do seu sentido de mudança. 

2.11. Perspectivas
Sabe-se que os pequenos pelágicos se 
desenvolvem sob condições impostas por 
pressões ambientais que determinam o 
sucesso de sua desova. Em geral, a esca-
la intra-sazonal é a menos estudada para 
conhecer a relação ambiente-recurso, em 
particular com a formação de agregações, 
transporte e deriva, e rotas de migração/
dispersão. Por outro lado, é necessário 
conhecer a envolvência ambiental/cli-
mática relacionada com o recrutamento 
desde a escala dos processos que afetam 
os primeiros estádios de vida, o recruta-
mento, e padrões de flutuação decadal e 
interdecadal (Claramunt et al. 2016). 

Existem lacunas de conhecimento em re-
lação à estratégia de atribuição de recur-
sos para a produção de ovos, que pode 
ser mais complicada do que a considera-
da até agora, ou seja, se a energia para 
a reprodução provém de reservas (Capi-
tal breeding) ou da ingestão durante a 
estação (Income breeding), o que pode 
explicar flutuações nos períodos repro-
dutivos. Por outro lado, como resultado 
do aumento do conhecimento das fontes 
e magnitude da variabilidade no poten-
cial reprodutivo, é possível desenvolver 
índices alternativos de produtividade 
biológica que possam explicar uma fra-
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ção significativa das flutuações de recru-
tamento. Em termos da sobrevivência de 
estádios precoces, sabe-se que as fêmeas 
de pequenos pelágicos, em diferentes 
meses da estação reprodutiva, produzem 
ovos com qualidade diferente, que se tra-
duzem em mudanças na probabilidade 
de sobrevivência. 

Aspetos como a fidelidade à zona de de-
sova e os períodos de transição larva-ju-
venil são os aspetos menos conhecidos 
em pequenos pelágicos, mas que têm 
o potencial de mudar o nosso modelo 
conceptual da sua dinâmica populacio-
nal. Utilização de marcadores como áci-
dos gordos em tecidos, isótopos estáveis 
e microquímica de otólitos, são técnicas 
modernas que podem ajudar a aumen-
tar o conhecimento relacionado com a 
influência ambiental, migração parcial, 
e discriminação dos efeitos maternais e 
ambientais sobre a migração vertical de 
estádios de ovos e larvas (Claramunt et al. 
2016).

A distribuição da desova varia interanual-
mente, mas é possível identificar áreas de 
desova recorrentes que se tipificam como 
áreas de retenção, costeiras e caracteri-
zadas como centros de ação biológica. 
Nas regiões do Chile e do Peru, perante 
a ocorrência de eventos El Niño ou La 
Niña, a desova tende a deslocar-se para 
sul ou para norte ao longo da costa. No 
contexto de locais de desova recorrentes, 
a caracterização de áreas de desova inco-
muns ou impróprias pode ajudar a com-
parar o sucesso da desova (Claramunt et 
al. 2016).

Foi estudada a sincronia e mudanças de 
nível na magnitude do recrutamento em 
escalas de tempo decadal e interdecadal. 
Isto implica que as populações de pe-
quenos pelágicos possam estar a flutuar 

sincronicamente moduladas pela varia-
bilidade ambiental de baixa frequência. 
As consequências de mudanças de nível 
(ou de regime) no recrutamento signifi-
cam que, embora a biomassa reprodu-
tora seja importante, são sobretudo os 
processos que determinam o êxito do 
recrutamento que guiam a biomassa re-
produtora. Estas novas descobertas estão 
a gerar uma série de questionamentos a 
respeito da dinâmica populacional, desde 
uma nova conceptualização do processo 
e intensidade do recrutamento e onde 
o crescimento inicial acelerado poderia 
desempenhar um papel chave na so-
brevivência da progénie. É importante 
salientar que larvas e juvenis que crescem 
mais rapidamente e são mais grandes na 
mesma idade, podem ter mais hipóteses 
de sobreviver do que as suas contrapar-
tes de crescimento lento, mecanismos 
que foram relatados noutros teleósteos 
sob a hipótese de crescimento-mortalida-
de (Anderson 1988; Meekan et al. 2006; 
Takasuka et al. 2003,2004). Portanto, ava-
liar os mecanismos “ser maior é melhor” 
versus “crescer rápido para aumentar 
a probabilidade de sobrevivência” são 
aspetos relevantes que merecem ser es-
tudados para conseguir uma base expli-
cativa do recrutamento. A isto deve-se 
acrescentar a importância da desconhe-
cida fase de transição larva-juvenil, onde 
alguns indicadores de recrutamento po-
dem ser obtidos. Neste contexto, desta-
ca-se como lacuna a escassez de estudos 
em crescimento larval em pequenos pelá-
gicos, apesar de existirem monitorizações 
ictioplanctónicos que poderiam ser otimi-
zados para este fim.

Em geral, a distribuição das espécies ic-
tícolas está associada a determinadas 
massas de água, que possuem certas ca-
racterísticas físico-químicas, como a tem-
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peratura e a densidade. Certas alterações 
nesses parâmetros devem ser refletidas 
em variações na coluna de água, resul-
tando numa alteração da estratificação 
vertical. Como resultado, as espécies fito 
e zooplanctónicas, geralmente associa-
das a essas áreas podem ser afetadas, o 
que pode induzir mudanças nas áreas de 
alimentação e reprodução dos diferentes 
estádios de desenvolvimento dos peixes 
que habitam essas zonas. Qualquer va-
riação nos valores desses parâmetros fora 
da gama de tolerância da espécie pode 
resultar numa alteração na sua distribui-
ção espacial e/ou temporal, alterando 
as janelas de acoplamento e desacopla-
mento dos predadores (peixes) e das suas 
presas (fito e/ou zooplâncton). Perry et 
al. (2005), ao analisarem um período de 
25 anos, identificaram mudanças na dis-
tribuição latitudinal de espécies de pei-
xes, de interesse comercial ou não, como 
resultado de aumentos da temperatura 
do mar. Esses autores concluíram que as 
espécies com ciclos de vida curtos e tama-
nhos pequenos foram as que mais sofre-
ram essas mudanças na distribuição. 

Nas próximas décadas, espera-se que os 
ecossistemas pelágicos sofram alterações 
na temperatura, oxigenação e produtivi-

dade, o que poderá ter efeitos na exten-
são e qualidade dos habitats que ocupam 
os pequenos pelágicos; embora essas re-
lações possam tornar-se complexas e di-
fíceis de prever (Muhling et al. 2018). No 
entanto, já relataram um aumento de es-
pécies de anchovas e sardinhas de zonas 
temperadas a quentes (Engraulis encrasi-
colus e Sardina pilchardus) como resulta-
do da mudança climática no longo prazo. 

Isto coloca os peixes pelágicos pequenos 
como espécies sensíveis a mudanças cli-
máticas no oceano, e espera-se que essas 
populações sejam as primeiras espécies a 
sofrer alterações ou deslocações latitudi-
nais produto de variações nos parâmetros 
físico-químicos da água. É interessante 
pensar como certas espécies de pequenos 
pelágicos da nossa região (Engraulis rin-
gens, E. anchoita, Sprattus fuegensis, 
Scomber colias) podem vir a ser utiliza-
das como espécies chave para detetar os 
efeitos das alterações climáticas nos ecos-
sistemas marinhos. Para tal, é necessário 
dispor de informações provenientes de 
longos períodos de tempo, a fim de po-
der analisar as variações das populações 
de peixes devido aos efeitos das altera-
ções climáticas em determinados sectores 
do Atlântico e do Pacífico Sul.
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3.1. Introdução ao 
domínio demersal
As espécies demersais são aquelas que 
estão associadas com o fundo marinho, 
já que vivem maioritariamente nesta re-
gião, onde obtêm o seu alimento ou po-
dem ocultar-se dos predadores. Dentro 
desta categoria diferenciam-se dois gran-
des grupos, os organismos que são estri-
tamente bentónicos, que vivem no fundo 
do mar, como os peixes planos, ou os ben-
topelágicos, que se deslocam na coluna 
de água na proximidade do fundo, como 
o bacalhau ou a pescada. No entanto, 
além do agrupamento de espécies em di-
ferentes domínios de acordo com a sua 
distribuição espacial, em muitos casos é 
difícil associá-las a um determinado habi-
tat. Por exemplo, muitas espécies conside-
radas demersais, como a pescada-argen-
tina (Merluccius hubbsi), durante parte 
do ciclo diário distribuem-se ao longo da 
coluna de água com um comportamen-
to pelágico (Irusta et al. 2016), enquan-

to outras tipicamente pelágicas, como o 
arenque do atlântico (Clupea harengus), 
são frequentemente capturadas perto do 
fundo onde formam grandes concentra-
ções reprodutivas (Brander 2001).

As pescarias demersais empregam uma 
grande variedade de métodos de captu-
ra, quer para peixes quer para inverte-
brados que vivem associados ao fundo. 
A maioria destas pescarias são mistas, ou 
seja, capturam uma grande diversidade 
de espécies, o que dificulta a avaliação e 
o manejo a partir da atribuição de quo-
tas, gerando, nalguns casos, uma eleva-
da percentagem de devoluções. As espé-
cies pertencentes a este domínio são, em 
geral, as mais consumidas e as de maior 
valor comercial dentro das plataformas 
continentais em diferentes regiões do 
mundo. Durante o século XX, devido ao 
acentuado aumento da atividade da pes-
ca mundial gerado pelo crescimento das 
frotas comerciais e às novas tecnologias 
para a deteção e captura das espécies, 
muitas das principais pescarias demer-
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sais foram particularmente afetadas, e 
estão atualmente sobre-explotadas (FAO 
2018). Isto levou ao desenvolvimento de 
medidas de gestão, com a implemen-
tação de áreas e épocas de proibição, a 
proposta de artes mais seletivas e de pla-
nos de gestão para a recuperação dos 
estoques. Para que estas medidas sejam 
realmente eficazes, devem ter uma base 
científica e, para tal, é necessário aumen-
tar o conhecimento sobre a biologia e a 
ecologia destas espécies, nomeadamente 
os aspetos relacionados com a dinâmica 
populacional, como a reprodução e o re-
crutamento, para a gestão sustentável 
destes recursos ao longo do tempo.

Durante os SIBECORP realizados desde 
2009, o 35% dos trabalhos apresentados, 
excluindo o grupo dos elasmobrânquios, 
corresponderam a estudos sobre espécies 
demersais. A maioria destas apresenta-
ções focaram-se em pescarias de platafor-
ma externa que constituem importantes 
recursos comerciais para os vários países 
(83 trabalhos), o resto correspondeu a es-
pécies costeiras (29 trabalhos) e inverte-
brados comerciais (25 trabalhos). Tendo 
em conta a temática principal proposta 
durante estes eventos, o presente capí-
tulo descreve as características gerais das 
pescarias demersais mais importantes da 
região ibero-americana, salientando as 
estratégias reprodutivas das espécies e a 
sua importância para o processo de recru-
tamento. 

3.2. Principais 
pescarias da região 
Ibero-Americana
Na região ibero-americana, as pescarias 
demersais constituem aproximadamen-
te 15% do total dos desembarques do 
meio marinho, os quais são dominados 

principalmente pelas espécies pelágicas 
(Macchi et al. 2014). Estes autores infor-
maram, segundo as estatísticas da FAO, 
que os países com as maiores capturas 
demersais nesta região são a Argentina, 
a Espanha, o Brasil, o Chile e o México, 
por esta ordem.

As pescarias demersais são constituídas 
por um amplo espectro de espécies que 
abrangem ambientes muito díspares, al-
gumas habitam principalmente em águas 
da plataforma externa até ao talude, e 
outras distribuem-se apenas em regiões 
costeiras litorais, em profundidades que 
não ultrapassam os 50 m. Algumas apre-
sentam uma maior dependência com o 
tipo de fundo, como é o caso das espé-
cies de recife, de forma que o seu ciclo 
de vida está diretamente associado a 
este ecossistema, pelo que costumam ser 
mais suscetíveis à degradação ambiental. 
Os recursos demersais marinhos incluem 
também invertebrados comerciais, no-
meadamente crustáceos e moluscos, que 
são frequentemente espécies de elevado 
valor comercial. Em resumo, dentro deste 
grupo variado de espécies, as estratégias 
reprodutivas mostram um amplo leque 
de categorias associadas à variabilidade 
ambiental, gerada quer pela distribuição 
latitudinal quer pela proximidade à costa. 
Por esta razão, para analisar as diferentes 
pescarias da região decidiu-se agrupar 
as espécies em três conjuntos principais, 
dois dos quais correspondem ao grupo 
dos peixes de plataforma e costeiros, e o 
terceiro aos invertebrados comerciais.

3.2.1. Pescarias de peixes em 
plataformas externas ou em altura

Nas pescarias de peixes demersais de 
alto mar, o grupo mais significativo em 
termos de importância dos volumes de 
captura para a maior parte dos países 
da região é o das pescadas. Na Península 
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Ibérica, a pescada do atlântico europeia 
(Merluccius Merluccius) constitui um im-
portante recurso comercial para a frota 
de pesca espanhola e portuguesa, artesa-
nal e industrial. É uma espécie de águas 
temperadas que, no Oceano Atlântico, se 
distribui desde a Mauritânia (18ºN) até 
à Noruega e Islândia (76ºN), e habita a 
profundidades entre 30 e 1000 m. Nesta 
região assume-se que há dois estoques 
principais separados pelo desfiladeiro de 
Cabo Bretão, o norte que abrange des-
de o Golfo da Biscaia até à Noruega e 
o sul que inclui desde a Mauritânia até 
à costa Cantábrica (ICES 2017). No mar 
Mediterrâneo existe outro estoque, mas 
é demenor magnitude e é considerado 
atualmente em sobre-explotação. 

Na região Sudoeste do Oceano Atlântico 
(ASO) destaca-se a pescada-argentina, 
Merluccius hubbsi, cuja distribuição lati-
tudinal engloba desde o norte do Rio de 
Janeiro, no Brasil, até 55°S na Argenti-
na, entre 50 m e 500 m de profundidade 
(Vaz-Dos-Santos et al. 2009; Cousseau & 
Perrota 2013). Trata-se de uma espécie 
característica das águas subantárticas, 
euritérmica e eurihalina, que realiza mi-
grações verticais durante o ciclo diário 
(Irusta et al. 2016). Ao longo da sua distri-
buição latitudinal distinguem-se diferen-
tes estoques pesqueiros, no Brasil há uma 
população no norte, entre 21° e 29°S, e 
no sul entre esta última latitude e os 34°S 
(Vaz-Dos-Santos et al. 2009). Na Argenti-
na também se consideram duas unidades 
ou efetivos pesqueiros principais: o esto-
que Bonaerense (34°-41°S) partilhado en-
tre a Argentina e o Uruguai, e o estoque 
Patagônico (41°-55°S), que é o de maior 
abundância (Irusta et al. 2016).  No ASO, 
outras pescarias demersais com importân-
cia dentro do grupo das pescadas são as 
que incluem espécies que habitam prin-
cipalmente em latitudes altas, a sul de 
38°S, como é o caso do granadeiro da pa-

tagónia (Macruronus magellanicus) e do 
verdinho austral (Micromesistius austra-
lis), este último com um comportamento 
mesopelágico, mas capturado maiorita-
riamente no domínio demersal (Cousseau 
& Perrota 2013). Estas espécies são distri-
buídas também no Sudoeste do Oceano 
Pacífico (PSO), numa faixa de latitudes se-
melhante ao Atlântico, onde constituem 
importantes recursos para as pescarias do 
Chile. A pescada-da-nova-zelândia (Mer-
luccius australis) também é distribuída 
em ambas as margens da América do Sul, 
principalmente a sul de 40°S, alcançando 
profundidades de até 800 m no Oceano 
Pacífico e 400 m no Atlântico (Cousseau & 
Perrota 2013). Uma espécie do grupo das 
pescadas exclusiva do PSO é a Merluccius 
gayi gayi, com uma ampla distribuição la-
titudinal que abrange desde o norte do 
Peru (5°S) até aos 47° 08’ S no sul do Chile 
(Cerna & Oyarzún 1998). 

Fora do grupo das pescadas, outra pesca-
ria demersal com importância para a re-
gião Ibero-americana é a que correspon-
de às espécies do género Genypterus sp. 
onde se destaca o G. blacodes. Esta espé-
cie também se encontra em ambos os la-
dos da costa da América do Sul, principal-
mente a sul dos 34°S, em profundidades 
que oscilam entre 50 e 500 m (Paredes & 
Bravo 2005). Quanto à Península Ibérica, 
nas águas do Oceano Atlântico, outras 
espécies de altura que se destacam são os 
tamboris (Lophius piscatorius e L. bude-
gasa) e os areeiros (Lepidorhombus whi-
ffiagonis y L.boscii) (ICES 2020; Junta de 
Andalucía 2004) capturados em pescarias 
mistas de arrasto de fundo. No Mediter-
râneo Ocidental (MO) a maior parte das 
pescarias são costeiras, embora alguns 
arrastões operem também na zona exter-
na da plataforma continental e o talude 
capturando principalmente pescada do 
atlântico (Lleonart 2011).



Dinâmica reprodutiva no domínio demersal

65

3.2.2. Pescaría de peixes 
costeiros ou de baixura

As pescarias costeiras na região Ibero-A-
mericana incluem quer as consideradas 
artesanais quer as semi-industriais. Em 
geral têm uma complexidade maior do 
que as de plataforma, devido a facto de 
se desenvolverem em ambientes litorais 
mais alterados pela atividade humana, 
utilizam grande diversidade de artes, 
e em muitos casos trata-se de pescarias 
multiespecíficas com altas taxas de des-
carte. 

Nas águas do Atlântico Norte, mais con-
cretamente na Península Ibérica, a maior 
parte dos barcos registados exercem este 
tipo de pesca. Para a pesca são utiliza-
das principalmente redes de arrasto e de 
emalhar e nalgumas zonas (e.g. Galiza), 
o mesmo barco pode alternar diferentes 
tipos de arte ao longo do ano em função 
da espécie ou espécies que se deseja cap-
turar em cada momento, dependendo 
das variações sazonais em abundância e 
cotação das mesmas. Uma das principais 
espécies demersais alvo da frota costeira 
é o Trisopterus luscus, e em menor me-
dida se destacam os esparídeos como o 
sargo (Diplodus sargo), a dourada (Spa-
rus aurata), perciformes como o robalo 
(Dicentrarchus labrax) e peixes planos 
como Solea solea ou Dicoglossa cunea-
ta. O sargo habita em fundos rochosos 
e pradarias de fanerogâmicas marinhas 
acima dos 50 m, enquanto a dourada é 
mais própria de fundos arenosos e prada-
rias de zonas de estuário ou marinhas aci-
ma de 150 m de profundidade. O robalo 
é uma espécie eurihalina que pode viver 
quer na boca dos rios quer em mar aber-
to, e distribui-se quer no Atlântico quer 
no Mediterrâneo. S. Solea habita em fun-
dos macios de areia e limo acima de 150 
m, enquanto o D. Cuneata habita princi-
palmente em fundos arenosos de até 450 
m de profundidade. No MO os salmone-

tes (Mullus barbatus e M. surmuletus) são 
as principais espécies comerciais para a 
pesca costeira. 

Na América Latina os países que registam 
as maiores capturas de espécies costei-
ras demersais são a Argentina e o Brasil 
(FAO 2011). Na Argentina considera-se 
frota artesanal aquela que é constituída 
por embarcações pequenas (inferiores a 
10 m de comprimento), que utilizam di-
ferentes artes de captura, como redes de 
arrasto, de emalhar, linhas com anzóis, 
armadilhas, etc. A restante frota costei-
ra opera em geral com artes de arrasto 
em zonas mais afastadas da costa, mas a 
profundidades que não ultrapassam os 
50 m. No Brasil a frota artesanal inclui 
uma grande variedade de embarcações, 
a maioria com uma capacidade inferior a 
20 t, mas responsável por 54% do total 
das capturas marinhas desse país (FAO 
2011). As pescarias de pequena escala 
no Brasil estão principalmente na região 
norte, enquanto na zona sul predomi-
nam as industriais. 

Na área do ASO um dos grupos de peixes 
costeiros mais importantes quanto a sua 
abundância e distribuição espacial é o dos 
cianídeos, onde se destacam a corvina 
(Micropogonias furnieri), a pescada ma-
ria-mole (Cynoscion guatucupa), a pes-
cada-foguete (Macrodon ancylodon), o 
calafate-da-argentina (Umbrina canosai) 
e a roncadeira-negra (Pogonias cromis). 
A maioria destas espécies encontra-se 
em fundos de areia e lama, algumas são 
distribuídas apenas em águas salobras ou 
estuários, outras em águas marinhas e 
outras desenvolvem parte do seu ciclo de 
vida nos estuários e deslocam-se para os 
ambientes marinhos na fase adulta, pelo 
que estão sujeitas a uma ampla variação 
ambiental (Militelli et al. 2013b). Ou-
tro grupo importante para as pescarias 
costeiras do Brasil, Uruguai e Argentina 
são os linguados, em particular pelo seu 
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grande valor económico, entre os quais 
se destacam as espécies Paralichthys pa-
tagonicus e P. orbignyanus (Cousseau & 
Perrotta 2013).  No conjunto do variado 
costeiro demersal, destaca-se também 
pela sua abundância nas capturas do ca-
beça-chata-do-brasil, Percophys brasilien-
sis (Tomo 1969).

Um grupo particular de espécies costei-
ras associadas às características do fundo 
são aquelas que habitam em recifes ro-
chosos, as quais têm em comum serem 
recursos de alto valor comercial, devido 
à qualidade da sua carne. Em geral es-
tas espécies são capturadas como fauna 
acompanhante na pesca demersal de ar-
rasto, embora algumas sejam igualmente 
objeto de pesca direta com armadilhas 
ou nassas. No ASO, quer nas costas do 
sudeste do Brasil quer na região bonae-
rense da Argentina, algumas das espécies 
mais frequentes dentro deste grupo são a 
garoupa (Ancanthistius patachonicus), o 
pargo (Pagrus pagrus) e o salmão do mar 
(Pseudopercis semifasciata). Estas espé-
cies chegam na sua distribuição espacial 
às águas patagónicas, onde também pre-
dominam o nedopas-do-brasil (Pinguipes 
brasilianus) e o cantarilho (Sebastes ocu-
latus) (Galván et al. 2009). 

3.2.3. Pesquerías de invertebrados

As pescarias demersais de maior valor co-
mercial incluem as pescarias que visam a 
captura de crustáceos (camarões, santola 
e caranguejos), moluscos bivalves (amêi-
joas, vieiras, mexilhões, etc.) e cefalópo-
des (polvo, lula e moluscos comestíveis, 
etc.). Os métodos de captura vão desde a 
apanha manual ou por mergulho, como 
no caso de alguns bivalves e moluscos, 
até à pesca de arrasto com dragas, como 
nas vieiras, ou com rede de arrasto de ca-
marão.

Na região do Atlântico Norte, corres-
pondente à Península Ibérica, a principal 

pescaria de invertebrados de plataforma 
é a do lagostim (Nephrops norvegicus) e, 
em menor medida, cefalópodes como a 
pota do norte (Illex illecebrosus) e outros 
crustáceos decápodes como Melicertus 
kerathurus. O lagostim distribui-se desde 
as águas de Marrocos às do Mar da No-
ruega, e também no Mediterrâneo, onde 
habita fundos arenosos e limosos entre 
os 20 e 800 m de profundidade; a pota 
do norte distribui-se por todo o Atlânti-
co Norte, das costas americanas às costas 
europeias, enquanto o M. Kerathurus 
distribui-se por fundos arenosos de águas 
salobras e pouco profundas (< 93m) entre 
a Mauritânia e o Canal da Mancha e por 
todo o Mediterrâneo. No MO, a principal 
pescaria em termos de volumes de captu-
ra e valor comercial é a do camarão ver-
melho (Aristeus antennatus), que é feito 
com arrasto de fundo na plataforma e ta-
lude continental (Lleonart 2011). Quanto 
aos invertebrados das zonas costeiras da 
Península Ibérica, no Atlântico destacam-
-se o polvo comum (Octopus vulgaris), a 
pota do norte, o choco (Sepia officinalis), 
o lagostim e o M. kerathurus, enquanto 
no MO as espécies mais capturadas são 
o polvo comum, o camarão branco (Pa-
rapenaeus longirostris) e o choco. O pol-
vo comum é uma espécie amplamente 
distribuída, que habita fundos arenosos 
e rochosos entre a costa e os 350 m de 
profundidade, enquanto o choco se en-
contra principalmente em fundos are-
nosos da zona submareal até aos 250 m 
de profundidade; ambas são espécies 
de vida curta que morrem após a repro-
dução. Por sua vez, o camarão branco é 
também uma espécie de vida curta que se 
distribuiem ambos os lados do Atlântico, 
em fundos arenosos e limosos entre 20 e 
800 m de profundidade. Para os moluscos 
bivalves, as espécies mais representativas 
na Península Ibérica pelo seu valor co-
mercial e volume de capturas são: o ber-
bigão (Cerastoderma edule), as ameijoas 
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do género Ruditapes, a amêijoa-branca 
(Spisula solida), o pé-de-burrinho (Cha-
melea gallina), a conquilha (Donax trun-
culus) e o lingueirão (Ensis siliqua) (Pesca 
de Galicia 2019). 

Na região latino-americana o crustáceo 
comercial de maior importância quanto 
aos níveis de captura é o camarão, Pleo-
ticus muelleri, cuja distribuição abrange 
desde o Rio de Janeiro, no Brasil, até à 
província de Santa Cruz (50°S), na Argen-
tina, numa gama de profundidades que 
oscilam entre 3 e 120 m. Trata-se de uma 
espécie nerítico-costeira de águas tempe-
radas-frias, com um ciclo de vida relativa-
mente curto e uma taxa de crescimento 
variável, dependendo da área de distri-
buição e da estação do ano (De la Gar-
za et al. 2017). Segue-o em relevância a 
santola, Lithodes santolla, que é um crus-
táceo bentónico de elevado valor comer-
cial, que habita as águas frias sul-ame-
ricanas, quer no Oceano Pacífico, desde 
a ilha de Chiloé até ao Cabo de Hornos, 
quer no Atlântico, desde o Uruguai até 
ao Estreito de Magalhães (Macpherson 
1988). Dentro do grupo dos moluscos 
bentónicos, na zona do ASO destaca-se 
a vieira patagónica, Zygochlamys Pata-
gonica, que apresenta uma distribuição 
geográfica semelhante à observada para 
a santola, quer no Oceano Pacífico quer 
no Atlântico (Gutiérrez & Defeo 2003). As 
principais agregações desta espécie so-
brepõem-se ao sistema frontal do talude, 
onde se formam os bancos mais impor-
tantes, a profundidades próximas de 100 
m (Bogazzi et al. 2005). 

Finalmente, entre os invertebrados co-
merciais de maior abundância na zona 
do ASO destaca-se a lula, Ilex argentinus, 
que é uma espécie nerítico-oceânica cap-
turada principalmente no domínio de-
mersal, cuja distribuição abrange entre 
23° e 54°S, com maior frequência a sul de 
40°S (Brunetti et al. 1998). A sua área de 

influência encontra-se limitada às águas 
temperadas a frias de origem subantárti-
co, particularmente da Corrente das Mal-
vinas. A lula apresenta um ciclo de vida 
anual, e na região do ASO foram iden-
tificados pelo menos quatro estoques ou 
grupos desovantes principais (Brunetti et 
al. 1998). 

3.3. Estratégias repro-
dutivas nas espécies 
demersais
As características do ciclo de vida das es-
pécies, nomeadamente os aspetos rela-
cionados com a reprodução e o recruta-
mento, apresentam diferenças associadas 
ao ambiente. É por isso que, no caso dos 
organismos demersais, em comparação 
com os organismos pelágicos, é comum 
observar maior variabilidade nos estilos 
reprodutivos, devido à grande diversi-
dade de ecossistemas que habitam. De 
qualquer forma, quando consideramos 
os traços reprodutivos mais importantes 
destas espécies (Tabela 3.1), observa-se 
que na região de águas temperadas ou 
temperadas-frias a grande maioria dos 
peixes apresenta sexos separados (go-
nocóricas) com fecundação externa, e a 
postura ocorre principalmente de forma 
parcial com fecundidades elevadas. Os 
períodos reprodutivos são geralmente 
relativamente extensos e estão sincroni-
zados com os momentos de maior produ-
tividade no ambiente. 

Em geral, as espécies com um ciclo repro-
dutivo mais extenso caracterizam-se por 
apresentar um recrutamento constante 
de ovócitos em vitelogênese durante a 
estação de desova, pelo que a fecundida-
de é considerada indeterminada (Hunter 
et al. 1992). No caso das espécies demer-
sais, este padrão é geralmente observa-
do principalmente em organismos que 
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habitam latitudes baixas ou intermédias, 
onde a sazonalidade é menos marcada e 
a atividade trófica não evidencia um pa-
drão cíclico, de modo que há uma incor-
poração de energia constante durante a 
desova (income breeding). Pelo contrá-
rio, nas latitudes altas, onde os períodos 
com boa disponibilidade de alimentos 
são mais cotados durante o ano, as espé-
cies costumam apostar numa acumulação 
de energia antes da reprodução (capital 
breeding). Neste caso, o número de ovó-
citos a serem expulsos durante o período 
de desova é estabelecido no início desse 
período, pelo que o padrão de crescimen-
to oocitário é considerado determinado 
(Murua & Saborido-Rey 2003). No entan-
to, esta não é uma regra geral que pode 
ser aplicada a todas as espécies, uma vez 
que existem inúmeras exceções em cada 
região.

3.3.1. Peixes de plataforma externa

Ciclo reprodutivo e desova

Neste grupo de organismos, em geral a 
maior plasticidade entre os diferentes 
aspetos da estratégia reprodutiva obser-
va-se na extensão e seleção da estação 
de postura. Este traço reprodutivo é am-
plamente definido pela sazonalidade nas 
condições ambientais, que incidem nos 
ciclos de produção primária e secundária, 
cuja extensão depende da distribuição 
latitudinal das espécies. Nas águas tem-
peradas e temperadas-frias do ASO, por 
exemplo, a pescada-do-chile apresenta 
variações ao longo da sua distribuição 
latitudinal. No sul do Brasil e na região 
Bonaerense a atividade reprodutiva ocor-
re principalmente no outono - inverno 
(Vaz-Dos-Santos et al. 2009), enquanto 
o estoque Patagônico desova na prima-
vera-verão (Macchi et al. 2004). Além 
das diferenças sazonais, a faixa de tem-
peraturas no qual se regista a postura da 

pescada-do-chile é semelhante para os 
estoques (Rodrigues et al. 2015), mas as 
condições de produtividade nas zonas de 
criação mostram grandes diferenças. A 
desova da população patagónica está as-
sociada a um sistema frontal que atende 
postulados da tríade de Bakun (1996), o 
que gera a retenção dos primeiros está-
dios de vida em zonas de alta produtivi-
dade (Pájaro et al. 2005; Álvarez-Colom-
bo et al. 2011). Esta característica permite 
garantir uma maior taxa de sobrevivên-
cia larval, o que incide em recrutamentos 
mais elevados e em maior biomassa popu-
lacional, em comparação com o estoque 
Bonaerense (Rodrigues et al. 2015). Na 
zona central do Chile, a M. gayi gayi de-
sova principalmente entre finais do inver-
no e primavera (agosto-novembro), com 
um segundo pico de postura no verão 
tardio e outono (março- abril) (Landaeta 
& Castro 2006). A desova da primavera, 
associada aos processos de upwelling, en-
volve os exemplares de maior tamanho e 
ocorre pelo mar dentro; posteriormente 
as larvas são transportadas para as áreas 
de criação na costa (Vargas et al. 1997). A 
desova de verão tardia ocorre em águas 
mais costeiras e corresponde principal-
mente a exemplares menores (Landaeta 
& Castro 2006). É por isso que a atividade 
reprodutiva, neste caso, mostra variações 
espaciais associadas com a composição 
de tamanhos da população. No caso da 
pescada-austral (M. australis), as pesqui-
sas sugerem que no Pacífico esta espécie 
desova principalmente no inverno, em 
desfiladeiros submarinos à beira da pla-
taforma chilena. No entanto, estudos de 
abundância de ictioplâncton mostram a 
existênciade ovos e larvas precoces quer 
na plataforma externa quer no interior 
de fiordes e canais costeiros durante o 
inverno e a primavera, sugerindo a exis-
tência de pelo menos dois grupos deso-
vantes (Castro et al. 2009).
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A pescada-do-atlântico, M. Merluccius, 
tal como a pescada-do-chile, apresen-
ta também uma grande plasticidade e 
capacidade de adaptação às condições 
ambientais (Domínguez-Petit 2007). No 
Golfo da Biscaia, o principal pico de ati-
vidade reprodutiva ocorre entre janeiro 
e março (Murua & Motos 2006), embora 
se tenha observado também um pico se-
cundário no verão (Alvarez et al. 2001; 
Korta et al. 2010); enquanto no NO da 
Península Ibérica se observam consisten-
temente dois picos reprodutivos anuais 
no inverno-primavera e verão e, por ve-
zes, um terceiro pico de menor intensi-
dade no Outono (Domínguez-Petit 2007, 
2015). Em águas de Portugal, foram re-
latadas diferenças no início e duração 
da postura em função do tamanho dos 
indivíduos, com uma estação reprodu-
tiva longa (março-agosto) para fêmeas 
maiores de 38 cm de comprimento total, 
e uma estação reprodutiva curta no ve-
rão (junho-agosto) para fêmeas menores 
desse tamanho (Costa 2013); enquanto 
no Golfo de Cádis o pico da postura prin-
cipal é observado no verão (Ramos et al. 
1990). No MO, considerando um estoque 
independente dos do Atlântico, o pico 
da postura da pescada-do-atlântico foi 
registrado no outono e no noroeste (Re-
casens et al. 1998) e no outono-inverno e 
no oeste do mar Mediterrâneo (Alheit & 
Pitcher 1995). Note-se que em nenhuma 
destas áreas foi demonstrado que a mes-
ma fêmea se reproduz várias vezes em 
diferentes estações reprodutivas durante 
o ano. A complexa dinâmica reprodutiva 
da pescada-do-atlântico, especialmente 
no estoque sul (águas atlânticas da Penín-
sula Ibérica), sugerem a possibilidade de 
existirem dois ou mais componentes de 
postura no interior do estoque reprodu-
tor, ou que a zona do Golfo Ártabro (NO 
Península Ibérica) seja uma zona de so-
breposição onde se misturam indivíduos 
reprodutores de um e do outro estoque 
(Saborido-Rey et al. 2018).

Nas latitudes mais altas, como anterior-
mente mencionado, os períodos de de-
sova são mais limitados, e algumas espé-
cies podem apresentar menor número 
de posturas parciais, inclusive até uma 
desova única (total), pelo que a fecundi-
dade anual é mais baixa, e isto é geral-
mente acompanhado com ovos de mais 
tamanho, que desenvolvem larvas com 
taxas de sobrevivência mais elevadas. 
Micromesistius australis, por exemplo, é 
um desovante parcial, mas ao contrário 
de outras pescadas, apresenta um desen-
volvimento oocitário típico de espécies 
com fecundidade determinada (Pájaro & 
Macchi 2001). Por esta razão, o período 
reprodutivo é mais limitado, assim como 
o número de posturas parciais. Na região 
do ASO a desova ocorre principalmente 
nas proximidades das Ilhas Malvinas, as-
sociado à frente de talude, entre o fim do 
inverno e o início da primavera, com um 
pico no mês de setembro (Macchi et al. 
2005). No Oceano Pacífico o período de 
desova desta espécie ocorre entre agosto 
e setembro, semelhante ao observado no 
Atlântico (Bernal et al. 2018). Nas águas 
antárticas e subantárticas destaca-se o 
grupo dos nototenioides, onde se encon-
tram espécies com estratégias reprodu-
tivas particulares, tal é o caso de Chae-
nocephalus aceratus, Parachaenichthys 
charcoti e Champsocephalus gunnari. 
Este último, conhecido como peixe-de-
-gelo do Antártico, é uma das espécies 
mais abundantes nas pescarias da região 
(Macchi & Barrera-Oro 1995). Trata-se de 
peixes iteróparos, mas com desenvolvi-
mento oocitário sincrônico e uma única 
desova anual (desovante total), de modo 
que a sua estratégia consiste em concen-
trar a energia disponível para a reprodu-
ção numa ninhada de ovos durante a es-
tação anual (Macchi & Barrera-Oro 1995). 
Por esta razão, a fecundidade é baixa, 
mas os ovos são grandes, dando origem 
a larvas com maior taxa de sobrevivência. 
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Algumas espécies, como o P. charcoti ou 
Ch. aceratus apresentam longos períodos 
de incubação e protegem os seus ovos du-
rante a fase de desenvolvimento embrio-
nário, o que permite diminuir as taxas de 
mortalidade (Novillo et al. 2019). Cabe 
mencionar neste caso, que a maioria das 
espécies com cuidado parental são aque-
las que se reproduzem em zonas costeiras 
dentro da região antártica, como Harpa-
gifer antarcticus (Daniels 1978).

Dentro do grupo das espécies de plata-
forma características de águas tempera-
das e temperadas a frias, algumas apre-
sentam particularidades na sua estratégia 
reprodutiva. Tal é o caso de Genypterus 
blacodes, Conger orbignyanus e os tam-
boris (Lophius piscatorius e L. budegassa). 
O primeiro é um desovante parcial com 
uma baixa fecundidade por ninhada, que 
se caracteriza por apresentar nos ovários 
um epitélio mucoso que atinge o seu má-
ximo desenvolvimento durante a desova, 
o que permite a esta espécie libertar os 
ovos numa massa mucosa, otimizando 
desta forma o processo de fertilização 
(Freijo et al. 2009). C. orbignyanus, por 
outro lado, é uma das poucas espécies de 
peixes do ASO consideradas semélparas, 
ou seja, que realiza uma única desova 
durante o seu ciclo de vida. Estudos rea-
lizados sobre a reprodução desta espécie 
mostram que o processo de maturação 
gonadal está sincronizado com o cresci-
mento corporal, e com a diminuição das 
reservas lipídicas acumuladas nos ovários 
(Figueroa et al. 2009). No momento ante-
rior à desova, os indivíduos migram para 
zonas mais profundas, fora das áreas de 
pesca, onde ocorreria a postura, poste-
riormente entrariam num processo de 
senescência até àsua morte (Figueroa et 
al. 2009). Os tamboris são iteróparos e 
poedeiras totais, com ovários achatados 
nos quais os ovócitos são agrupados em 

pequenos sacos pedunculados. Dos 6 ou 7 
ovócitos presentes em cada sáculo só um 
se desenvolve completamente e é liberta-
do para o lúmen após a hidratação (Do-
mínguez-Petit com.pers.). Em seguida, os 
ovos ficam presos numa matriz mucosa 
e são libertados para o meio, posterior-
mente eclodem dentro desta matriz, 
onde também se desenvolvem as larvas 
até alcançar estádios avançados (Thangs-
tad et al. 2006).

Estratégias de distribuição energética

Nalgumas das espécies de águas tempe-
radas é possível observar uma dinâmica 
intermediária entre capital e income 
breeding ou seja, a energia utilizada 
para a reprodução proviria quer da acu-
mulação de reservas anteriores quer da 
atividade trófica durante a estação de 
desova. Esta estratégia mista constitui, 
sem dúvida, uma grande vantagem do 
ponto de vista energético, que conduzi-
ria a uma maior resiliência reprodutiva. 
Entre as espécies em que esta modalida-
de foi descrita está a pescada-do-atlân-
tico, M. merluccius (Domínguez-Petit & 
Saborido-Rey 2010) e a pescada-do-chile, 
M. hubbsi (Leonarduzzi 2018).  No caso 
da pescada-do-chile, a estratégia de ali-
mentação poderia estar relacionada com 
o tamanho dos organismos (Macchi et al. 
2013; Leonarduzzi 2018). Estes autores 
observaram que os reprodutores acumu-
lam energia no fígado na etapa anterior 
à estação reprodutiva, mas também re-
gistrouse uma alta incidência de alimen-
tação durante a desova. A atividade tró-
fica é mais marcada em fêmeas maiores, 
que por sua vez evidenciam uma época 
reprodutiva mais extensa em relação 
às mais jovens (Macchi et al. 2004). Isto 
porque as fêmeas de maior tamanho te-
riam a possibilidade de se deslocar para 
águas mais profundas durante a estação 
de desova, onde se encontram as princi-
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pais zonas de alimentação desta espécie 
(Macchi et al. 2013). 

3.3.2. Peixes costeiros

Na região costeira, a maior variabilida-
de ambiental associada ao contributo 
das descargas continentais, que afetam 
quer a salinidade quer a temperatura, 
geram táticas reprodutivas mais com-
plexas em comparação com as espécies 
de plataforma, onde estas variáveis são 
mais estáveis. Isto afeta as modalidades 
de postura e criação, com o surgimento 
de comportamentos reprodutivos par-
ticulares. Por exemplo, nas espécies que 
mostram ampla distribuição latitudinal, 
como os cianídeos, observa-se uma gran-
de variabilidade em alguns traços repro-
dutivos, tais como a escolha das zonas 
de postura, comportamento reproduti-
vo, frequência reprodutiva e tamanho/
idade de maturação (Militelli et al. 2013 
a, b; Haimovici 2015). A corvina é uma 
espécie longeva, que pode apresentar 
desovas em estuários, onde também se 
desenvolvem os primeiros estádios de 
vida, como acontece na região do Rio 
de la Plata (Norbis & Galli 2012; Militel-
li et al. 2013b; Acha et al. 2015), ou de-
sovar no ambiente marinho e as larvas 
migrarem para zonas de estuário, como 
acontece na região do Rio Grande do Sul 
(Vieira &Castello 1997). A desova em es-
tuário da corvina registada no Rio de la 
Plata está relacionada com a existência 
de uma frente salina bem marcada nesta 
região, que atua como zona de retenção 
e criação ótima para as larvas desta espé-
cie (Macchi et al. 1996; Acha et al. 1999, 
2009). Este mesmo padrão foi descrito 
para outros cianídeos como o Macrodon 
ancylodon e Pogonias cromis (Militelli et 
al. 2013b). No sul do Brasil, os ovos e as 
larvas de corvina entram desde o mar pa-
rao estuário da Lagoa dos Patos, onde se 
desenvolve a etapa juvenil desta espécie 

e, posteriormente, os adultos saem da 
lagoa para desovar em águas marinhas 
(Acha et al. 1999). Este circuito migrató-
rio é necessário para garantir a desova 
deste estoque de corvina. Por exemplo, 
na Lagoa Mirim, devido ao encerramen-
to de sua ligação com a água do mar, foi 
demonstrado que os espécimes adultos 
por não conseguirem completar o ciclo 
migratório entram em fase de regressão 
produzindo-se a interrupção da reprodu-
ção (Castello & Braun Dos Santos 2015). 
Nalguns representantes dos cianídeos 
também se observou que têm a particula-
ridade de emitir sons durante a reprodu-
ção. Por exemplo, em P. cromis os machos 
contam com pacotes musculares em am-
bos os lados da bexiga natatória, os quais 
lhes permitem gerar um som particular 
prévio à cópula, que facilitao encontro 
e a fertilização dos ovos (Saucier & Baltz 
1992; Norbis et al. 2018). 

As diferenças nas táticas de desova des-
tas espécies também foram observadas 
ao considerar outros traços reprodutivos, 
como a extensão do período de desova, 
o comprimento de maturação, a frequên-
cia de postura ou o tamanho dos ovos. 
Por exemplo, na região de águas tempe-
radas, entre o sul do Brasil (30°S) e o sul 
da Província de Buenos Aires (41°S), a de-
sova dos cianídeos ocorre principalmente 
na primavera-verão, mas estas mesmas 
espécies nas regiões tropicais apresentam 
períodos reprodutivos mais extensos, 
com uma frequência de postura mais ele-
vada, uma fecundidade parcial mais bai-
xa e um tamanho menor dos ovos. A ma-
turidade sexual também é afetada pela 
temperatura, de modo que as mesmas 
espécies em latitudes mais baixas, nos 
trópicos, tendem a amadurecer com um 
tamanho inferior ao das zonas tempera-
das. Neste caso, a estratégia de incorpo-
ração energética dos estoques responde 
ao padrão clássico dos income breeding, 
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mas noutras espécies costeiras como Per-
cophys brasiliensis (Rodrigues et al. 2013) 
e Trisopterus luscus (McBride et al. 2015), 
foi relatado que apresentam uma estra-
tégia mista, semelhante a descrita para 
algumas pescadas. 

Os linguados formam um grupo de pei-
xes fortemente associados ao fundo, de 
grande importância para muitas pesca-
rias, em particular as do género Paralich-
thys sp. Trata-se de espécies que realizam 
posturas parciais assincrónicas, com uma 
frequência reprodutiva elevada e uma 
fecundidade parcial baixa (Macchi & Diaz 
de Astarloa 1996; Militelli 2011). O bai-
xo número de ovócitos hidratados nas 
fêmeas maduras é uma característica ge-
ral observada noutras espécies de peixes 
planos, como o caso do género Xystreu-
ris sp. (Aubone 2006). É possível que esta 
particularidade, que conduz a um menor 
número de ovos por evento de postura, 
esteja associada à morfologia típica do 
corpo dos linguados, cuja compressão 
dorsoventral limita o desenvolvimento 
dos ovários na cavidade abdominal.

Na região costeira, os peixes de recifes 
rochosos caracterizam-se em geral por 
serem espécies longevas, de crescimen-
to lento, com limitada mobilidade, dado 
que residem durante longos períodos 
de tempo ao redor dos mesmos lugares, 
sendo vulneráveis à pressão pesqueira 
(López et al. 2020). Estas características 
estão associadas a estratégias reprodu-
tivas particulares, já que para poder ga-
rantir a sua descendência neste tipo de 
ambientes, costumam recorrer a desovas 
em locais protegidos, com cuidado pa-
rental ou mecanismos de cortejo durante 
a reprodução. O salmão-do-mar (Pseudo-
percis semifasciata), por exemplo, é um 
desovante múltiplo com baixa fecundi-
dade parcial que se reproduz durante a 
primavera no ASO (Macchi et al. 1995; 

González 1999; López et al. 2018). É uma 
espécie com dimorfismo sexual durante a 
fase adulta. Na fase juvenil ambos os se-
xos apresentam coloração amarela, mas 
depois da maturidade sexual os machos 
podem metamorfosear para uma colora-
ção acinzentada, alcançando comprimen-
tos maiores do que as fêmeas (González 
1999, 2006). Alguns dos machos adultos 
mais pequenos podem permanecer com a 
coloração amarela, o que seria uma estra-
tégia mimética para evitar a concorrência 
com os machos maiores (González com. 
pers.).

Nos recifes rochosos da região do ASO 
encontra-se o esparídeo Pagrus pagrus, 
que é uma espécie hermafrodita (pro-
terogínica), que apresenta um ovotestis 
na sua fase juvenil com predominância 
do tecido ovárico (Cotrina & Christiansen 
1994; Kokokiris et al. 1999). É um deso-
vante parcial cuja atividade reprodutiva 
na região de Buenos Aires ocorre na pri-
mavera e verão, mas com variações tem-
porais dependendo da sua distribuição 
latitudinal (Militelli et al. 2017). As espé-
cies hermafroditas desta família são mais 
comuns nos ambientes costeiros da Pe-
nínsula Ibérica, quer na região do Ocea-
no Atlântico quer no MO, onde se obser-
vam diferentes estratégias reprodutivas: 
hermafroditas simultâneas ou sequen-
ciais (protândricas e protogínicas), diân-
dricas (machos primários e secundários), 
diginias (fêmeas primárias e secundárias) 
ou mesmo espécies em que se combinam 
indivíduos com diferentes tipos sexuais 
(Buxton & Garrat 1990). As mais comuns 
são as espécies protândricas como o Spa-
rus aurata, Pagellus acarne ou Pagellus 
bogaraveo, embora existam casos muito 
particulares como o do sargo (Diplodus 
sargus) que inclui indivíduos com sexos 
separados e hermafroditas protrândricos 
digínicos, ou seja, há fêmeas primárias 
(nascem fêmeas) e fêmeas secundárias 
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(machos transformados em fêmeas) (Sa-
dovy & Liu 2008). No MO o P. bogaraveo 
reproduz-se de janeiro a maio, o sargo de 
maio a junho, o P. acarne de junho a se-
tembro e o S. aurata de outubro a janei-
ro (Bauchot & Hureau 1986; Chaoui et al. 
2006). Todas estas espécies concentram-
-se na costa para a reprodução (Bauchot 
& Hureau 1990), no caso de S. aurata, po-
dem mesmo deslocar-se para lagoas cos-
teiras e zonas de estuário para esse fim, 
pelo que as diferenças na temporalidade 
da postura poderiam ser uma estratégia 
para reduzir a concorrência interespecífi-
ca e garantir o sucesso reprodutivo.

Outro grupo particular quanto às suas 
estratégias reprodutivas são as espécies 
do género Sebastes sp., como S. oculatus, 
que apresenta fecundação interna e ovo-
viviparidade (Sánchez & Acha 1988). Na 
região do ASO a fecundação das fêmeas 
ocorre principalmente entre agosto e no-
vembro, enquanto a parição ocorre entre 
setembro e dezembro (Rodrigues 2019). 
Os estudos realizados nesta espécie de-
monstram que o embrião se desenvolve 
apenas a partir do vitelo acumulado, pelo 
que se trata de um viviparismo lecitotró-
fico (Rodrigues 2019).

No Pacífico, a área costeira ocupa uma 
faixa muito mais estreita do que no ASO, 
pelo que as espécies demersais neste ecos-
sistema, em geral, são menos abundantes 
e não constituem importantes recursos 
comerciais. Algumas delas, como o ‘trom-
bollito’ Helcogrammoides chilensis, e o 
peixe-sapo Gobiesox marmoratus e Si-
cyases sanguineus, apresentam uma es-
tratégia reprodutiva associada aos ciclos 
lunares, a fim de aproveitar as condições 
da maré para a dispersão dos seus ovos 
(Landaeta et al. 2012). Trata-se de espé-
cies criptobentónicas, com adultos ben-
tónicos e fase larval pelágica que pode 
durar até vários meses (Galeano-Chavar-

ria et al. 2018). As análises de retrocálculo 
realizadas por estes autores, evidenciam 
que a eclosão ocorre principalmente du-
rante primavera e verão.

3.3.3. Invertebrados comerciais

No caso dos invertebrados comerciais 
associados ao fundo, as estratégias re-
produtivas em geral são diferentes das 
adotadas pelos peixes demersais, dado 
que em muitos casos se trata de espécies 
com ciclos de vida curtos, nalguns casos 
anuais, com taxas de crescimento variá-
veis, associadas à temperatura, e recru-
tamentos altamente dependentes das 
alterações ambientais e das medidas de 
gestão adotadas. 

3.3.3.1 Crustáceos

O camarão (Pleoticus muelleri) na região 
do ASO desova principalmente no litoral 
patagônico (42°S-47°S) com núcleos im-
portantes em águas próximas da costa, 
onde a distribuição dos reprodutores, 
como os ovos e larvas, está associada 
àtemperatura de fundo (Fernández et al. 
2009; Fernández et al. 2012; Moriondo 
Danovaro et al. 2012). Trata-se de uma 
espécie com fecundidade anual deter-
minada, cuja reprodução apresenta uma 
acentuada heterogeneidade temporal, 
com maior atividade entre os meses da 
primavera-verão, em coincidência com a 
ocorrência de frentes oceanográficas de 
alta produtividade (Macchi et al. 1992; 
Fernández et al. 2011). Este padrão ge-
ral, que tem caracterizado o camarão da 
região patagónica, ao longo dos últimos 
anos evidenciou algumas alterações que 
sugerem uma maior plasticidade na es-
tratégia reprodutiva da espécie. Na úl-
tima década observou-se a ampliação 
espacial das áreas de desova para águas 
mais profundas, abrangendo também 
latitudes mais baixas (Fernández et al. 
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2018). Estas mudanças geográficas fo-
ram acompanhadas de uma extensão do 
período de postura, que sugere a possi-
bilidade de parte da população poder 
ter um segundo pico de desova, além do 
evento principal da primavera (Militelli & 
Fernández 2019). 

Nas pescarias do Oceano Pacífico deno-
mina-se camarão à espécie Pleuroncodes 
monodon, que é objeto da pesca demer-
sal no Chile. Ao contrário do P. muelle-
ri, esta espécie, que pertence à família 
Munidae, transporta os seus ovos na ca-
vidade abdominal formando massas oví-
geras. Foi relatado que a postura é feita 
parcialmente, e que a maturação gona-
dal das fêmeas encontra-se sincronizada 
com o desenvolvimento dos caracteres 
sexuais secundários (Flores et al. 2018). 
Na região do Atlântico Norte o lagostim 
(Nephrops norvegicus) é uma espécie de 
crescimento lento, que pode atingir uma 
idade máxima dos 30 anos, no caso das 
fêmeas; a sua maturação é tardia, com 
baixa fecundidade e uma única postu-
ra de ovos durante a época (Chapman 
1980). O ciclo reprodutivo começa com 
a maturação da gónada, seguida de um 
processo de muda, copulação, fertiliza-
ção, postura e incubação dos ovos até 
à eclosão (Fariña-Pérez 1996). A perio-
dicidade da postura pode ser anual (no 
Mediterrâneo), bianual (em Faroé, na 
Escandinávia e na Islândia) ou mista (no 
golfo da Biscaia e na Irlanda), o que está 
parcialmente relacionado com a duração 
do período de incubação, que varia com 
a latitude (Sardà 1995).

Na região do ASO, a santola (Lithodes 
santolla) é outro crustáceo de importân-
cia comercial que se caracteriza por um 
lento crescimento e maturidade sexual 
tardia (Firpo et al. 2012; Militelli et al. 
2019, 2020). As fêmeas transportam os 
seus ovos em massa de ovos durante 10 
meses e na primavera ocorre a eclosão 

das larvas (Lovrich & Vinuesa 1999). Na 
Argentina, o manejo da pescaria de san-
tola baseia-se na explotação seletiva dos 
machos com tamanhos superiores a 110 
mm de comprimento de carapaça. A ex-
tração exclusiva de machos grandes pode 
comportar alterações na estrutura popu-
lacional e, por conseguinte, afetar o po-
tencial reprodutivo da espécie. Na região 
do Golfo de São Jorge, apesar de não se 
terem registrado alterações na estrutura 
populacional, observou-se nos últimos 
anos uma diminuição da fecundidade 
da santola, aparentemente gerada pela 
atividade dos arrastões, que capturam fê-
meas e as devolvem ao mar, com a respe-
tiva perda de massa de ovos (Militelli et 
al. 2018; Varisco et al. 2019). 

3.3.3.2 Moluscos

Dentro do grupo de moluscos comerciais 
destaca-se a vieira patagónica, que é uma 
espécie gonocórica, apesar do hermafro-
ditismo ser uma característica bastante 
geral na maioria dos pectinídeos (Cam-
podónico et al. 2004). Na região do ASO 
a emissão das gametas ocorre em dois 
impulsos principais, um na primavera e 
outro no verão-outono adiantado (Cam-
podónico et al. 2008). Em geral, em bi-
valves, a temperatura é geralmente um 
dos principais reguladores do ciclo repro-
dutivo, mas no caso da vieira, estudos su-
gerem que a reprodução seria mais bem 
regulada pela disponibilidade energética 
(Campodónico et al. 2008). O berbigão 
(Cerastoderma edule) apresenta uma es-
tratégia semelhante à vieira patagónica, 
com dois impulsos de postura na prima-
vera e verão-outono, dependendo a pro-
dutividade do segundo da intensidade do 
primeiro. Neste caso, o início da primeira 
desova depende da temperatura e con-
dição das fêmeas (Navarro et al. 1989), 
enquanto na amêijoa-branca (Spisula 
solida) o início da gametogénese está 
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relacionado com a diminuição da tempe-
ratura que ocorre no outono (Gaspar & 
Monteiro 1999), começando a estação re-
produtiva quando a temperatura começa 
a subir no início da primavera (Joaquim 
et al. 2008).

A lula, Illex argentinus, tal como a maioria 
dos moluscos cefalópodes, caracteriza-se 
por um ciclo de vida relativamente cur-
to de cerca de doze meses, que termina 
após a desova. Trata-se de uma espécie 
com forte dimorfismo sexual nos estádios 
pré-adulto e adulto, que se reflete nos ta-
manhos médios por idade superiores nas 
fêmeas e no maior desenvolvimento mus-
cular do cefalópode nos machos (Brunetti 
et al. 1998). Na zona do ASO, a desova do 
estoque Bonaerense-Norte da Patagónia 
ocorre nas proximidades do talude con-
tinental principalmente no inverno, en-
quanto a população do sul da Patagónia 
se reproduz principalmente na platafor-
ma durante o outono; nesta região, en-
tre 42° e 48°S, encontra-se também um 
estoque desovante de verão que atinge 
a sua maturidade com um tamanho me-
nor (Brunetti et al. 1998). As posturas 
de I. argentinus são massas gelatinosas 
onde se encontram os ovos contidos num 
gel segregado pelas glândulas nidamen-
tais. Estas massas são mantidas na região 
epipelágica devido à flutuabilidade que 
adquirem nessas áreas e estão sujeitas a 
transporte passivo pelas correntes até às 
zonas de criação (Brunetti et al. 1998). 
No caso de I. illecebrosus, observou-se 
em cativeiro que a fêmea liberta entre 
3 e 4 destas massas gelatinosas por es-
tação reprodutiva, ou seja, é uma poe-
deira parcial (Durward et al. 1980). Esta 
espécie apresenta um desenvolvimento 
oocitário assincrônico, e após a postura, 
que dura uma ou duas semanas (Buruko-
vsky et al. 1984), os indivíduos morrem. 
Nas águas do Noroeste do Atlântico foi 
relatada a existência de diferentes com-

ponentes dentro do estoque reprodutor: 
as poedeiras de inverno, altamente mi-
gratórias, e as mais sedentárias poedeiras 
de verão (Coelho et al. 1994). No polvo 
comum (Octopus vulgaris), apesar de ser 
um cefalópode, observam-se certas dife-
renças na estratégia reprodutiva. Esta es-
pécie reúne as características gerais deste 
grupo (semélpara, fertilização interna, 
copulação, injeção de espermatóforos, 
etc.), mas os ovos são de tipo bentóni-
co. A fêmea coloca os ovos em laços que 
unem o teto de uma caverna por uma ex-
tremidade, formando cachos. A postura 
e o desenvolvimento embrionário duram 
de um a cinco meses (Mangold & Bolet-
zky 1973) dependendo da temperatura 
da água, e durante este período a fêmea 
dedica-se exclusivamente a proteger e 
cuidar da postura, consumindo todas as 
suas reservas energéticas até ficar exaus-
ta. Nas Ilhas Canárias foram detetados 
indivíduos em postura durante todo o 
ano, com um pico reprodutivo em abril e 
outro em outubro-novembro (Hernández-
-García et al. 2002), enquanto na Galiza só 
se detetou um pico de postura na prima-
vera (Otero et al. 2007). 

3.4. Influência da 
ecologia reprodutiva 
no recrutamento
Tal como referido noutros capítulos, o 
processo de recrutamento é afetado por 
um conjunto de fatores exógenos, bem 
como pelas características intrínsecas da 
população. Os fatores exógenos, também 
denominados ambientais, incluem variá-
veis físico-químicas (temperatura, salini-
dade, estratificação, proporção de oxigé-
nio dissolvido, etc.) e aos componentes 
trofodinâmicos, como a disponibilidade 
de alimentos, a concorrência intra e inter- 
específica e a predação (Houde 2009). Os 
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fatores intrínsecos estão associados prin-
cipalmente às características da fração 
reprodutora ou do estoque parental, tais 
como a estrutura etária, a abundância, a 
condição fisiológica ou a diversidade ge-
nética (Jakobsen et al. 2009). 

No caso das espécies demersais com ciclos 
de vida mais curtos, os fatores exógenos 
costumam ter um papel mais importante 
no sucesso reprodutivo, afetando princi-
palmente o processo de recrutamento. É 
por isso que as características parentais 
pareciam desempenhar um papel menos 
destacado neste grupo de organismos. 
Nos teleósteos com ciclos de vida mais 
longos, uma vez alcançada a maturidade 
sexual, o tamanho, a idade e a condição 
dos reprodutores pode desempenhar um 
papel fundamental no potencial repro-
dutivo da população, afetando a sobre-
vivência dos primeiros estádios de vida 
e, como consequência, o recrutamento 
anual (Trippel 1998; Marshall et al. 1998).  
No caso da pescada-argentina, a análise 
comparativa de diferentes variáveis as-
sociadas ao potencial reprodutivo entre 
populações revelou que a fecundidade 
parcial a nível individual não apresenta 
diferenças, mas quer a frequência repro-
dutiva quer apotencial produção de ovos 
foram muito mais baixos no estoque Bo-
naerense (Rodrigues et al. 2015). Isto está 
em parte relacionado com diferenças na 
estrutura de tamanhos e idades de am-
bas as populações e com a existência de 
efeitos maternais nesta espécie (Macchi 
et al. 2013; Rodrigues et al. 2015, 2018). 
A população patagónica é formada por 
reprodutores de maior tamanho, com 
um período reprodutivo mais extenso, 
uma maior frequência reprodutiva, uma 
fecundidade mais alta e maior qualida-
de de ovos (Macchi et al. 2018). A soma 
destes traços reprodutivos, mais as carac-
terísticas oceanográficas favoráveis ob-

servadas na área de desova e reprodução 
principal do estoque patagônico, fazem 
desta uma população com maior resiliên-
cia reprodutiva. Isso também se refletiu 
na condição nutricional das larvas desta 
espécie (Diaz et al. 2014). No caso do es-
toque sul da pescada-do-atlântico, ficou 
igualmente demonstrada a existência de 
efeitos maternais (Mehault et al. 2010), 
caracterizados pela produção de ovos de 
melhor qualidade em fêmeas maiores, 
embora com evidências de variações sa-
zonais e interanuais (Garcia-Fernandez et 
al. 2018). De facto, no estoque de pesca-
da-do-atlântico do MO foi documentada 
uma queda do recrutamento relacionada 
com a diminuição da abundância dos in-
divíduos mais velhos e com maior porte 
(rejuvenescência), como consequência de 
uma baixa no potencial reprodutivo do 
estoque (Hidalgo 2009).

Em resumo, a influência das característi-
cas parentais, em particular dos atributos 
maternos, no êxito reprodutivo das es-
pécies é um aspeto que foi amplamente 
estudado em muitos estoques pesqueiros 
ibero-americanos, mas estes aspetos se-
rão desenvolvidos com mais detalhe no 
Capítulo 7 deste livro.

3.5. Perspectivas 
Os progressos no estudo da ecologia re-
produtiva dos peixes dependem em gran-
de medida da aplicação de novas tec-
nologias, que permitam incorporar um 
maior volume de informação nas análises 
e ampliar as linhas de investigação tradi-
cionais. Isto inclui o desenvolvimento de 
técnicas moleculares, químicas, novos ins-
trumentos de amostragem, etc. (Lower-
re-Barbieri et al. 2016). Por exemplo, 
através de estudos de acústica passiva, 
com a utilização de hidrofones, é possível 
detetar áreas de reprodução de espécies 
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que emitem sons durante a desova, como 
nos cianídeos (Walters et al. 2009; Norbis 
et al. 2018). Trata-se de uma grande van-
tagem em relação às amostras tradicio-
nais, dado que isso evitaria a captura de 
espécimes e permitiria uma análise mais 
sinóptica. A acústica também foi recente-
mente utilizada como ferramentapara a 
deteção de larvas e juvenis de peixes, o 
que permitiu descrever as suas migrações 
e inclusive obter estimativas de abundân-
cia durante as fases precoces de vida (Ál-
varez Colombo et al. 2011, 2014; García-
-Seoane et al. 2016).

A telemetria é outra técnica útil para o 
estudo de migrações, comportamento re-
produtivo e distribuição espacial por se-
xos das populações de peixes (Alós et al. 
2012). Análises de microquímica de otóli-
tos podem também fornecer informações 
sobre migrações, alimentação e utiliza-
ção do habitat das espécies durante o seu 
ciclo de vida (Volpedo & Vaz-dos-Santos 
2015). Por outro lado, os estudos sobre 
genética de populações (Lowerre-Bar-
bieri et al. 2016) e o uso de marcadores 
transgeracionais como o 137Ba enriqueci-
do (Munro et al. 2009; Cuif et al. 2014) 
podem fornecer informações úteis sobre 
o grau de conetividade dos estoques de 
pesca.

Um dos maiores desafios no estudo do 
potencial reprodutivo de espécies selva-
gens é a análise dos efeitos maternais 
sobre ovos e larvas recolhidos no meio. 
Existem inúmeros trabalhos realizados 
em cativeiro, mas a sua extrapolação pa-
rao meio selvagem é limitada dado que 
as condições de criação em aquários não 
são equivalentes às condições naturais. 
Neste sentido, o desenvolvimento de ex-
perimentos em mesocosmos (Stoll et al. 
2010; Driessnack et al. 2011; Blanco-Gon-
zalez et al. 2019) ou os marcadores trans-
geracionais nomeados anteriormente, 
são linhas de pesquisa muito promissoras.

Finalmente, outra linha de investigação 
com elevada potencialidade para o futu-
ro é a que trata do desenvolvimento de 
modelos biofísicos que permitam a incor-
poração de informação ambiental nos es-
tudos de recrutamento. Este é um avan-
ço fundamental em relação aos modelos 
tradicionais, uma vez que permitiria am-
pliar o espectro de variáveis associadas a 
este processo, melhorar a compreensão 
da dinâmica do sistema stock-recruta-
mento e, consequentemente, aumentar 
a capacidade de previsão dos modelos de 
avaliação.

Tabela 3.1. Principais características reprodutivas das espécies demersais mais impor-
tantes da região ibero-americana, agrupadas como peixes de plataformas externas 
ou de altura, peixes costeiros e invertebrados comerciais. * Fecundidade relativa par-
cial ou total, dependente do tipo de desova; OV, ovócito vitelado; CC, comprimento 
da carapaça; AV, altura da valva; PG, hermafrodita proterogínico; PA, hermafrodita 
protândrico; S, hermafrodita simultâneo; SBNP, Estoque Bonaerense Norpatagônico; 
SSP, Estoque Sudpatagônico; SDV, Estoque de Desova de Verão; n.p., não aplicável.
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Espécies Tipo de Gênero Tipo de desova Fecundidade Fecundação Período de reprodução

Peixes de altura

Merluccius hubbsi

Estoque Patagônico
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Merluccius hubbsi

Estoque Bonaerense
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Outono-inverno

Merluccius gayi gayi (Chile) Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Inverno-primavera e Outono

Merluccius australis Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Inverno

Merluccius merluccius

Estoque Norte
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Inverno-primavera

Merluccius merluccius

Estoque Sur
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Todo o ano

Merluccius merluccius

Mediterrâneo Oriental
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Verão-outono

Lepidorhombus whiffiagonis

Estoque Sur
Gonocorista Parcial Determinada Externa Inverno-primavera

Lepidorhombus boscii

Estoque Sur
Gonocorista Parcial Determinada Externa Inverno-primavera

Lophius piscatorius

Estoque Sur
Gonocorista Total Determinada Externa Inverno-verão

Lophius budegassa

Estoque Sur
Gonocorista Total Determinada Externa Outono-inverno

Micromesistius australis Gonocorista Parcial Determinada Externa Inverno-primavera

Macruronus 

magellanicus
Gonocorista Parcial Determinada Externa Inverno

Dissostichus eleginoides Gonocorista Total Determinada Externa Inverno

Genypterus blacodes

(Argentina)
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Verão

Conger orbignyanus Gonocorista Total-semélparo Determinada Externa ---

Champsocephalus gunnari Gonocorista Total Determinada Externa Outono-inverno

Peixes costeiros

Micropogonias furnieri 
(Argentina) Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Pogonias cromis Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera

Macrodon ancylodon Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Cynoscion guatucupa Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Umbrina canosai Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Percophis brasiliensis Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Tabla 3.1.
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Fecundidade relativa 
(OV/g)*

Frequência de 
postura (dias)

Tamanho ovócito 
hidratado (μm)

Tamanho de maturidade 
fêmeas  (LT mm) Referências

P

530 5-7 800-975 317-350 Rodrigues et al. 2015; Macchi et al. 2007; Macchi & Pájaro 2003

526 8-13 866±32 293-326 Rodrigues et al. 2018; Rodrigues & Macchi 2010

85-239 14 1000-1100 313-389 Cerna & Oyarzún 1998; Alarcón et al. 2008

334 --- 900-1120 694 Balbontín & Bravo 1993; Bustos & Landaeta 2005

126-193 5-10 --- 410-560 Domínguez-Petit et al. 2008; Korta et al. 2010

136-203 4-7 790-1223 390-550 Domínguez-Petit et al. 2008; Korta et al. 2010; Mehault et al. 2010

202-204 --- 1050 250-380 Recasens et al. 2008; Tsikliras & Stergiou 2014

--- 3-5 --- 229-248 Domínguez-Petit et al. 2018

15-97 3-5 998-1334 165-179 Domínguez-Petit et al. 2018

--- n.p. >1000 732-980 Fariña et al. 2008

--- n.p. >1000 548-645 Fariña et al. 2008

48-206 4 1220-1670 378 Pájaro & Macchi 2001; Macchi et al. 2005

239 ± 97 --- 1000-1140 560.5 Giussi et al. 2016; Gorini & Pájaro 2014; Lillo et al. 2005

10-24 n.p. 4300-4700 890 Agnew et al. 1999; Arana 2009; Gallardo 2016

--- --- 1000-1200 708 Machinandiarena et al. 1998; Cordo et al. 1999

--- n.p. --- --- Figueroa et al. 2009

10-37 n.p. 1500-2500 265 Militelli et al. 2015

108-210 3-5 810-930 322 Militelli et al. 2013a

75-98 3-4 1100-1400 620 Macchi et al. 2002; Murphy & Taylor 1989

285-349 6 974-1162 211 Militelli et al. 2013a; Militelli & Macchi 2004

107-135 6-8 786-870 293 Militelli et al. 2013a; Militelli & Macchi 2006

161 --- 805-915 243 Militelli et al. 2013a

95-672 6 740-900 312 Militelli 1999; Militelli & Macchi 2001; Militelli & Rodrigues 2011
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Espécies Tipo de Gênero Tipo de desova Fecundidade Fecundação Período de reprodução

Paralichthys patagonicus Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Pagrus pagrus Hermafrodita (PG) Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Acanthistius brasilianus Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera

Pseudopercis semifasciata Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Sebastes oculatus Gonocorista Parcial Determinada Interna Primavera (paricão)

Trisopterus luscus

NO Península Ibérica
Gonocorista Parcial Determinada Externa Inverno-primavera

Dicentrarchus labrax Gonocorista Parcial --- Externa Verão-outono

Sparus aurata Hermafrodita PA Parcial --- Externa Outono-inverno

Diplodus sargus Hermafrodita PA ou 
Gonocorista Parcial --- Primavera-verão

Pagellus bogaraveo

Mediterrâneo 
Hermafrodita PA ou S Total Determinada Externa Inverno-primavera

Pagellus acarne

Mediterrâneo 
Hermafrodita PA Parcial Indeterminada Externa Verão-outono

Mullus barbatus

Mediterrâneo 
Gonocorista Parcial Indeterminada Externa Primavera-verão

Mullus surmuletus

Mediterrâneo 
Gonocorista Parcial Determinada Externa Primavera-verão

Invertebrados

Pleoticus muelleri (Argentina) Gonocorista Total Determinada Externa Primavera-verão

Lithodes santolla Gonocorista Total Determinada Externa Primavera-verão

Aristeus antennatus Gonocorista Total Determinada Externa Primavera-verão

Nephrops norvegicus Gonocorista Total Determinada Externa Verão-outono

Zygochlamys patagonica Gonocorista Parcial Indeterminada Primavera e verão

Ilex argentinus SBNP Gonocorista Total Determinada Interna Inverno

Ilex argentinus SSP Gonocorista Total Determinada Interna Outono

Ilex argentinus SDV Gonocorista Total Determinada Interna Verão

Illex illecebrosus Gonocorista Parcial Determinada Interna Inverno

Octopus vulgaris Gonocorista Total Determinada Interna Primavera-verão

Sepia officinalis Gonocorista Total/Parcial Determinada Interna Primavera-verão

Cerastoderma edule Gonocorista --- --- Externa Primavera-verão

Spisula solida Gonocorista --- --- Externa Inverno-primavera
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Fecundidade relativa 
(OV/g)*

Frequência de 
postura (dias)

Tamanho ovócito 
hidratado (μm)

Tamanho de maturidade 
fêmeas  (LT mm) Referências

24-170 --- 600 315.7 Macchi & Díaz de Astarloa 1996; Militelli 2011

16-172 2 806-979 245 Militelli et al. 2017

50-352 --- 753-837 290 Dell’ Arciprete et al. 1987; Militelli et al. 2013c; López et al. 2015

15-51 --- 784-1091 317.7 Macchi et al. 1995; López & Militelli 2017; López et al. 2020

--- --- 1137–1587 --- Sánchez & Acha 1988; Rodrigues 2019

16-78 1-3 800-1200 151 Alonso-Fernández 2011

52-320 7-11 1000-1100 420 Dorel 1986; Alvariño et al. 1992; Mayer et al. 1990; Mylonas et al. 2003

25-42 <1 980-992 326 Fernández-Palacios et al. 1995; Chaoui et al. 2006; Ibarra-Zatarain & 
Duncan 2015

--- --- 800-900 210 Bauchot & Hureau 1986; Micale et al. 1987; Mouine et al. 2012

--- n.p. 710-1190 250-295 Dorel 1986; Micale et al. 2002; Fernández-Souto & Rodríguez-Villanueva 
2003; Jiménez-Tenorio et al. 2010

28-135; 910 --- 1000-1300 128-217 Baro 1996; Velasco et al. 2011; Bensahla Talet et al. 2013, 2017

61-371 --- 661-707 103-125 Ferrer-Maza et al. 2015

250-650 --- 700-790 150-168 N’Da & Deniel 1993; Tomás-Ferrer et al.2019; Amin et al. 2016

7585-10167 n.p.
140-300

OV
31.60 LC Macchi et al. 1992; Fernández et al. 2020

20-38 n.p. 1537-1984 65 LC Militelli et al. 2019, 2020

9386 n.p. 330 2.8-3.5 Demestre 1995; Carbonell et al. 2006; Clavel-Henry et al. 2020

67.6 n.p. --- 2.1-3.4 Briggs et al. 2002; Mas Garcias 2015

--- --- --- 36.31 AV Campodónico et al. 2008

56-326 n.p. 1190 241 Brunetti et al. 1998

--- n.p. --- --- Brunetti et al. 1998

16-173 n.p. 1190 195.1 Brunetti et al. 1998

790-1023 --- 900-1000 --- Durward et al. 1979, 1980; Burukovsky et al. 1984

90 n.p. 1500-5000 19 Otero et al. 2007

--- --- 3300-3500 183 Gauvrit et al. 1997; Akesse et al. 2016

--- --- 50-70 15-20 Navarro et al. 1989; Bowmer et al. 1994; Tyler-Walters 2007

--- --- 34-49 --- Joaquim et al. 2008
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4.1. Introdução ao 
domínio tropical
A zona intertropical, a área geográfica 
imaginária ao redor do planeta, delimita-
da pelo trópico de Câncer a norte e pelo 
trópico de Capricórnio a sul, caracteri-
za-se por uma regularidade térmica ao 
longo do ano; ali, os contrastes climáti-
cos são estabelecidos pelas precipitações, 
por isso, só existe a época seca e a época 
das chuvas, em vez de estações como o 
inverno e o verão. As regiões tropicais 
abrigam alguns dos ecossistemas mari-
nhos mais produtivos da terra, os recifes 
de corais, que prestam importantes servi-
ços ecossistémicos à biota aquática, bem 
como às populações humanas e estão 
estreitamente ligados a outros ecossis-
temas costeiros, como mangais e pastos 
marinhos (Dubinsky & Stambler 2011), 
também altamente produtivos.

Apesar da maior riqueza, as populações 
das espécies tropicais são muito mais pe-
quenas e geograficamente mais restritas, 

quando comparadas com as que habitam 
águas temperadas. Estas diferenças estão 
associadas às estratégias reprodutivas, no 
caso das zonas temperadas o ambiente é 
mais estável para o crescimento, nos tró-
picos existe menor recrutamento, maior 
mortalidade, maturidade precoce, os 
organismos são menos longos e as di-
ferenças entre as variações interanuais 
que influenciam os processos reproduti-
vos não são tão marcadas. Os ambientes 
marinhos tropicais alojam uma grande 
biodiversidade, e os recursos haliêuticos 
desempenham um papel importante na 
segurança alimentar e nos rendimentos 
económicos dos países. Isto leva a que a 
gestão da pesca seja complexa, uma vez 
que existe uma grande variação espácio-
-temporal dos volumes de captura, diver-
sidade de artes e especies alvo, elevados 
níveis de devoluções nalgumas pescarias, 
elevada dispersão da atividade ao longo 
das costas e uma generalizada falta de 
atenção por parte das autoridades (Salas 
et al. 2007, 2011).
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O estudo da reprodução dos estoques de 
peixes tropicais é um elemento impor-
tante no desenvolvimento de modelos de 
avaliação para a gestão dos recursos ha-
liêuticos. Estes ecossistemas apresentam 
condições ambientais tão variáveis que as 
estratégias reprodutivas dos recursos são 
muito diversificadas. Deste modo, no pre-
sente capítulo procede-se a uma revisão 
dos aspetos reprodutivos mais relevantes 
das espécies dos recifes, bem como das 
que são explotadas pela pesca artesanal 
em ambientes marinhos tropicais. In-
cluem-se entre outros, os principais resul-
tados de 61 trabalhos relacionados com 
esta temática e que foram apresentados 
nos quatro SIBECORP realizados até à 
data.

4.2. Pescarias e 
importância ecológica
Ao longo dos anos, as capturas das prin-
cipais espécies marinhas que habitam 
ambientes tropicais costeiros, recifes e 
estuários registraram variações negati-
vas acentuadas nas suas populações em 
consequência da extração. Algumas ga-
roupas (dos gêneros Mycteroperca e Epi-
nephelus), robalos (Centropomus spp.), 
pargos e roncadores (Lutjanidae e Hae-
mulidae) apresentaram reduções consi-
deráveis nos volumes de capturas (FAO 
2020). A crescente sobre-exploração afe-
tou não só as espécies-alvo, mas também 
as capturas acidentais, as devoluções e 
o seu habitat. Parte do problema deve-
-se ao facto das medidas operacionais de 
gestão, tradicionalmente se terem dire-
cionado para o controlo da captura e/ou 
do esforço das espécies-alvo (Defeo et al. 
2009). No entanto, após a implementa-
ção de outras abordagens de gestão pes-
queira, as capturas de recursos tropicais 

como o biqueirão-do-peru (Engraulis rin-
gens) e o atum raiado (Katsuwonus pe-
lamis), mostraram sinais de recuperação 
ao ponto de estarem a ser capturadas de 
forma sustentável (FAO 2020).

No trópico operam frotas de pesca arte-
sanal de pequena e média escala multies-
pecíficas (capturam várias espécies), cuja 
operação é adjacente à costa (incluindo 
estuários) e pode chegar até aos nove 
quilómetros mar fora. Entre as artes de 
pesca mais utilizadas estão as redes de 
emalhar, redes de arrasto, linhas de mão, 
palangres, nassas e nas zonas de recifes 
o mergulho. Os principais recursos captu-
rados por esta atividade incluem caran-
gídeos (carapaus), lutjanídeos (pargos), 
escômbridos (peixe-serra e atum), mugilí-
deos (tainhas), centropómidos (robalos), 
scianidos (corvinas) bem como condrictes 
(tubarões e raias) (Villalobos et al. 2014). 
De igual modo, nestes ambientes ope-
ram pescarias industriais de arrasto de 
camarão (de águas rasas e profundas), 
de palangres e redes de cerco para cap-
turar grandes pelágicos (atuns, marlins) 
e de nassas para pesca branca (lucianos, 
garoupas e chernes) e lagosta.

Esta situação, característica da atividade 
piscatória nos trópicos, torna pratica-
mente impossível a aplicação efetiva de 
modelos tradicionais (orientados para um 
único recurso) para a gestão das pescas, 
além disso, existem grandes lacunas na 
informação biológica e estatística relacio-
nada com estes recursos. Por isso, o uso 
de indicadores reprodutivos (Klibansky 
& Scharf 2013) e do conhecimento eco-
lógico tradicional (Bergmann et al. 2004 
& Manjarrés et al. 2009) assumem rele-
vância para fornecer ferramentas poten-
cialmente utilizáveis na gestão pesqueira 
e na conservação dos recursos (Kalikoski 
& Vasconcellos 2003; Kjesbu 2016). Além 
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disso, existe uma tendência global para a 
implementação da Gestão Ecossistémica 
de Pescarias (GEP) e Abordagem Ecossis-
témica Pesqueira (AEP) (Defeo 2015; FAO 
2020). Esta nova estratégia analisa as pes-
carias considerando as interdependências 
ecológicas entre as espécies que ocorrem 
no ecossistema e a sua relação com o am-
biente, bem como as interdependências 
tecnológicas entre frotas, o seu impacto 
no habitat e no bem-estar socioeconó-
mico dos pescadores. A fim de alcançar 
o MEP e o EEP, é necessário estabelecer 
pontos de referência objetivos através da 
recolha de dados, da avaliação das pesca-
rias para estimar o rendimento potencial 
e identificar as limitações biológicas. Nes-
te sentido, os indicadores reprodutivos 
desempenham um papel importante na 
definição desses pontos de referência.

Tem sido documentado para várias espé-
cies de garoupas e lucianos a formação de 
agregações reprodutivas que as tornam 
mais vulneráveis à pressão pesqueira (Sa-
dovy & Domeier 2005), uma vez que estas 
áreas de desova são constantes espacial 
e sazonalmente, e reúnem centenas ou 
mesmo milhares de indivíduos (Sadovy 
1996; Rhodes & Warren-Rhodes 2005). 
Desta forma, se a intensidade de pesca 
é muito alta pode-se interromper a ati-
vidade reprodutiva, dizimar a fração da 
população de indivíduos maiores incluin-
do os grandes desovantes (BOFFFF: “Big, 
Old, Fat, Fecund Female Fish”) e, portan-
to, comprometer a produção reprodutiva 
do estoque. Noutras espécies pelágicas 
como o atum albacora (Thunnus albaca-
res) existe uma relação positiva entre a 
intensa atividade alimentar e uma ele-
vada condição reprodutiva dos peixes, o 
que torna estes grupos mais vulneráveis 
a serem capturados por pescarias de su-
perfície quando se agrupam para se ali-
mentarem (Itano 2000); no entanto, lo-

calizar espacial e sazonalmente as áreas 
e momentos com elevada abundância de 
presas podem ser úteis para entender as 
variações espácio-temporais na atividade 
de desova.

Tiburtino et al. (2012) avaliaram a ativi-
dade reprodutiva da fauna que acom-
panha a pesca costeira de emalhe do 
litoral central de Alagoas/Brasil, e ela-
boraram recomendações para estabe-
lecer diretrizes de conservação direcio-
nadas à implementação de vedações 
não estacionárias mas espaciais (zonas 
de desova na região costeira) de Albula 
vulpes, Bagre marinus, Chloroscombrus 
chrysurus, Conodon nobilis, Euthynnus 
alletteratus, Haemulon parra, Haemulon 
plumierii, Opisthonema oglinum, Ortho-
pristis ruber e Pomadasys corvinaeformis, 
porque muitos deles têm um período re-
produtivo prolongado. Vera et al. (2012a, 
b) estabeleceram recomendações de con-
servação para o Diplectrum conceptione 
(“carajito”, ou michole-da-areia) e o Prio-
notus stephanophrys (“peixe voador”, ou 
cabrinha), em Tumbes, Peru, com tama-
nhos mínimos de captura que sejam su-
periores ao tamanho da primeira matu-
ridade (ponto de referência) e vedações 
na época seca.

Muitas das espécies-alvo das pescarias 
tropicais encontram-se sobre-explotadas 
ou em fase de esgotamento (Villalobos 
et al. 2014), por exemplo na pesca com 
palangre e desportiva o dourado, tuba-
rão-seda, tubarão-martelo, atum, veleiro, 
espadarte, serra wahoo, atum albacora e 
peixe-galo (FAO 2020), na pesca de arras-
to alguns camarões (Guillet 2008; Paramo 
et al. 2014), as dominantes na pesca ar-
tesanal como lucianos, corvinas, robalos, 
garoupas e carapaus (Caiafa et al. 2011; 
Tiburtino et al. 2012) além de invertebra-
dos (Rosique et al. 2008) e peixes orna-
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mentais capturados com mergulho. Por 
isso, é urgente que as estratégias de ges-
tão implementadas considerem indicado-
res relacionados com os aspetos reprodu-
tivos e que garantam o aproveitamento 
sustentável dos recursos marinhos-costei-
ros da região tropical.

4.3. Ciclo de vida e 
maturidade
Cerca de metade das famílias de peixes 
de recifes comercialmente explotadas in-
cluem espécies hermafroditas sequenciais 
(Sadovy 1996) e a pesca dirigida de forma 
seletiva para os indivíduos de maior por-
te, incide principalmente sobre os machos 
(protoginia) ou sobre as fêmeas (protan-
dria). A longo prazo isto pode provocar, 
mudanças na estrutura demográfica ou 
populacional (tamanho e idade do esto-
que) e afetar o potencial reprodutivo das 
fêmeas, ou no caso particular das espé-
cies protogínicas de garoupas, um déficit 
na quantidade de gametas masculinos 
necessários para a fertilização dos ovóci-
tos e a renovação do estoque. Este últi-
mo foi observado em Mycteroperca mi-
crolepis e Mycteroperca phenax no Golfo 
do México (Brulé 2009). Na costa sul do 
Brasil, o estudo da morfologia gonadal 
de Abudefduf saxatillis (Pomacentridae) 
mostrou que é um hermafrodita sequen-
cial que pode exibir protoginia diândrica 
(Silbiger et al. 2009), aspeto desconheci-
do para a espécie, mas que também pode 
refletir uma estratégia de compensação 
sob pressão. Além disso, diversas espé-
cies tropicais são dioicas ou apresentam 
gonocorismo (sexos separados), que é o 
padrão sexual mais comum nos peixes te-
leósteos, onde todos os indivíduos ama-
durecem sexualmente e se reproduzem 
exclusivamente como machos ou como 

fêmeas durante toda a sua vida como o 
caso do biqueirão-do-peru (i.e. Engraulis 
ringens), roncadores (i.e. Haemulon plu-
mierii), lucianos, entre outras.

Embora muitos dos peixes que habitam 
recifes de corais sejam hermafroditas si-
multâneos e sequenciais, esta caracterís-
tica também é apresentada com maior 
frequência em peixes de profundidade 
(Pandian 2010; Avise 2011; Navarro-Flo-
res 2019). A mudança do sexo e os meca-
nismos que a determinam são diversos e 
plásticos, podem obedecer a fatores so-
ciais, ambientais e até à pressão pesquei-
ra (Provost & Jensen 2015), por exemplo, 
o efeito da pesca sobre espécies que 
apresentam agregações reprodutivas 
como Mycteroperca jordani e M. Rosa-
cea, pode condicionar que existam até 40 
fêmeas por macho (Aburto-Oropeza et 
al. 2008; Rowell et al. 2019). Esta plasti-
cidade na diferenciação sexual entre es-
pécies de peixes, associa-se às diferentes 
estratégias reprodutivas, onde os orga-
nismos podem apresentar alterações no 
desenvolvimento testicular e ovárico em 
embriões, juvenis e adultos. A estratégia 
de uma espécie é o padrão geral comum 
da reprodução dos indivíduos, enquanto 
as táticas reprodutivas são variações em 
respostas às flutuações ambientais. Assu-
me-se que ambas, são adaptativas e estão 
relacionadas a características como: siste-
ma de criação, género, papel, habitat de 
desova, época reprodutiva fecundidade 
entre outros fatores. Na Tabela 4.1 as 
espécies de recifes e marinhas de impor-
tância comercial foram categorizadas de 
acordo com as suas estratégias reproduti-
vas e época reprodutiva.

Tabela 4.1. Estratégias reprodutivas das 
espécies marinhas e de recife mais impor-
tantes no trópico.
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Espécies Tipo de género
Forma de 

Reprodução
Fecundação

Tipo de 
desova

Período de 
reprodução

Tamanho da maturidade 
em fêmeas (LT mm) /
Idade da maturidade

Referências

Elops saurus Gonocórico Iteróparo Externa Total - 490 Posada-Peláez et al. 2012

Engraulis ringens Gonocórico Iteróparo Externa Parcial agosto-março 100-125/1 ano Whitehead et al. 1988; Perea et al. 2011

Opisthonema 
oglinum

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial janeiro-maio 222 Posada-Peláez et al. 2012

Bagre marinus Gonocórico Iteróparo Externa Parcial - 396 Posada-Peláez et al. 2012

Abudefduf saxatilis Gonocórico Iteróparo Externa Total novembro, abril 101-150 Thresher 1984

Caranx crysos Gonocórico Iteróparo Externa Parcial junho-outubro 322 Posada-Peláez et al. 2012

Caranx hippos Gonocórico Iteróparo Externa Parcial
janeiro-fevereiro

junho-julho
469-662

Caiafa et al. 2012; Posada-Peláez et al. 
2012; Alfaro-Martínez et al. 2016

Selar 
crumenophthalmus

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial janeiro-dezembro 203 Posada-Peláez et al. 2012

Sphyraena 
guachancho

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial maio-novembro 345 Posada-Peláez et al. 2012

Trichiurus lepturus Gonocórico Iteróparo Externa Parcial agosto-novembro 780 Posada-Peláez et al. 2012

Auxis thazard Gonocórico Iteróparo Externa Parcial
fevereiro -abril

setembro-outubro
308 Posada-Peláez et al. 2012

Euthynnus 
alletteratus

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial
abril -junho

agosto-setembro
382 Posada-Peláez et al. 2012

Scomberomorus 
brasiliensis

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial
maio

agosto-outubro
537 Posada-Peláez et al. 2012

Scomberomorus 
cavalla

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial julho-outubro 615 Posada-Peláez et al. 2012

Scomberomorus sierra Gonocórico Iteróparo Externa Parcial
abril-junho (México)

novembro-abril 
(Colômbia)

588-593
Lucano-Ramírez et al. 2011; Eraso et 

al. 2017

Thalassoma 
lucasanum

Gonocórico/
Protogínico

Iteróparo Externa Total junho-agosto _ Warner 1982

Sparisoma 
aurofrenatum

Protogínico Iteróparo Externa Total fevereiro-abril 150- Robertson & Warner 1978

Centropomus poeyi Protandríco Semélparo Externa Parcial outubro-janeiro 780-820/3-5 anos Vidal-López et al. 2019

Centropomus 
undecimalis

Protandríco Semélparo Externa Parcial

maio-agosto 
(México)

agosto-outubro 
(Colômbia)

500-700/4-8 anos
Perera-García et al. 2008; Perera-García et 

al. 2011; Posada-Pelaez et al. 2012 

Tabla 4.1.
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Espécies Tipo de género
Forma de 

Reprodução
Fecundação

Tipo de 
desova

Período de 
reprodução

Tamanho da maturidade 
em fêmeas (LT mm) /
Idade da maturidade

Referências

Epinephelus guttatus Protogínico Semélparo Externa Total abril, junho-agosto 250-561/4-5 anos Sadovy et al. 1994; Cushion 2010

Epinephelus morio Protogínico Semélparo Externa Total
dezembro-junho, 

setembro-abril
350-980/4-6 anos Allsop & West 2003 

Epinephelus striatus Protogíneco Semélparo Externa Total dezembro-fevereiro 480/4-8 anos Sadovy & Colin 1995

Epinephelus tauvina Protogínico Semélparo Externa Total abril-maio 610/5-6 anos Heemstra & Randall 1993; Jeyaseelan 1998

Mycteroperca bonaci Protogínico Semélparo Externa Total janeiro-dezembro 508-1310/5 anos
Brulé & Deniél 1996; Crabtree & Bullock 

1998

Mycteroperca phenax Protogínico Semélparo Externa Total fevereiro, agosto 313-350/1-2 anos Coleman et al. 1996; Afonso et al. 2018

Mycteroperca rosacea Protogínico Semélparo Externa Total maio, julho 300-500/3-5 anos
Heemstra & Randall 1993; Aburto-Oropeza 

et al. 2008

Mycteroperca 
venenosa 

Protogínico Semélparo Externa Total janeiro-junho 500-630/5 anos
Heemstra & Randall 1993; Whaylen et al. 

2004; Burton et al. 2015

Chaetodon 
capistratus

Gonocórico Iteróparo Externa Total fevereiro-abril 90- Bailly 2015

Haemulon 
flavolineatum

Gonocórico Iteróparo Externa _ _ 150-170 Breder & Rosen 1966

Haemulon plumierii Gonocórico Iteróparo Externa Parcial março-setembro 213-271 Palazón-Fernández 2007 

Condon nobilis Gonocórico Iteróparo Externa Parcial agosto-outubro 250 Posada-Peláez et al. 2012

Lutjanus analis Gonocórico Semélparo Externa Total
novembro-abril, 

junho-julho
300-500 Allen 1985; Teixeira 2010

Lutjanus jocu Gonocórico Iteróparo Externa Parcial março, novembro 310-400 Allen 1985; Teixeira 2010

Lutjanus synagis Gonocórico Iteróparo Externa Parcial agosto-novembro 25.6 Posada-Peláez et al. 2012

Ocyurus chrysurus Gonocórico Iteróparo Externa Total janeiro-setembro 150-310 Allen 1985

Pristipomoides 
aquilonaris

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial - 218 Posada-Peláez et al. 2012

Rhomboplites 
aurorubens

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial - 206 Posada-Peláez et al. 2012

Micropogonias 
furnieri

Gonocórico Iteróparo Externa Parcial
março-maio

setembro-outubro
324 Posada-Peláez et al. 2012
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4.4. Relação com o 
ambiente, migrações e 
sazonalidade
O movimento e intercâmbio de indiví-
duos entre habitats são aspetos críticos 
para a dinâmica e o sucesso das popula-
ções de peixes de recifes. Muitas espécies 
de peixes movem-se em diferentes habi-
tats costeiros criados por mangais, pas-
tos marinhos e recifes de coral durante 
os seus ciclos de vida (Grol et al. 2011). 
Noutras espécies o seu ciclo é mais com-
plexo, porque os juvenis e os adultos são 
relativamente sedentários, enquanto os 
estágios como ovos e larvas são altamen-
te dispersivos, sendo características de 
certos grupos como os peixes-papagaio 
(Scaridae), peixes-cirurgião (Acanthuri-
dae), peixes-borboleta (Chaetodontidae), 
peixes-anjo (Pomacanthidae), sabonetes 
(Labridae) e donzelas (Pomacentridae).

Aguilar et al. (2014) realizaram um estu-
do no noroeste de Cuba, com o objetivo 
de encontrar diferenças entre habitats na 
distribuição de tamanhos e densidade de 
34 espécies de peixes de recifes, as quais 
podem ser classificadas, à priori, como 
espécies com mudanças ontogénicas no 
habitat. Além disso, estes autores encon-
traram diferenças significativas na densi-
dade e composição por tamanhos entre 
os habitats de recife e de mangue, que 
indicaram uma utilização variável dos ha-
bitats costeiros dependendo da espécie. 
Os mangais foram especialmente impor-
tantes para duas espécies (L. apodus e L. 
griseus), que ao longo da plataforma fo-
ram as únicas que mostraram gradientes 
bem definidos nos tamanhos.

Nos trópicos, os mangais e as pastagems 
marinhas são ecossistemas altamente 
produtivos, onde se criam e alimentam 
uma grande variedade de larvas e juve-

nis de peixes e invertebrados que terão a 
sua vida adulta no recife (Nagelkerken et 
al. 2008; Vaslet et al. 2015) porque estes 
ambientes oferecem-lhes abundante fon-
te de alimento, abrigo e proteção contra 
predadores (Beck et al. 2001, Laegds-
gaard & Johnson 2001). A proximidade 
entre mangais e prados de pastos mari-
nhos e a pouca influência das marés nas 
Caraíbas propicia um intercâmbio ener-
gético permanente entre estes habitats 
mediado pelas migrações diurnas e no-
turnas de vários peixes (Kopp et al. 2007) 
e as suas atividades alimentares (Heithaus 
et al. 2011; Vaslet et al. 2015).

Os fatores ambientais que modulam a re-
produção de espécies de águas tropicais 
são principalmente a temperatura e os 
recursos alimentares (Bye 1984; Mendizá-
bal 2013; Pankhurst & Porter 2003). Ou-
tros fatores relevantes nestes ambientes 
são o fotoperíodo, a fase lunar, a época 
climática (chuvosa ou seca), a salinidade 
e as interações sociais (Brooks et al. 1997; 
Pankhurst & Porter 2003). Desta forma 
as espécies tropicais podem ter épocas 
anuais de desova que vão de uma ou 
duas semanas até à maior parte do ano 
(Sadovy 1996). As grandes garoupas (Ser-
ranidae) têm longas épocas de desova 
(até 5 meses) e nalgumas a presença de 
ovócitos em várias etapas numa fêmea 
madura (desenvolvimento oocitário as-
síncrono), sugere que desovam repetida-
mente durante a época da reprodução 
(Sadovy 1996; Rhodes & Warren-Rhodes 
2005).

Pequenas espécies tropicais pelágicas de 
vida curta e rápido crescimento como o 
Ophistonema oglinum (“machuelo”),  
(Tabela 4.1) e vários engraulidos e clu-
peidos, alimentam-se, principalmente, 
de zooplâncton e zoobentos, pelo que o 
seu alimento depende da produtividade 
das massas de água; portanto, os eventos 
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de desova destas espécies ocorrem geral-
mente no final de processos de aflora-
mento ressurgência, de modo que as lar-
vas encontrem disponibilidade alimentar. 
Espécies epipelágicas como Auxis thazard, 
Caranx crysos, Euthynnus alletteratus,  
Scomberomorus brasiliensis, igualmente 
bentopelágicas como o peixe espada Tri-
chirus lepturus (Tabela 4.1) encontram na 
época das chuvas a estação propícia para 
desovar já que as descargas de águas con-
tinentais combinadas com as correntes, 
geram diminuição na salinidade, aumen-
to na temperatura e na concentração de 
clorofila, condições que provavelmente 
favorecem a sobrevivência das suas larvas 
(Posada-Peláez et al. 2012).

Em espécies como o pargo raiado Lut-
janus synagris (Tabela 4.1), o roncador 
Conodon nobilis, a corvina Micropogo-
nias furnieri, a picua Sphyraena guachan-
cho, a desova também ocorre quando o 
surgimento está enfraquecido ou ausen-
te e a temperatura e a entrada de águas 
continentais são altas e salinidade baixa, 
características da época das chuvas. Des-
ta forma, as larvas encontram alimento 
suficiente para sobreviver e uma janela 
ambiental ótima que minimiza os fato-
res limitantes como a falta de alimento, 
forte turbulência ou transporte para fora 
da costa (Paramo et al. 2009). Em Cuba, 
afirmam que a desova parece ocorrer en-
tre a lua cheia e o quarto minguante do 
mês posterior ao das chuvas, momento 
onde se apresentam as melhores condi-
ções oceano-meteorológicas (Claro & Lin-
deman 2008).

4.5. Dinámica energética
O conhecimento da dinâmica energéti-
ca das espécies ícticas nas suas diferen-
tes etapas de crescimento é de grande 
relevância para implementar modelos 

bioenergéticos. Estes modelos têm múlti-
plas aplicações: estabelecer os stocks de 
certos predadores pelágicos (Stewart & 
Ibarra 1991), examinar potenciais efeitos 
do aquecimento global na produção pes-
queira (Hill & Magnuson 1990), avaliar a 
predação de fases larvares (Hartman & 
Margaf 1993; Hartman & Brandt 1995), 
estimar a acumulação de poluentes orgâ-
nicos (Barber et al. 1991), e o efeito das 
mudanças ambientais e da biodiversida-
de das presas no crescimento dos peixes 
predadores (Brandt et al. 1992).

Embora a utilização destes modelos em 
ecologia e gestão de pescarias tenha 
aumentado de forma considerável nos 
últimos anos para os recursos de áreas 
temperadas (Muñoz 2014), estes estudos 
continuam a ser incipientes em ambien-
tes tropicais. O crescimento e armazena-
mento de energia de um peixe está re-
lacionado com as condições ambientais 
e os ciclos de produção que ocorrem em 
cada habitat (Wang & Houde 1994), pelo 
que a densidade energética pode não só 
variar entre espécies, mas mudar dentro 
da mesma espécie de acordo com o es-
tado de maturidade, o desenvolvimento 
ontogenético, a época do ano (Paul et al. 
1998), e com diferenças sazonais ou geo-
gráficas (Tierney et al. 2002).

A escassa sazonalidade existente nos tró-
picos e a oferta relativamente constante 
de alimento, faz com que muitas das es-
pécies que habitam estes ambientes te-
nham períodos reprodutivos longos ou 
vários picos no ano. Neste contexto, es-
pera-se que tenham uma estratégia ener-
gética do tipo income breeding e usem a 
energia disponível que está a entrar cons-
tantemente através da alimentação du-
rante o período reprodutivo para gerar 
os seus produtos gonadais. No entanto, se 
as condições ambientais forem suficien-
temente adequadas, a receita energética 
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é maior do que o necessário e algumas 
espécies acumulam gordura na cavidade 
visceral como reserva energética (Bustos-
-Montes et al. 2018), por conseguinte, é 
muito provável que várias espécies tro-
picais apresentem uma estratégia mista 
em que podem, de uma forma plástica e 
resiliente, alimentar-se durante a época 
de desova e/ou acumular energia duran-
te o período reprodutivo. Embora vários 
estudos documentem a atividade trófica 
durante o período de desova, é necessá-
rio aplicar técnicas de análise de compo-
sição proximal em diferentes tecidos de 
reserva (músculo, fígado e gónada) que 
facilitem a determinação da estratégia 
de acumulação, mobilização e utilização 
da energia associada à reprodução em 
peixes tropicais.

4.6. Estratégias e 
táticas de desova
As condições ambientais dos trópicos per-
mitem que os períodos reprodutivos de 
diferentes espécies sejam muito longos 
(Goldberg & Au 1986; Mendizábal 2013), 
e mesmo nalguns casos, que tenham a ca-
pacidade de se reproduzir ao longo do ano 
(Tabela 4.1). A identificação dos períodos 
reprodutivos, dos picos de desova, bem 
como a estimativa da fecundidade, do 
tamanho de maturidade e do tipo de de-
senvolvimento oocitário, permite inferir a 
tática reprodutiva das populações e a sua 
variação inter e intra-anual. Os padrões 
de reprodução das espécies de recifes tro-
picais são tão diversos que a fecundidade, 
por exemplo, varia entre espécies, anos e 
indivíduos, de modo que as diferenças na 
produção de ovos de fêmeas conespecí-
ficas específicas de diferentes tamanhos 
podem ser de várias ordens de grandeza. 
A morfologia e tamanho do corpo tam-
bém influenciam a fecundidade, de modo 
que é menor nas formas comprimidas e 

pequenas e maior nas arredondadas e 
grandes (Sadovy 1996).

No que diz respeito ao tipo de ovos, a 
maioria das espécies tropicais de recifes 
produz ovos e larvas pelágicas, e conse-
quentemente com a variedade em dura-
ção do pico reprodutivo, as fêmeas podem 
desovar poucas ou muitas vezes por ano. 
Muitas espécies coincidem em desovar ao 
anoitecer, e algumas o fazem de acordo 
com o ciclo lunar ou das marés, sobretudo 
as que formam agregações reprodutivas 
(Rhodes & Warren-Rhodes 2005). Embora 
a desova possa ocorrer em áreas de resi-
dência, várias espécies têm locais de agre-
gação definidos e afastados. Acredita-se 
que a preferência por locais específicos 
onde se realizam agregações de desova 
responde a conseguir uma maior disper-
são ou sobrevivência das larvas (Sadovy 
1996).

Recentemente, a invasão do peixe-leão 
no Atlântico ocidental e a ameaça que 
representa para a estrutura e função de 
vários ecossistemas altamente biodiver-
sos, como os das Caraíbas, incentivaram 
o aprofundamento do conhecimento da 
biologia de Pterois volitans. Parte do su-
cesso do processo invasivo desta espécie 
está relacionado com a sua eficiente es-
tratégia reprodutiva, baseada num de-
senvolvimento oocitário assíncrono, alta 
fecundidade e a capacidade de se repro-
duzir durante todo o ano em águas co-
lombianas (Bustos-Montes et al. 2018).

Várias espécies tropicais apresentam de-
sovas parciais, síncronas por grupos, o 
que está estreitamente relacionado com 
os longos períodos reprodutivos, como é 
o caso dos peixes das Caraíbas Caranx cry-
sos, Euthynnus alletteratus, Selar crume-
nophthalmus e Scomberomorus brasilien-
sis (Camacho 2011; Alfaro-Martínez et al. 
2016) e a serra do Pacifico Scomberomo-
rus sierra (Eraso et al. 2017). O tamanho 
dos ovócitos pode ser variável, e em mui-
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tos casos foi documentada uma relação 
significativa entre o tamanho e a quan-
tidade dos ovos e o tamanho dos peixes, 
coincidindo com a hipótese dos grandes 
desovadores em excesso (BOFFFF). Em 
todo o caso, uma das temáticas da ecolo-
gia reprodutiva menos abordada em es-
pécies tropicais é a determinação do tipo 
de fecundidade e a estimativa da mesma, 
o que limita o conhecimento sobre a ca-
pacidade produtiva dos estoques e, por 
conseguinte, dos potenciais recrutas.

4.7. Perspectivas
Dada a vulnerabilidade, por pressão pes-
queira, das garoupas e dos lucianos que 
realizam agregações reprodutivas, são 
necessárias medidas eficientes de gestão 
que, por sua vez, exigem informações só-
lidas sobre a atividade reprodutiva sazo-
nal das espécies envolvidas, e programas 
de monitoramento em entidades esta-
tais. Embora haja algumas iniciativas de 
proteção sobre agregações reprodutivas 
de peixes de importância comercial em 
diferentes países, noutros o conhecimen-
to sobre a dinâmica destas é incipiente e 
pode transformar-se numa futura linha 
de investigação.

Por outro lado, é evidente a dependên-
cia e estreita relação entre os impulsos 
ambientais e a reprodução, pelo que é 
necessário aprofundar este tema a dife-
rentes escalas temporais (intra e intera-
nuais), bem como espaciais e batimétri-
cas. A combinação de técnicas inovadoras 
como a utilização de imagens de satélite, 
estações meteorológicas marinhas, bio-
marcadores, isótopos estáveis e microquí-
mica de otólitos, facilitam a compreensão 
da influência ambiental, sobre o padrão 
reprodutivo das espécies, bem como as-
petos relacionados com o recrutamento e 
a dispersão. A utilização de modelos bio-

físicos e hidrodinâmicos para aprofundar 
a perceção dos processos espácio-tem-
porais das larvas é uma temática que foi 
pouco explorada em águas tropicais. Se 
se desenvolver mais investigação sobre 
este tema, poderá entender-se melhor a 
conectividade larval, o sucesso no assen-
tamento e a história de vida, bem como 
simular o impacto das mudanças climáti-
cas sobre os estágios de vida precoce.

As variações ambientais geradas pelas 
mudanças climáticas fizeram com que 
muitas espécies migrem para ambientes 
mais favoráveis, seja para ambientes mais 
temperados ou mais profundos. Por isso, 
as estratégias reprodutivas podem ser al-
teradas quer na fisiologia dos indivíduos 
quer no comportamento, o que poderá 
provocar mudanças nas zonas de agrega-
ções reprodutivas, bem como nas áreas e 
épocas de desova. Por conseguinte, de-
vem ser realizados estudos para avaliar 
estas novas condições, que descrevem as 
adaptações das espécies em termos de 
ecologia reprodutiva.

Como mencionado anteriormente, pouco 
se sabe sobre a estratégia de alocação de 
recursos no domínio tropical e dada a sua 
relevância na compreensão do sucesso 
reprodutivo, é importante que seja con-
siderado em futuras investigações como 
um instrumento para a complexa gestão 
das pescarias tropicais. Outra temática 
pouco abordada em ambientes tropicais 
é a influência da reprodução no recru-
tamento, são escassas as estimativas de 
parâmetros de crescimento, mortalida-
de, determinação de idade, e, portanto, 
estes aspetos não são considerados nos 
planos de ordenamento e conservação. 
Considera-se necessário que as estraté-
gias de gestão considerem os aspetos re-
produtivos e garantam o aproveitamento 
sustentável dos recursos marinhos.
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5.1. Introdução
Os quatro primeiros SIBECORP expuse-
ram avanços na pesquisa sobre reprodu-
ção em recursos pesqueiros não apenas 
de águas marinhas, mas também conti-
nentais e estuarinas. Por águas continen-
tais entendem-se aquelas dos rios, lagos e 
canais de ligação entre eles, tendo em co-
mum a permanente salinidade zero. Na 
época de chuvas e imediatamente após, a 
Floresta Amazônica exibe ainda várzeas e 
igapós, ambientes inundados pelo trans-
bordamento em áreas contíguas. Por 
águas estuarinas entendem-se aquelas 
localizadas na interface continente-ocea-
no, sítios semi-abertos para um e outro 
sistema, e expostos, então, à influência 
tanto de descargas continentais (chuvas 
e degelo principalmente, segundo a re-
gião), como de marés e correntes mari-
nhas. 

Dos  ambientes continentais e estuarinos 
o conhecimento proveio de todas as fai-
xas de latitude – baixas e altas – de abran-

gência dos países latino-americanos des-
tacou-se o Brasil, em maior volume a Bacia 
Amazônica (exemplos: Amadio & Zuanon 
2009; Torrente-Vilara et al. 2009; Araújo 
et al. 2012a,c; Doria et al. 2012; Hauser et 
al. 2012; Vicentini & Batista 2012; Wagner 
et al. 2015) e do Rio Paraná (Corrêa-Alves 
et al. 2012; Ramos-Cruz et al. 2012; San-
tos et al. 2012; Soares-de-Santana et al. 
2012; Silveira et al. 2018). Outros países 
representados em águas doce e salobra 
foram Argentina, contemplando a Bacia 
do Rio Paraná (Gonzalez et al. 2015; Sil-
va et al. 2015), a foz do Rio de la Plata 
(Acha et al. 2009; Militelli et al. 2015) e 
a Laguna de Mar Chiquita (Bruno et al. 
2009a,b); Uruguai, na Laguna de Rocha 
(Norbis et al. 2018); Colômbia, nos Rios 
Atrato (Roa-Cubillos et al. 2015) e Mag-
dalena (De Fex-Wolf et al. 2012; Gulfo & 
Jiménez-Segura 2012; Villa-Navarro et al. 
2015); Nicarágua, no Lago de Nicarágua 
(Hernández-Portocarrero & Saborido-Rey 
2009); Venezuela, no Rio Apure (Pérez & 
Castilho 2009); e México, no Rio Usuma-
cinta (Hernández-Gómez et al. 2018).
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Os resultados aludiram a recursos que in-
tegram quatro tipos de pescas:

(I) artesanal, de pequena escala. É es-
pecialmente importante na região 
do Caribe e no Brasil, onde empre-
ga maior número de pescadores 
que a pesca industrial, de grande 
escala, e produz mais da metade 
dos recursos aquícolas de origem 
extrativista;

(II) de subsistência, para consumo por 
populações ribeirinhas. Ocorre em 
regiões estuarinas da América La-
tina, e em maior grau no interior 
das bacias fluviais da Amazônia 
brasileira, boliviana, peruana e co-
lombiana. Ali, o pescado constitui 
a maior – quando não a única – 
fonte de proteína animal da dieta;

(III) recreativa, em lazer e competi-
ções. Comum em águas continen-
tais e estuarinas da América Lati-
na e Europa, é vista como prática 
estratégica para a economia local 
e positiva para a conservação, em 
especial na modalidade pesque-e-
-solte;  e 

(IV) para fins ornamentais e de aqua-
riofilia. Embora espécies costeiras 
e de água doce da América do Sul 
sejam, hoje, produzidas também 
em laboratórios da Ásia e Europa, 
o mercado brasileiro de ornamen-
tais é ainda importante para abas-
tecimento local e exportação.

Os grupos taxonômicos referenciados 
foram majoritariamente de peixes. Em 
água doce, destaca às ordens Characi-
formes, dos curimatãs; Cichliformes, dos 
tucunarés; Siluriformes, dos bagres; e 

Perciformes, das pescadas. E, nos estuá-
rios, destaca às ordens Clupeiformes, 
das sardinhas e manjubas; Mugiliformes, 
das tainhas; Siluriformes, dos bagres 
marinhos; e Perciformes, de corvinas e 
robalos. Crustáceos estiveram represen-
tados pelos camarões, estudados princi-
palmente na Lagoa dos Patos, o maior 
sistema lagunar da América do Sul. Mo-
luscos de águas continentais e estuarinas 
não foram objeto de comunicações nos 
primeiros SIBECORP. A reprodução de 
Chondrichthyes esteve associada à aqua-
riofilia (raias amazônicas – Araújo et al. 
2012b); e a de Cyprinodontiformes, te-
leósteos anuais de crescimento rápido e 
morte na estiagem, a estudo de caso em 
regime de secas periódicas, ambientes 
áridos do nordeste brasileiro (Do Nasci-
mento et al. 2012). 

Sabe-se que os sistemas continentais e 
estuarinos são estratégicos para a repro-
dução de recursos pesqueiros marinhos, 
também. Afinal, eles recebem os adultos 
desovantes de várias espécies, ou consti-
tuem ambientes propícios ao desenvolvi-
mento das fases iniciais e crescimento dos 
jovens. Assim, o presente capítulo explora 
a dinâmica reprodutiva de espécies dulcí-
colas e estuarinas, peixes principalmente 
e camarões em menor grau, com foco nos 
estudos divulgados em SIBECORP. Os re-
sultados são apresentados de forma sis-
tematizada, à luz do comportamento das 
espécies e do comportamento de ocupa-
ção, aqui tratado como guilda. Ainda, in-
dependentemente de apresentações em 
SIBECORP, acrescentam-se informações 
sobre outros grupos explotados regional-
mente, além de peixes, e que ajudam a 
compor o estado da arte sobre o conhe-
cimento dos recursos pesqueiros ibero-a-
mericanos nesses ecossistemas. É o caso 
dos caranguejos e das ostras. São grupos 
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Figura 5.1. Modelo de migração reprodutiva do jaraqui da Amazônia (Semaprochilodus insignis - jaraquí 
de escala grossa- e Semaprochilodus taeniurus -jaraquí de escala fina) na Amazônia Central proposto por 
Ribeiro (1983). A migração dispersiva ocorre quando a água do rio está vazando e a migração reprodutiva, a 
desova e a deriva de ovos e larvas, quando o rio está enchendo. “Igapó” é um termo indígena que significa 
floresta periódicamente inundada por aguas pretas e claras.

Fotos tiradas do livro “Peixes Comerciais de Manaus”  (https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4700).

Jaraquí-escama-grossa Jaraqui-escama-fina
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em que a história de vida inclui fase larval 
planctônica e adultos bentônicos, hábitos 
que acentuam a importância das boas 
práticas extrativistas e de cultivo para a 
explotação sustentável dos ambientes de 
águas interiores e costeiras.

5.2. Atributos 
reprodutivos segundo 
a guilda de ocupação 
do ambiente
Os rios e estuários oferecem aos peixes 
e invertebrados de interesse pesqueiro 
um sem-número de ambientes favoráveis 
para a reprodução, entendendo-se esta 
como o conjunto de etapas que inicia com 
a maturação gonadal; pode incluir forma-
ção de ninhos (Silva et al. 2019); também 
o pareamento para desova e fecundação 
(ou para fecundação e parto, nas espécies 
de fecundação interna); e estende-se ao 
crescimento das fases jovens. Em tal cená-
rio, a vegetação, notadamente as macró-
fitas em ambiente fluvial e os manguezais 
em estuário de baixa latitude, compõem 
sítios estratégicos para a ontogênese, 
como registrado por Ramos-Cruz et al. 
(2012) quanto a espécies de Characidae, 
continentais; e Chaves & Bouchereau 
(2000) quanto a Perciformes variados, 
marinhos. Por outro lado, ambientes ins-
táveis e com fortes oscilações químicas e 
físicas – turbidez, pH, salinidade, corren-
tes, nível da água etc – deflagram riscos 
ao sucesso reprodutivo. O comportamen-
to oportunista, com atributos de tendên-
cia r-estrategista, faz-se então valiosa 
resposta seletiva. Soares-de-Santana et 
al. (2012) destacam isso em caracídeos de 
reservatório da região central do Brasil, 
onde o tamanho médio de maturação 
(L50) acompanha o tamanho máximo das 

espécies, e a maturação gonadal é atin-
gida muito rapidamente. Fecundidades 
altas são comuns em recursos pesqueiros 
de ambientes instáveis. Num caracídeo 
com importância comercial da Nicarágua,  
Brycon guatemalensis (machaca, ou ma-
cabil), a fecundidade relativa é estimada 
por Hernández-Portocarrero & Saborido-
-Rey (2009) em 11.600 ovos/g, e relacio-
na-se com o comprimento do indivíduo 
numa razão com expoente maior que 3. 
Tal progressão exponencial da fecundida-
de com o tamanho corpóreo leva os auto-
res a recomendarem a não-captura de in-
divíduos no tamanho médio de primeira 
maturação, pois neles a fecundidade ain-
da está aquém da possível de ser alcança-
da. Igualmente a desova parcelada, que 
Silveira et al. (2018) mostram que em pei-
xes do Rio Paraná, Brasil, reflete-se em va-
lores de Fator de Condição sincronizados 
com investimento energético contínuo, é 
considerada uma estratégia adaptativa a 
situações de oscilação ambiental.

Não é de surpreender, portanto, que em 
determinada fase de sua vida os indiví-
duos de muitas espécies de água doce 
ou estuarina empreendam deslocamen-
tos. Migrações tornam-se, assim, um 
fenômeno espetacular e extremamente 
complexo, e que envolve os recursos pes-
queiros também. Incluem-se vários tipos 
de movimentos (anádromos, catádromos, 
potádromos, oceanódromos etc), basea-
dos em processos tróficos, reprodutivos, 
entre outros, e que envolvem uso de 
habitat (Gross et al. 1988). Nos ambien-
tes continentais e estuarinos, Barthem & 
Goulding (1997) mostraram que a redis-
tribuição de parte ou de toda a popu-
lação de peixes no tempo e no espaço 
apresenta vantagens, como o aumento 
da taxa de natalidade e de crescimento, 
e a diminuição da mortalidade. O assunto 
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é controverso e a nomenclatura, diversa, 
principalmente pela dificuldade de con-
ceituar tipos diferentes de movimentos, 
sobre os quais ainda pouco se sabe.

Mas o conhecimento sobre a reprodução 
dos recursos pesqueiros não depende 
apenas do estudo de adultos, pós-recruta-
mento. Ele é complementado ainda pela 
detecção de ovos e larvas, fases do de-
senvolvimento que testemunham a con-
tribuição de um ambiente para o ciclo de 
vida das espécies. No norte de Portugal, o 
ictioplâncton do estuário do Rio Lima re-
presenta ao menos 50 espécies. Algumas 
têm abundância elevada; a maioria, não. 
A sazonalidade regula a abundância, e as 
diferenças ao longo do ano superam as in-
teranuais (Ramos et al. 2006). No interior 
desse estuário a salinidade manifesta-se 
por até 20 quilômetros, o que explica a 
ampla ocorrência de grupos marinhos, em 
caráter seja ocasional (exemplos: Clupei-
dae, a sardinha Sardina pilchardus, e Ca-
rangidae, o pampo Trachurus trachurus), 
seja regular (exemplos.: Gadiformes, o 
‘laibeque’ Ciliata mustela, e Bothidae, o 
linguado Solea senegalensis) (Ramos et 
al. op. cit.). Nos países ibero-americanos 
e em todo o mundo, a vegetação de pân-
tanos salgados, assim como a de mangue-
zais nas latitudes baixas, criam condições 
favoráveis para abrigo dos ovos e larvas. 
Em certos casos a desova ocorre no in-
terior do estuário, como nos peixes-rei 
Atherina boyeri do Rio Guadalquivir, Es-
panha (Fernández-Delgado et al. 1988), e 
Atherinella brasiliensis da Laguna de Bar-
ra do Saí, Brasil (Vendel & Chaves 2006). 
Porém, com frequência o ictioplâncton 
é simplesmente carreado desde a Plata-
forma até o estuário, sem que a desova 
tenha ocorrido neste sistema, fato que 
acaba por integrá-lo ao ciclo de vida de 
recursos explotados na Plataforma Conti-

nental.

Mesmo diante da dificuldade em defi-
nir-se a dinâmica de movimentos dos re-
cursos pesqueiros, na Amazônia, Bayley 
& Petrere-Júnior (1989) categorizaram 
as espécies como sedentárias ou residen-
tes, e migradoras. Tais guildas foram uti-
lizadas por Isaac & Barthem (1995) como 
forma de classificar o uso dos diferentes 
habitats para deslocamento reprodutivo.

No caso dos peixes, as espécies dulcícolas 
realizam todas as etapas do ciclo de vida 
em ecossistema continental, compreen-
dendo habitats lacustres e fluviais (Zapa-
ta & Usma 2013; Obande 2014). Os deslo-
camentos são longitudinais, no canal do 
rio principal e seus tributários, ou laterais, 
entre o rio e a área de inundação e lagos 
marginais, podendo envolver distâncias 
longas ou curtas (Barthem & Goulding 
1997; Villamil-Rodriguez et al. 2018). Na 
América do Sul, constituem exceção pelo 
menos três grandes bagres da família Pi-
melodidae, Brachyplatystoma platyne-
mum (babão), B. rousseauxii (dourada) e 
B. vaillantii (piramutaba), recursos de tra-
dicional captura no norte do Brasil. Esses 
siluriformes dulcícolas percorrem 3.000 
quilômetros entre os limites peruanos e 
colombianos, e alcançam o ambiente es-
tuarino, a foz do Rio Amazonas, no Ocea-
no Atlântico (Barthem & Goulding 1997).

Não menos importante, espécies mi-
gradoras da Ordem Characiformes, que 
representam grande parte da pesca co-
mercial em águas neotropicais, também 
podem percorrer distâncias relativamente 
longas, como o jaraqui, Semaprochilodus 
spp. É comum que recursos migradores 
dulcícolas desloquem-se rio acima para 
completar o desenvolvimento das gôna-
das e desovar. São espécies com fecun-
didade expressiva e ovócitos pequenos, 
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Figura 5.2. Distribuição de valores médios da fecundidade e do tamanho de ovócito em cada guilda 
migratória de 63 espécies de peixes da várzea da Amazônia Central. Representantes de cada guilda 
migratoria (Curta: Triportheus auritus - sardinha; Longa: Colossoma macropomum - tambaqui;
Média: Potamorhina latior - branquinha; Sem migração: Pterygoplichthys pardalis – acari-bodó).

Fotos tiradas do livro “Peixes Comerciais de Manaus”. (https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4700).
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desova total/única, fecundação externa, 
e que não exibem cuidado parental. Ge-
ralmente são peixes de médio a grande 
porte, com estratégia reprodutiva sazo-
nal (sensu Winemiller 1989). Deslocamen-
tos em vias fluviais podem ser obstruídos 
– parcial ou definitivamente – por barra-
mentos, com consequências sobre o po-
tencial reprodutivo do estoque. Tal efeito 
é relatado para o curimbatá, Prochilodus 
lineatus. As espécies desse gênero, tal o 
‘sabalo’ ou ‘bocachico’ P. magdalenae 
nas bacias dos ríos Atrato, Magdalena 
e Sinú, Colômbia, e P. lineatus no norte 
da Argentina (Gonzalez et al. 2015), são 
muito importantes para a pesca comer-
cial em águas interiores da América do 
Sul. No caso de P. lineatus, já foi um dos 
principais recursos explotados no Panta-
nal brasileiro. As estimativas de recruta-
mento apontaram acentuado declínio 
do ano de 2003 a 2008, concomitante à 
construção de barragem no Rio Manso, 
no Centro-Oeste do país. A conclusão 
foi obtida por Corrêa-Alves et al. (2012) 
mediante modelagem da dinâmica popu-
lacional, tendo por base dados da pesca 
comercial (captura e esforço, distribuição 
de comprimentos e de idades) e de pesca 
experimental, inclusive ictioplâncton. Por 
outro lado, os ambientes de barragem 
podem prover maior oferta alimentar, 
o que, segundo Silva et al. (2015), expli-
caria valores mais altos de Fator de Con-
dição do dourado, Salminus brasiliensis, 
um dos alvos da pesca esportiva em rios 
sul-americanos, imediatamente à jusante 
da Represa Yacyretá, norte da Argenti-
na. Nesta região, Gonzalez et al. (2015) 
registraram indivíduos de P. lineatus ma-
duros e com elevados valores de Índice 
Gonadossomático que, não encontrando 
condições adequadas para desova, reab-
sorvem o material gonadal.

Outros Characiformes realizam desloca-

mentos laterais curtos, entre o rio prin-
cipal e a floresta inundada ou os lagos 
marginais, de importância para a repro-
dução dos adultos, alimentação e abrigo 
para jovens a adultos. Dá-se com espécies 
detritívoras e frugívoras, notadamente, 
que no interior do Brasil têm alto valor 
na alimentação das populações locais.

Assim como os ambientes fluviais, as la-
gunas costeiras são rotas migratórias par-
ticularmente para peixes e crustáceos, e, 
em alguns casos, para trânsito interme-
diário de indivíduos entre rios e o mar. 
Na foz do Rio de la Plata, bacia que dre-
na 20% do continente sul-americano, a 
maioria das espécies de teleósteos apre-
senta atividade reprodutiva no próprio 
estuário, situação que Blaber & Barletta 
(2016) reputam ser oposta à da maioria 
dos estuários no mundo. Muitos recursos 
cujos estoques são explotados na Plata-
forma Continental desovam nas águas 
estuarinas, ou nelas ingressam enquanto 
jovens, aí permanecendo até a idade de 
recrutamento. É o caso comum em peixes 
cianídeos e mugilídeos do Atlântico Oci-
dental (Chaves 2020). O inverso também 
ocorre, a desova no mar, e o recrutamen-
to e captura no interior das lagunas e 
baías, tal em certos camarões peneídeos. 
As espécies que desovam em ambientes 
estuarinos sul-americanos são, em geral, 
ovulíparas, têm fecundação externa. É 
comum apresentarem tendência r-estra-
tegista, tal os peixes Sciaenidae, com ele-
vada fecundidade, crescimento rápido e 
alta mortalidade. O mesmo é conhecido 
em crustáceos: o camarão Palaemonetes 
pugio da Laguna de Alvarado, Golfo do 
México, produz número de ovos maior 
que as espécies congêneres (Cházaro-
-Olvera 2009). Mas extremos existem: 
enquanto no ‘ronco’ ou ‘corvineta’ Bair-
diella ronchus (Sciaenidae) a fecundidade 
média supera 180 mil ovócitos (Castro et 
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al. 1999 – Colômbia), no bagre Genidens 
genidens (Ariidae), espécie com tendên-
cia k-estrategista, baixa fecundidade e 
cujos machos incubam os ovos na boca, 
a produção limita-se a poucas dezenas 
(Chaves 1994 – Brasil).

Apesar das vantagens que as migrações 
oferecem aos recursos pesqueiros dulcí-
colas e estuarinos, há riscos predatórios 
e dispêndio energético também, e nem 
sempre elas são necessárias. Exemplos 
de recursos sedentários ou residentes em 
estuários são as ostras, amplamente cole-
tadas nos manguezais de região tropical; 
e os peixes ciclídeos, comuns nos rios e la-
gos brasileiros. Nesses casos, reprodução 
e recrutamento independem de mudan-
ças de ambiente, embora, ainda assim, 
recrutamento e reprodução possam ocor-
rer em microambientes distintos – adul-
tos no bentos e larvas no plâncton, em 
moluscos, e adultos no nécton e larvas no 
plâncton, em peixes.

A seguir, comentam-se aspectos da dinâ-
mica reprodutiva e do recrutamento em 
águas continentais e estuarinas, segundo 
as guildas sedentária ou migratória que 
as espécies apresentam.

5.2.1. Recursos sedentários ou 
residentes, não migradores

Os ambientes lênticos na Amazônia, com 
suas várzeas e igapós, são o habitat per-
manente de peixes não migradores. En-
tre eles estão os Cichlidae (tucunarés e 
acarás), Sciaenidae (pescadas) e Osteo-
glossidae (aruanã), cuja importância eco-
nômica para a região é imensa (Bayley 
& Petrere-Júnior 1989; Isaac & Barthem 
1995). As características ecológicas dos 
recursos residentes incluem adaptações 
fisiológicas a ambientes com pouco oxi-

gênio dissolvido, desova parcelada, e pos-
sibilidade de cuidado parental da prole.

Algumas espécies de Cichlidae, muito co-
biçadas no mercado da aquariofila, apre-
sentam dinâmica reprodutiva bastante 
complexa, como observado por Rossoni 
et al. (2010) no acará-disco (Symphysodon 
aequifasciatus) na Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável Piagaçu-Purus, baixo 
Rio Purus, Amazonas, Brasil. Ao contrário 
do esperado para a maioria dos ciclídeos, 
os autores sugerem que a espécie desova 
somente um lote de ovócitos por evento 
reprodutivo, durante as águas altas, com 
possibilidade de desovas sucessivas, no 
caso de perda da prole (Paiva & Nepomu-
ceno 1989), como estratégia para aumen-
tar as chances de sucesso reprodutivo. 
Essa espécie habita ambientes lênticos e 
pouco profundos, nas margens de lagos, 
vegetação aquática ou floresta inunda-
da, mas principalmente em troncos e ga-
lhos de árvores, onde a pesca é majorita-
riamente realizada (Rossoni et al. 2014). 
A utilização de atratores artificiais feitos 
com galhos de árvores para promover a 
aglomeração de peixes e facilitar a cap-
tura é comum entre os pescadores; a pre-
sença do acará-disco pode ser detectada 
visualmente por meio de mergulho, pelos 
sinais sonoros emitidos pelos peixes, ou 
mesmo pela vibração causada pela movi-
mentação deles entre os galhos.

Outro recurso dulcícola de destaque, com 
alto valor comercial para alimentação 
e pesca esportiva, é o tucunaré (Cichla 
spp.). Mesmo com algumas discordâncias 
na literatura sobre a definição das es-
pécies residentes como não-migradoras, 
o tucunaré apresenta tal característica, 
possui desova parcelada, constrói ninho, 
apresenta cuidado biparental e incuba-
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ção oral (Winemiller 2001, Gomiero & 
Braga 2004, Muñoz et al. 2006). Alguns 
autores, utilizando métodos clássicos de 
marcação e recaptura e observação dire-
ta, registraram deslocamentos feitos pelo 
tucunaré. Taphorn & Barbarino-Duque 
(1993) e Hoeinghaus et al. (2003) descre-
veram deslocamentos de curta distância 
entre o canal do rio e os lagos de várzea. 
Entretanto, Souza et al. (2016) demons-
traram, por análise da microquímica do 
otólito, que os deslocamentos que Cichla 
temensis realiza no Rio Negro, Amazo-
nas, Brasil, são muito mais dinâmicos e 
complexos do que se pensava. Os autores 
observaram que 42% dos adultos eram 
capturados na mesma área em que nasce-
ram. Entretanto, esses adultos percorrem 
distâncias de até 21 quilômetros durante 
o período de vida, segundo observações 
de Hoeinghaus et al. (2003), o que sugere 
a existência do processo de homing para 
C. temensis. Os estudos citados não apre-
sentaram evidências de associação entre 
reprodução e deslocamentos. O tucunaré 
é recurso-alvo na pesca esportiva tam-
bém, e por isso, amplamente introduzi-
do em ambientes de reservatório e açu-
des em outras regiões do Brasil, onde se 
confirma o sucesso reprodutivo e de ma-
nutenção populacional de suas espécies, 
mesmo sem a dependência de grandes 
deslocamentos (Gomiero et al. 2009; Luiz 
et al. 2010).

Uma importante observação sobre o hábi-
to de vida dos grandes ciclídeos feita por 
Hoeinghaus et al. (2006) é que, mesmo 
que as espécies de Cichla não necessitam 
realizar movimentos migratórios, elas 
procuram se alimentar de espécies mi-
gradoras. Tais autores observaram que 
os ciclídeos do Rio Cinaruco (Venezuela) 
são dependentes dos períodos hidrológi-

cos para o ganho de condição corpórea, 
alimentando-se da migradora Semapro-
chilodus kneri, o jaraqui. Entre as espé-
cies estudadas por esses autores, Cichla 
temensis apresentou ganho significativo 
na condição corpórea em período de va-
zante do rio, coincidindo com a chegada 
de cardumes de S. kneri, comprovado por 
análises de conteúdo estomacal e de isó-
topos estáveis. Dessa forma, observa-se 
que, independente dos movimentos do 
tucunarés serem considerados como mi-
gratórios, é evidente a necessidade des-
ses peixes por recursos alimentares que 
migrem para os ambientes onde vivem.

Nas áreas com déficit hídrico do Nordes-
te do Brasil, espécies residentes da Or-
dem Cyprinodontiformes são confinadas 
em pequenos corpos d’água, sujeitos a 
secarem por completo. São ditos peixes 
anuais, um dos quais, o ‘killifish’ Hyp-
solebias antenori, foi estudado por Do 
Nascimento et al. (2012). Seu crescimento 
é rápido, e, quando a poça seca, toda a 
população morre. Os ovos são resistentes. 
Depositados no substrato, eles passam 
por um estágio de diapausa, em que o 
desenvolvimento embrionário é tempo-
rariamente estacionado. Com a chegada 
das chuvas, os ovos eclodem e uma nova 
geração é formada.

A proporção entre machos e fêmeas fre-
quentemente difere de 1:1. Em vários ca-
sos isso deve-se atributos dos petrechos 
de captura, ou ritmos de crescimento e 
taxas de mortalidade diferenciadas. En-
tretanto, estratégias reprodutivas podem 
interferir, e é o que acontece no camarão 
Palaemonetes pugio do Golfo do México. 
Na Laguna de Alvarado, Cházaro-Olvera 
(2009) registraram no período de repro-
dução uma proporção maior de fêmeas, 
explicável por parcerias poligínicas, ou 
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seja, várias fêmeas em comportamento 
de corte com macho único. Evento simi-
lar é conhecido em moluscos, nas ostras 
nativas sul-americanas Crassostrea rhi-
zophorae. No litoral nordeste do Brasil, 
a maturação gonadal e o tempo de re-
cuperação exigem das fêmeas um dispên-
dio energético maior, e assim, segundo 
Lenz & Boehs (2011), a cada estímulo 
ambiental favorável à desova um macho 
libera gametas com frequênca e quanti-
dade maiores que uma fêmea. Número 
maior de fêmeas que de machos no pe-
ríodo reprodutivo é registrado também 
em Macrobrachium amazonicum (Lima 
et al. 2014). Esse camarão é largamente 
distribuído pelas bacias sul-americanas, 
e constitui alimento importante para 
habitantes da Amazônia. Na foz do Rio 
Amazonas, fêmeas ovígeras são mais fre-
quentes na estação chuvosa, e sua fecun-
didade aumenta com o comprimento do 
corpo, mais que com o peso (Lima et al. 
2014), fato conhecido para numerosas es-
pécies de peixes, também (Chaves 2020). 

Nos estuários sul-americanos uma das 
pescarias mais tradicionais e de forte re-
levância econômica é a de crustáceos bra-
quiúros, sendo Ucides cordatus, o caran-
guejo-uçá, um deles. Espécie endêmica e 
sedentária em manguezais de sul a norte 
do Brasil, os indivíduos instalam-se em to-
cas, de onde são retirados manualmente 
para consumo direto ou venda a restau-
rantes. Baseada em dados reprodutivos, a 
legislação proíbe captura abaixo de certa 
largura de carapaça. A maturação é es-
timada por exame macroscópico das gô-
nadas, mediante remoção da carapaça. 
Maior frequência de indivíduos maduros 
coincide com temperaturas mais altas no 
interior das tocas (Castiglioni et al. 2013). 
Nos eventos denominados ‘andadas’, os 

adultos saem das tocas, eventos previsí-
veis e que subsidiam os períodos de de-
feso. Há sincronia com fases lunares, lua 
cheia principalmente, épocas de maior 
luminosidade e amplitude de marés 
(Sant’Anna et al. 2014). Dois eventos re-
produtivos associam-se a essa movimen-
tação noturna dos caranguejos no man-
guezal: a cópula e a liberação de larvas. 
Formam-se grupamentos sobre a lama, 
com comportamentos agonísticos entre 
machos. Eles então expelem espuma pela 
boca e depositam-na ao redor do corpo, 
o que promove reconhecimento químico 
pelas fêmeas, ensejando a cópula (Wun-
derlich et al. 2008). Passado um mês, ha-
verá a desova, e as larvas se dispersarão 
nas águas do estuário. A associação com 
o nível da água é importante para a re-
produção, compreendendo-se, assim, o 
vínculo entre as andadas e a fase lunar: 
maior incidência em luas cheia e nova, 
ou até três dias após (Wunderlich et al. 
2008).

Outro recurso não migrador em lagunas 
costeiras são as ostras Crassostrea. Duas 
espécies nativas na costa Atlântica lati-
no-americana são C. rhizophorae, dos 
manguezais do Golfo do México, Caribe 
e Brasil, e C. brasiliana, deste último. A 
carne é apreciada na culinária litorânea, 
e a altura das conchas ultrapassa 12 cm. 
Em C. brasiliana, aos 2,2 cm os indivíduos 
já estão aptos para reprodução (Castilho-
-Westphal et al. 2013). As larvas perma-
necem no plâncton das águas estuarinas, 
e no recrutamento os adultos fixam-se a 
raízes de mangue, rochas e outros subs-
tratos consolidados. As espécies exibem 
hermafroditismo simultâneo ou sequen-
cial, fecundação externa, e desenvolvi-
mento embrionário rápido, 24 horas ape-
nas (Castilho-Westphal et al. 2013; Legat 
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2015). Na costa brasileira a ostreicultura 
progride, o que inclui produção de se-
mentes mediante desova e fertilização 
em laboratório. Na seleção de reproduto-
res, cloreto de magnésio é utilizado como 
relaxante muscular para abertura das val-
vas e visualização das gônadas. Sementes 
triplóides e programas de seleção repro-
dutiva têm aprimorado a disponibilidade 
de ostras para cultivo e maior rentabili-
dade. A expulsão de óvulos e esperma-
tozóides envolve choques de abaixamen-
to e elevação da salinidade e outras 
variáveis abitóticas (Chagas & Herrmann 
2015). Com efeito, Legat (2015) comen-
ta que no ambiente natural a salinidade 
é determinante para a liberação dos ga-
metas, notadamente quando associada a 
maior intensidade pluviométrica.

Quanto aos peixes, o valor econômico 
dos recursos estuarinos não migradores 
no litoral sul-americano é principalmente 
indireto. As espécies têm porte pequeno 
e são ditas forrageiras, por serem fonte 
de alimento para grandes predadores, 
visitantes marinhos. Estes, sim, são alvo 
das capturas comerciais e esportivas, com 
destaque a pescadas, Cynoscion spp.; an-
chova, Pomatomus saltatrix; e peixe-es-
pada, Trichiurus lepturus (Chaves 2020). 
Ainda que em menor grau, algumas es-
pécies residentes nas lagunas costeiras 
têm importância direta para a pesca, 
como os peixes-rei Atherinella brasilien-
sis e Odontesthes argentinensis, e varia-
das espécies de sardinhas e manjubas, Or-
dem Clupeiformes (Oliveira & Bemvenuti 
2006; Llompart et al. 2012). Esses recursos 
residentes em estuários têm em comum o 
porte reduzido, 20 cm, e o fato de repro-
duzirem-se, recrutarem e serem captura-
dos no próprio sistema. No caso de O. ar-
gentinensis, os adultos deslocam-se para 

águas rasas durante o período reprodu-
tivo, onde desovam, parceladamente. 
Os ovos, de 2.000 a 50.000 por postura, 
fixam-se na vegetação por meio de fila-
mentos (Oliveira & Bemvenuti 2006).

Também são de hábitos sedentários em 
lagunas costeiras várias espécies de Cypri-
nodontiformes, entre as quais Poecilia vi-
vipara e Jenynsia multidentata, os barri-
gudinhos. Esses teleósteos não têm valor 
para pesca comercial direta, apenas como 
iscas; estuda-se, inclusive, seu uso como 
isca-viva para captura de tunídeos; e, na 
aquicultura, como alimento para peixes 
em cultivo. São espécies eurialinas, viví-
paras dos tipos lecitotrófica, a primeira, 
e matrotrófica, a segunda (Betito 2006). 
Portanto a fecundação é interna, e o de-
senvolvimento, direto, com fecundidade 
muito baixa. A retenção do esperma da 
cópula conduz a fecundações sucessivas, 
superfetação e presença simultânea de 
embriões de tamanhos diferentes. Em 
Anableps anableps de estuários do norte 
do Brasil, por exemplo, as fêmeas maio-
res albergam no trato genital até 51 em-
briões, cujos comprimentos variam de 1 
a 10 mm (Cavalcante et al. 2012). O cres-
cimento é rápido, sendo o comprimento 
assintótico atingido em apenas um ou 
dois anos, estratégias que aumentam o 
êxito na colonização de novos habitats 
(Betito 2006).

Nas baixas latitudes, até aproximada-
mente 27oS, os ambientes lagunares são 
revestidos por uma formação fisiográfica 
exuberante e comum a todos os mares 
tropicais: o manguezal. Vegetação densa 
e halófita, com raízes aéreas e ramifica-
das sobre substrato lamoso, e forte in-
fluência de marés são alguns de seus atri-
butos. O manguezal acolhe ecofases de 
numerosos recursos pesqueiros marinhos 
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e estuarinos – peixes, crustáceos e molus-
cos. A eurialinidade é ponto em comum 
entre a maioria das espécies, tal os Per-
ciformes Bairdiella ronchus (‘ronco’) na 
Colômbia, e Centropomus parallelus (ro-
balo) no Brasil. Eles suportam variações 
de salinidade de menos de 10 a mais de 
35 (Castro et al. 1999; Chaves et al. 2009). 
Muitas vezes a desova não ocorre no 
manguezal, mas o sistema é utilizado em 
períodos estratégicos pré-reprodução, ou 
do desenvolvimento das formas jovens, 
tal em B. ronchus de Santa Marta, Cari-
be colombiano. Nesta espécie as larvas 
e os juvenis abrigam-se no manguezal, 
enquanto os adultos distribuem-se por 
todo o estuário, especialmente em seu 
centro, onde se alimentam sobre bancos 
de ostras (Castro et al. 1999). Com efei-
to, tomando-se como exemplo a Baía de 
Guaratuba, sul do Brasil, estima-se que o 
manguezal seja sítio para desova por cer-
ca de 40% das espécies de peixes que fre-
quentam o estuário, e local de trânsito de 
indivíduos em maturação de um número 
ainda maior de espécies, correspondente 
a 52-57% da biomassa total (Chaves & 
Bouchereau 2000).

5.2.2. Recursos migradores

Os recursos aquáticos migradores de água 
doce, a exemplo dos peixes, apresentam 
uma imensa variedade de tipos migra-
tórios sob o ponto de vista geografico 
e funcional, abrangendo desde longos 
deslocamentos percorridos na calha dos 
rios, das cabeceiras ao estuário, ilustrado 
pela icônica dourada no Rio Amazonas, 
até deslocamentos mais curtos, entre a 
calha do rio e lagos marginais, como é o 
caso da piranha (Pygocentrus nattereri). 
O estuário representa um ambiente de 
grande importância para a migração re-

produtiva de muitas especies de peixes, 
abrigando aquelas que se limitam a esses 
ambientes, e outras cujo ciclo de vida in-
clui a Plataforma Continental, como fa-
zem as tainhas (Mugil spp). Nesse tópico 
serão abordados os tipos migratórios em 
rios, entre a calha e lagos marginais, en-
tre rio e estuário, no ambiente estuarino, 
e entre este e o mar, trazendo a experiên-
cia das pesquisas apresentadas durante 
os quatro SIBECORPs, assim como exem-
plos de outras investigações realizadas 
com recursos aquáticos continentais e es-
tuarinos em ambientes ibero-americanos. 

5.2.2.1. Em rios 

A dinâmica reprodutiva dos peixes mi-
gradores é fortemente relacionada ao 
regime hidrológico dos rios, o qual traz 
condições favoráveis para adultos e lar-
vas (Winemiller & Jepsen 1998). Entre 
as espécies de importância pesqueira na 
Amazônia, De Fex-Wolf et al. (2012) ob-
servaram uma sincronização de maior 
produção de gonadotrofinas (hormônio 
reprodutivo) e desenvolvimento das gô-
nadas de Prochilodus magdalenae com a 
diminuição do nível da água do Rio Mag-
dalena, na Colômbia. No entanto, em um 
rio de regime controlado, a sincronização 
dos estágios finais de maturação gonadal 
e desova com os sinais ambientais fica 
alterada, e essa relação não é clara. Ain-
da no Rio Magdalena, o bagre migrador 
Pimelodus grosskopfii, de alta relevância 
para a pesca artesanal, mas ameaçado, 
mostra uma estratégia sazonal, desovan-
do uma vez ao ano, com a maior inten-
sidade reprodutiva em março, que coin-
cide com o início das chuvas (Cala 1997; 
Villa-Navarro et al. 2015).

A literatura tem mostrado que as espé-
cies de peixes migradores de grandes dis-
tâncias apresentam período reprodutivo 
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bem definido, o qual é fortemente rela-
cionado com o início do período chuvoso 
(Agostinho et al. 2004). No entanto, uma 
exceção foi descrita para o dourado Sal-
minus brasiliensis, recurso com grande 
valor econômico comercial e recreacional 
para o alto Rio Uruguai. Nessa espécie, 
embora a pluviosidade esteja associada 
à atividade reprodutiva, esta transcorre 
em ritmo frequente e por período relati-
vamente longo, evento sistematicamente 
registrado durante os 18 anos de amos-
tragem na bacia do alto Rio Uruguai (Za-
niboni-Filho et al. 2017). A migração do 
dourado no Rio Paraná envolve desloca-
mentos de até 1.000 km, sendo 250 km 
rio acima, para reprodução, com veloci-
dade de 0,4 a 21,5 km/dia (Bonetto et al. 
1971; Petrere-Júnior 1985). Entretanto, 
Hahn et al. (2011), utilizando telemetria, 
registraram para a mesma espécie e no 
mesmo rio, um recorde de 63,3 km/dia, 
valor muito superior àquele registrado 
para o salmão do Pacífico (20 a 30 km/
dia) em rios do noroeste dos Estados Uni-
dos (Hanson et al. 2008).

Entre os peixes Characiformes da Améri-
ca do Sul, Prochilodus lineatus, o recurso 
pesqueiro com maior produção nos rios 
brasileiros, está entre as espécies cujos 
movimentos migratórios são mais conhe-
cidos. Experimentos de marcação indivi-
dual mostraram que o curimatã forma 
grandes cardumes; faz deslocamentos 
totais de cerca de 1.200 km; e, durante 
a cheia, realiza migração rio acima para 
desovar nas cabeceiras, geralmente abai-
xo de corredeiras. Após a desova, os pei-
xes migram cerca de 600 km rio abaixo 
até os principais locais de alimentação, 
em velocidade média de 3,5 km/dia, bem 
abaixo de 5 a 8 km/dia quando migram 
rio acima (Godoy 1959; Barthem & Gou-
lding 1997). Outro exemplo de migração 
complexa vem de duas espécies de Sema-

prochilodus (S. insignis e S. taeniurus), os 
jaraquis da Amazônia, importantes para 
a pesca comercial e de subsistência. Ri-
beiro (1983) descreveu seus padrões mi-
gratórios por meio da observação direta 
dos deslocamentos de 250 cardumes, nos 
rios Negro, Solimões e tributários (Figura 
1). Três tipos de migração foram registra-
dos: reprodutiva, trófica e de dispersão. 
No início da enchente os jaraquis madu-
ros descem os tributários de águas pretas 
para desovar nas águas túrbidas do Rio 
Solimões/Amazonas, retornando para os 
mesmos a fim de se alimentar na floresta 
inundada (igapó). A migração de disper-
são é complexa e envolve deslocamentos 
ascendentes entre um tributário de água 
preta onde estava se alimentando para 
outro rio acima, promovendo a transfe-
rência geográfica de indivíduos adultos. 
O jaraqui pode percorrer entre 1.000 a 
1.300 km por ano na Amazônia Central; 
estas migrações são influenciadas princi-
palmente pelo ciclo hidrológico e ritmo 
lunar, e a intensidade da chuva parece 
funcionar como eficiente gatilho am-
biental para a desova. Associado a essa 
dinâmica, as duas espécies de jaraqui 
exibem uma estrutura elaborada de for-
mação de cardumes, que são multiespe-
cíficos durante as migrações tróficas e de 
dispersão, mas monoespecíficos durante 
a migração para a reprodução (Vazzoler 
et al. 1990). 

Ainda sobre os recursos pesqueiros da 
várzea amazônica, uma análise consi-
derando 63 species de peixes mostrou a 
variabilidade do número (fecundidade) 
e tamanho dos ovócitos para quatro ca-
tegorias de distância dos deslocamentos 
migratórios, assim como um interessan-
te trade-off entre esses dois atributos 
reprodutivos (Figura 2). Ressalta-se aqui 
que as categorias das guildas migratórias 
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(sem migração, migração curta, migração 
media e migração longa) foram atribui-
das considerando somente a fauna local, 
excluindo os bagres migradores e o re-
duzido número de espécies que realizam 
migração longa.

5.2.2.2. Laterais, entre a calha e 
os lagos

As migrações laterais são os deslocamen-
tos dos peixes entre o canal principal do 
rio e os lagos adjacentes, a floresta inun-
dada (igapó) e as áreas de várzea, siste-
mas formados durante o período chuvoso 
(Winemiller & Jepsen 1998). Em compa-
ração com as migrações longitudinais, o 
deslocamento lateral dos peixes ainda é 
pouco reportado na literatura, apesar de 
ser o tipo de migração mais comumente 
apresentado por espécies de Characifor-
mes (Fernandes 1997). Ele relaciona-se 
intimamente com o ciclo hidrológico dos 
rios e o pulso de inundação: a subida da 
água dos rios permite que os peixes utili-
zem os recursos que a floresta inundada 
e a várzea oferecem, como abrigo e ali-
mento (Duponchelle et al. 2007). Por essa 
razão, e a consequente dificuldade em 
acompanhar os deslocamentos a fim de 
entender a função específica de cada mo-
vimento de acordo com a necessidade de 
uma espécie, a migração lateral pode ser 
de definição complexa, e é pouco inves-
tigada. O conhecimento popular amazô-
nico já noticia, com outras palavras, que 
“quanto maior o alagamento das áreas 
de várzea, igapós e lagos centrais, maior 
será o reabastecimento de indivíduos re-
crutados na pesca” (Doria et al. 2009).

Fernandes (1997) descreveu três eta-
pas de migração lateral de peixes no 
Lago do Rei, Amazonas, Brasil, com-
preendendo a entrada e a saída dos la-

gos, de acordo com a sazonalidade: 1ª) 
a saída dos indivíduos para o canal do 
rio durante a vazante não se relaciona 
com a reprodução, já que grande parte 
deles é de jovens e fêmeas desovadas. 
Esse tipo de deslocamento pode ter 
relação com vários fatores biológicos e/
ou ambientais, porém o baixo nível de 
oxigênio dissolvido e a alta temperatura 
da água do lago são, provavelmente, a 
principal causa do deslocamento lago-
rio (Fernandes 1997); 2ª) a segunda mi-
gração ainda envolve deslocamentos do 
lago para o rio, mas ocorre no início da 
enchente, e, esta sim, relaciona-se com a 
reprodução, uma vez que envolve prin-
cipalmente peixes maduros aptos para a 
desova; 3ª) após a desova, uma terceira 
etapa migratória, o retorno dos indiví-
duos aos lagos e floresta inundada, para 
alimentação.

A piranha vermelha, Pygocentrus natte-
reri, é recurso da pesca para comércio e 
de subsistência na Amazônia. Sua ativi-
dade reprodutiva foi acompanhada por 
dois anos na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá, Brasil (Queiroz et 
al. 2010). Ao contrário do que se espera-
ria para peixes Serrasalmidae, o período 
reprodutivo é fortemente influenciado 
pelo fotoperíodo e chuvas locais, sem re-
lação evidente com o nível da água dos 
rios. Assim, há dois picos anuais de deso-
va (Queiroz et al. 2010), com importante 
participação da vegetação marginal na 
desova, pois os ovócitos e ovos aderem-
-se a raízes e caules de plantas aquáticas 
(Uetanabaro et al. 1993).

Entre os recursos pesqueiros mais em-
blemáticos dos ambientes dulcícolas 
está o pirarucu, Arapaima gigas. É um 
dos maiores peixes fluviais do mundo, 
com comprimento superior a 3 metros, 
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e ventilação aérea facultativa pela be-
xiga natatória. É um recurso de grande 
importância econômica, sua carne é 
muito apreciada pela população local 
e mesmo internacional. O pirarucu 
também vem sendo explorado para 
atividade recreacional, como pesque-e-
solte ou alimentar o pirarucu em tanques, 
atividade que promove um verdadeiro 
show de movimento do peixe, em 
especial o som provocado pela nadadeira 
caudal ao sair da água para abocanhar o 
alimento. Por muito tempo a espécie foi 
tratada como de hábito sedentário, mas 
agora sabe-se que ela empreende migra-
ções laterais, pois em períodos de cheia 
os indivíduos utilizam o rio como via de 
acesso aos lagos e à floresta inundada 
(Castello 2008). Os eventos reprodutivos 
sincronizam-se com tal ritmo: durante 
a seca, nos rios, as gônadas maturam e 
ninhos são preparados, a corte e desova 
ocorrem; na estação chuvosa, com a inun-
dação de lagos e floresta, os indivíduos 
retornam a essas áreas, e machos efe-
tuam incubação oral dos ovos. A captura 
do pirarucu é legalmente controlada, e 
restrita. Comparação entre áreas onde o 
recurso não é manejado (densidade me-
nor de indivíduos), com áreas onde o é 
(densidade maior), revelou, entre a pri-
meira e a segunda, distinção de 4% do 
tamanho médio de maturação, com cres-
cimento aparentemente mais rápido, me-
nor tamanho de maturação e desova an-
tecipada (3 anos, em vez de 4-5) nas áreas 
manejadas (Arantes et al. 2010). Os auto-
res atribuem as diferenças ao fato de nas 
áreas manejadas não haver captura de 
indivíduos pequenos, o que eleva a fre-
quência destes no processo reprodutivo e 
sua incidência no cálculo dos indicadores.

Outro recurso de interesse pesqueiro em 
águas interiores são os crustáceos. Ape-

sar de existirem poucas informações so-
bre os processos migratórios nesse grupo, 
os camarões amazônicos Macrobrachium 
amazonicum, M. brasiliense e Palaemon 
carteri realizam deslocamentos laterais, 
entre rios, lagos e florestas inundadas 
(Collart & Enriconi 1993; García-Dávila 
et al. 2000; Oliveira et al. 2019). A de-
sova desses camarões está basicamente 
relacionada aos períodos de enchente e 
cheia dos rios, favorecendo a dispersão 
longitudinal dos ovos e larvas mas, prin-
cipalmente, para as planícies de inun-
dação. Além disso, a dispersão de suas 
larvas em ambientes de várzea e igapós 
possibilita maior sobrevivência da espécie 
pela diminuição de competição intraes-
pecífica por alimento e espaço. Oliveira 
et al. (2019) observaram que o cama-
rão P. carteri ocorre também em liteiras 
submersas em igarapés de terra-firme, 
sistemas regulados pelas chuvas locais. 
Mesmo com pouco conhecimento sobre 
a biologia dos crustáceos de agua doce, 
é evidente que os camarões vêm sendo 
explotados pela pesca artesanal princi-
palmente como iscas vivas ou para fins 
ornamentais, tornando-se uma fonte de 
renda alternativa para as comunidades ri-
beirinhas. No período reprodutivo de M. 
amazonicum o número de fêmeas supera 
o de machos (Lima et al. 2014), e sua fe-
cundidade aumenta com o comprimento 
do corpo (Lima et al. op. cit.), fato bem 
conhecido em peixes costeiros, também 
(Chaves 2020).

5.2.2.3. Entre rios e estuários

A maioria dos recursos pesqueiros encon-
trados em ambientes lagunares e baías 
não é sedentária, residente ali. Algumas 
espécies frequentam o estuário em cará-
ter ocasional; outras, regularmente. Entre 
as últimos estão as espécies migratórias, 
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cuja movimentação de e para sistemas 
adjacentes afeta a estrutura temporal da 
comunidade estuarina (Blaber & Barletta 
2016). Com efeito, os estuários consti-
tuem rota de passagem para migrações 
catádromas e anádromas. No primeiro 
caso, são bem conhecidos, por exem-
plo, os deslocamentos realizados pelas 
enguias, no Hemisfério Norte, Anguilla 
anguilla. Após um período de crescimen-
to em água doce, os indivíduos sofrem 
alterações morfológicas e fisiológicas, 
associadas ao regresso ao Mar dos Sar-
gaços, onde se reproduzem. Na costa de 
Portugal, ao longo do eixo do Rio Mon-
dego, os adultos ingressantes diminuem 
em abundância, enquanto aumentam em 
tamanho, e aí, segundo Monteiro (2015), 
falhas no recrutamento existem, como 
no ano 2011. O autor comenta que um 
dos desafíos em pesquisa é conhecer a 
percentagem de indivíduos que, tendo 
iniciado a migração reprodutiva, logram 
deixar as bacias hidrográficas rumo ao lo-
cal de postura.

Migrações anádromas são exibidas por 
peixes ciclostomados, as lampreias. Na 
Península Ibérica, Braga et al. (2019) aler-
tam que a pesca para consumo humano 
tem sido uma das ameaças significativas 
à conservação de Petromyzon marinus. 
Os indivíduos dessa espécie, após um pe-
ríodo de crescimento no mar parasitando 
mamíferos e peixes maiores, deslocam-se 
para desova em água doce, sendo a as-
censão nos rios estimulada e favorecida 
por caudais fortes, que facilitam a supe-
ração de obstáculos (Silva et al. 2019). Os 
primeiros que chegam às zonas de repro-
dução são os machos. Com a ventosa bu-
cal eles removem pedras, formando de-
pressões no leito do rio. Machos e fêmeas 
vibram vigorosamente seu corpo, o que 
remove o sedimento, e assim finaliza-se 

a construção do ninho (Silva et al. 2019). 
A fecundação é externa, e a permanência 
dos ovos no ninho por alguns dias pare-
ce aumentar a chance de sobrevivência. 
Os autores citam que a distribuição das 
larvas (amocetes) ao longo dos ríos, cuja 
permanência na Península Ibérica alcança 
3-5 anos, associa-se a curvas ou obstácu-
los onde a velocidade da corrente é redu-
zida, e sedimentos e matéria orgânica se 
acumulam. Ao deixarem os rios, os indi-
víduos pós-metamórficos já se alimentam 
plenamente.

Nem todos os ciclostomados transitam 
pelos estuários, pois algumas lampreias 
são confinadas a água doce. As do extre-
mo sul do continente americano – Argen-
tina, Chile, Uruguai – também realizam 
migrações anádromas. Recentemente, 
Riva-Rossi et al. (2020) revalidaram a no-
menclatura da espécie da Patagônia ar-
gentina, Geotria macrostoma, diferente 
daquela nativa no Chile, G. australis.

A mais emblemática das migrações entre 
rio e estuário na América do Sul talvez 
seja a das espécies de Brachyplatysto-
ma, siluriforme da Amazônia. Esses ba-
gres (babão, dourada e piramutaba) têm 
grande porte, comprimento superior a 2 
metros, e oferecem um intrigante exem-
plo de migração em larga escala. A dou-
rada, em particular, extrapola fronteiras 
nacionais, tornando-se-se um recurso 
internacional. Segundo Barthem & Goul-
ding (1997), o primeiro deslocamento mi-
gratório ocorre quando os cardumes da 
dourada, constituídos por jovens e pré-a-
dultos, saem do estuário e dispersam-se 
pelos rios da Amazônia Central, por 1 a 
2 anos, para se alimentar e crescer. Passa-
da essa fase, no início das chuvas iniciam 
um segundo deslocamento, formando 
novamente cardumes e movendo-se rio 
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acima. O Rio Madeira, importante tri-
butário na rota migratória da dourada, 
abriga indivíduos de cerca de 5 anos, com 
gônadas ainda em desenvolvimento, in-
dicando que a desova ocorre em trechos 
altos desse rio em região de cabeceira, na 
Bolívia e no Peru. Após a migração para 
as cabeceiras, os adultos permanecem 
nessa região (Hauser et al. 2012; Hauser 
2018). Provavelmente este também seja 
o padrão migratório da dourada para o 
Rio Amazonas e outros tributários, com 
a desova ocorrendo próximo da fronteira 
Brasil/Colômbia/Peru (Barthem & Goul-
ding 1997). Entretanto, Hauser (2018), 
usando análises mais refinadas de asso-
ciação do perfil de 87Sr:86Sr dos otólitos 
e água, encontrou três comportamentos 
migratórios distintos: residência, homing 
natal e straying para a Bacia Amazônica. 
Os resultados da autora e o registro de 
explotação da dourada no seu limite sus-
tentável como recurso pesqueiro na Ba-
cia do Rio Madeira (Lima et al. 2012) cha-
mam a atenção para o efeito deletério 
da construção de hidrelétricas na região, 
tanto na manutenção da população resi-
dente adulta no Alto Madeira, quanto no 
recrutamento dos jovens no estuário.

Tais efeitos atingem também o babão, 
uma vez que, aparentemente, apresen-
ta padrão migratório semelhante ao da 
dourada. A espécie realiza migrações de 
longa distância a partir do estuário do 
Rio Amazonas, e entra no Rio Madeira no 
início da enchente quando a população é 
composta por pré-adultos, indicando que 
a desova ocorre em área fora do Brasil 
(Barthem & Goulding 1997; Hauser et al. 
2012). Muñoz-Sosa (1993) encontrou ba-
bões maduros no Rio Caquetá, Colômbia, 
onde a espécie é explotada comercial-
mente em pequena escala. 

Ao contrário da dourada, a piramuta-
ba explora profundidades maiores e só 
pode ser vista na superfície quando está 
forrageando; ocorre desde a foz do Rio 
Amazonas até as planícies pré-andinas 
do Peru e Colômbia. Existem registros de 
desova no Rio Caquetá na Colômbia (Bar-
them & Goulding 1997) e no médio Rio 
Madeira, nas proximidades da cidade de 
Porto Velho (Hauser et al. 2012). Regra 
geral, o desenvolvimento das larvas dá-se 
em águas estuarinas, alcançadas passiva-
mente, com águas vazantes (Barthem et 
al. 2017). Uma vez recrutadas ao estoque 
adulto, douradas e piramutabas são ex-
plotadas comercialmente na área estua-
rina do Rio Amazonas, distante mais de 
3.000 quilômetros dos locais de desova. 
Os autores equiparam-nas a espécies de 
grande migração reprodutiva em altas 
latitudes, como salmões e enguias, que 
igualmente adentram nos rios após pas-
sagem por águas estuarinas.

5.2.2.4. Em estuários

Muitas espécies de peixes de áreas deso-
vam em ambiente estuarino, um evento 
que envolve deslocamentos internos à 
lagoa, laguna, baía ou foz de um rio, e 
pode estar sintonizado com marés, fases 
lunares e ciclos diuturnos. Na Laguna de 
Mar Chiquita, Argentina, zona de criação 
para ao menos 19 espécies de teleósteos 
(Bruno et al. 2012a), maiores densida-
des de larvas e juvenis corresponderam a 
maré vazante, luas nova e cheia, e perío-
do da noite (Bruno et al. 2012b). A repro-
dução envolve deslocamentos para áreas 
de desova, tal no robalo Centropomus 
parallelus, peixe alvo da pesca recreativa 
do litoral brasileiro. A dispersão dos juve-
nis pelo interior do estuário não é expli-
cada por variações de salinidade (Chaves 
et al. 2009); ela provavelmente associa-se 
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a disponibilidade de abrigo e alimento. 
Com efeito, as praias (Souza-Conceição et 
al. 2012) e as águas escuras e densamente 
vegetadas do ambiente manguezal (Cha-
ves & Bouchereau 2000) constituem sítios 
de crescimento de numerosos recursos 
pesqueiros na região neotropical. 

Deslocamentos regulares são conhecidos 
também em Micropogonias furnieri: no 
sul do Brasil os juvenis da corvina, que 
está entre os cinco recursos marinhos 
com maior produção pesqueira no país, 
utilizam diferentes hábitats da Lagoa dos 
Patos, conforme os requerimentos ecoló-
gicos de cada fase (Costa et al. 2012). Na 
foz do Rio de la Plata, zona comum de 
Pesca Argentina-Uruguai, a desova de M. 
furnieri dá-se na frente salina de fundo, 
porém Militelli et al. (2015) constataram 
que do ano 2003 ao 2013 o padrão es-
pacial do estoque reprodutor tornou-se 
difuso. A mudança no comportamento 
reprodutivo, segundo os autores, pode 
estar associada à elevação da temperatu-
ra da água, bem como ao impacto decor-
rente do aumento no esforço de pesca. 
No ano 2012 as capturas excederam em 
50% o máximo biologicamente recomen-
dado.

Em estuários abertos o fluxo das águas 
transporta passivamente as fases planctô-
nicas para as águas oceânicas adjacentes. 
Mesmo assim, mecanismos de retenção 
são conhecidos, e por eles os ovos e larvas 
dispõem-se na massa d’água salgada, no 
interior do estuário. O processo é descrito 
para Micropogonias furnieri do Rio de la 
Plata, entre Argentina e Uruguai (Acha et 
al. 2009). Ali, o regime de cunha salina, 
água mais densa, favorece a retenção de 
ovos e larvas, promovendo concentração 
de adultos desovantes. Mas a localização 
da cunha salina no estuário varia, pois 
episódios associados a El Niño, com pre-

cipitações excepcionais na bacia e conse-
quente anomalia nas descargas, afetam 
os mecanismos de retenção, alterando o 
recrutamento. Propõe-se, então, que sob 
baixa vazão de água doce a desova ocor-
ra rio acima, enquanto sob alta vazão, rio 
abaixo, numa regulação natural do recru-
tamento (Acha et al. 2009).

5.2.2.5. Entre estuários e o mar

Numerosas espécies de interesse pes-
queiro na Plataforma Continental têm 
movimentos migratórios ao longo da 
costa e ingressam nos estuários. Ocor-
re com as tainhas, um dos dez recursos 
mais produzidos no Brasil. Mugil curema 
é uma delas, e no nordeste do país apre-
senta ao menos dois períodos de recru-
tamento, detectados pela relação Sr:Ca 
em juvenis (Silva & Lessa 2015a,b). A de-
sova ocorre no mar, e os ovos e larvas são 
transportados para estuários passivamen-
te, por correntes (Lessa et al. 2009). Nes-
sa região, no período de seca aumenta o 
consumo de alimento por outra espécie 
de tainha, M. liza, e por conseguinte o ín-
dice de condição, até o próximo período 
reprodutivo. Tal associação é maior entre 
reprodução e salinidade que com tempe-
ratura, e destacada por Fabré et al. (2012) 
como uma diferença em relação ao des-
crito em estoques do sul, onde o maior 
determinante da maturação é a tempe-
ratura. 

Juvenis de Mugil liza ingressam e se de-
senvolvem em estuários da Baía de Gua-
ratuba (Chaves & Pina 2012) e Lagoa 
dos Patos (Vieira et al. 2012; Garbin et 
al. 2012), sul do Brasil. Relações Sr:Ca e 
Ba:Ca em otólitos das simpátricas M. liza 
e M. curema do Rio Tramandaí indicam 
que a desova ocorre no mar, porém em 
áreas diferentes (Mai et al. 2018). Mor-
fologia de otólitos, por estudo do incre-
mento de anéis diários, foi utilizada no 
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acompanhamento das fases jovens de 
Mugil curema (“lisa”) na Laguna Marga-
rita e área marinha adjacente, Venezue-
la. Nesse caso há dispersão dos ovos para 
offshore por águas superficiais, sincro-
nizada com eventos de upwelling, fato 
que, segundo Marín et al. (2003), exige 
rápida metamorfose para estágio demer-
sal. A metamorfose ocorre 14 dias após 
a eclosão do ovo, precedendo seu trans-
porte para zonas do Mar do Caribe com 
profundidade de 50 metros.

As ‘lisas’ são recurso pesqueiro importante 
no litoral da Colômbia também. Na Baía 
de Cispatá, região caribenha, indivíduos 
das três espécies simpátricas – Mugil cure-
ma, M. incilis e M. trichodon – frequen-
tam a área num mesmo tamanho, porém 
em diferentes estágios de maturação. A 
dificuldade em distingui-las resulta em 
captura de juvenis e adultos indistinta-
mente, negativo para a conservação dos 
estoques (Bustos-Montes et al. 2009). Na 
Lagoa dos Patos, indivíduos em migração 
reprodutiva sofreram aumento do esfor-
ço de pesca nos anos 2000, o que pode 
ter sido a causa para redução no recruta-
mento (Moraes et al. 2012).

Igualmente crustáceos marinhos, no-
tadamente os camarões, podem ter no 
estuário um ambiente temporário para 
seu desenvolvimento. Farfantepenaeus 
paulensis, o camarão-rosa, é o principal 
recurso explotado na zona estuarina da 
Lagoa dos Patos, maior ambiente lagunar 

da América do Sul. A espécie é estuari-
no-dependente, e suas larvas, vindas do 
mar, ingressam passivamente no estuário 
(Castello & Möller 2009), onde crescem, 
são recrutadas e tornam-se alvo para a 
pesca comercial.

Outra forma de conexão entre águas 
semiconfinadas no continente e o mar 
aberto dá-se pelos fiordes. No extremo 
de Chile e Argentina o ictioplâncton indi-
ca que os canais participam do processo 
reprodutivo de recursos marinhos. São 
exemplos, entre os pequenos pelágicos, a 
sardinha comum, Strangomera bentincki, 
e a anchoveta, Engraulis ringens, maio-
res recursos pesqueiro do mundo, neste 
caso representando uma extensão sul da 
área de desova até então conhecida (Bal-
bontín 2006). Entre os recursos demersais 
encontram-se os gadiformes Merluccius 
australis e Coelorhynchus sp. Neles a dis-
tribuição vertical do ictioplâncton exibe 
ajustes a padrões de circulação estuarina, 
com migrações circadianas das fases ini-
ciais que resultam em densidades de ovos 
e larvas coincidentes com as concentra-
ções de microfitoplâncton e de larvas de 
crustáceos e sifonóforos (Balbontín et al. 
2009). Nos canais dos fiordes chilenos as 
espécies com ovos pelágicos e com ovos 
demersais equivalem-se em número, e 
ocorrem ainda fases jovens das vivíparas 
Cataetyx messieri, abrótea (Ophidiifor-
mes), e Sebastes capensis, ‘caprilla’  (Scor-
paeniformes) (Balbontín 2006).
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Box 5.1. REPRoDUÇÃo E RECRUTAMENTo INDEPENDENTE DE MIGRAÇÕES, 
ÁGUAS CoNTINENTAIS E ESTUARINAS

ExEMPlo CoMPoRTAMENTo

Acará-disco, Symphysodon aequifasciatus, 
áreas lênticas, Amazonas, Brasil

Reprodução durante as águas altas, em plantas aquáticas e 
galhos submersos (Rossoni et al. 2014).

Tucunarés, Cichla spp., lagos, áreas de 
várzea, reservatórios, Brasil

Reprodução continuada ao longo do ano, constroi ninhos, 
cuidado biparental (Gomiero et al. 2009).

Caranguejo-uçá, Ucides cordatus, 
estuários sul-americanos

Andadas: movimentos de saída das tocas na época 
reprodutiva, sincronizados com fase lunar, formando 
grupamentos, com comportamento agonístico e cópula. 
Larvas planctônicas (Castiglioni et al. 2013).

Ostra nativa, Crassostrea rhizophorae, 
manguezais brasileiros

Hermafroditismo simultâneo ou sequencial, fecundação 
externa. Desenvolvimento embrionário 24 horas. Larvas 
planctônicas. Recrutamento: adultos em raízes e rochas 
(Castilho-Westphal et al. 2013; Legat 2015).

Peixes-rei, Atherinella brasiliensis e 
Odontesthes argentinensis, Lagoa dos 
Patos, Brasil

Reprodução nas águas rasas do estuário; ovos com 
filamentos adesivos: adesão na vegetação (Oliveira & 
Bemvenuti 2006).

Barrigudinhos Poecilia vivipara e Jenynsia 
multidentata, estuários do sul do Brasil

Fecundação interna e capacidade de superfetação, com 
viviparidades lecito e matrotrófica (Betito 2006).

Box 5.2. REPRoDUÇÃo E RECRUTAMENTo ASSoCIADoS A MIGRAÇÕES,
ÁGUAS CoNTINENTAIS E ESTUARINAS

TIPo ExEMPloS

Rio jusante  montante
Prochilodus magdalenae (‘sabalo’) desova na vazante do Rio Magdalena, 
Colombia (De Fex-Wolf et al. 2012); e Semaprochilodus spp. (jaraquis) desovam 
nas águas altas dos rios da Amazônia (Ribeiro 1983; Vazzoler et al. 1990).

Rio  várzea, lagos 
marginais

Desova no início das chuvas em Pimelodus grosskopfii (‘rampuche’; alto Rio 
Magdalena, Colômbia – Villa-Navarro et al. 2015): dispersão passiva de ovos e 
larvas.

Rio  estuários

Peixes ciclostomados Petromyzon marinus em Portugal (Braga et al. 2019) e 
Geotria macrostoma na Argentina (Riva-Rossi et al. 2020). Peixes siluriformes 
Brachyplatystoma, o mais importante recurso pesqueiro do estuário amazônico, 
desovantes 3.000 km rio acima (Brasil – Barthem et al. 2017).

Estuários, internas
Deslocamentos entre áreas do interior do estuário no primeiro ano de vida: 
Centropomus parallelus, robalo, Baía de Guaratuba (Chaves et al. 2009); e 
Micropogonias furnieri, corvina, Lagoa dos Patos (Costa et al. 2012), Brasil.

Estuários  mar

Transporte por correntes ao interior do estuário: larvas de camarão-rosa (Lagoa 
dos Patos, Brasil – Castello & Möller 2009); ovos, larvas e juvenis de ‘lisas’/tainhas 
Mugil spp. (Colômbia: Bustos-Montes et al. 2009; Brasil: Lessa et al. 2009, Garbin 
et al. 2012, Vieira et al. 2012)
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5.3. Perspectivas

Nos ambientes ibero-americanos conti-
nentais e estuarinos, a dinâmica reprodu-
tiva dos estoques pesqueiros é estudada 
majoritariamente em peixes teleósteos, e 
em menor grau em crustáceos decápodos, 
moluscos bivalves e peixes cartilaginosos. 
Os recursos têm interesse para a pesca 
comercial, sempre de pequena escala; 
recreativa, para lazer; de subsistência, 
com destaque ao interior da Amazônia; 
e para fins ornamentais e de aquariofi-
lia. O conhecimento tem avançado igual-
mente por razões conservacionistas, com 
estudos de impacto ambiental associados 
à construção de barragens hidrelétricas e 
outras ações antrópicas. Ainda, crescem 
os investimentos em piscicultura, envol-
vendo peixes ósseos nativos da Amazô-
nia, e de carcinicultura e malacultura, 
que contemplam crustáceos e moluscos 
nos estuários europeus e latino-ameri-
canos. São situações em que o estudo 
da história de vida, além de suportar a 
gestão extrativista no ambiente natural, 
subsidia a formulação dos protocolos de 
ações in vitro e nos parques aquícolas.

Historicamente os métodos de estudo da 
dinâmica reprodutiva foram desenvolvi-
dos sobre recursos marinhos, devido à re-
gião de Plataforma Continental prover as 
maiores capturas mundiais. Entretanto, 
em certa medida eles aplicam-se com su-
cesso aos recursos dulcícolas e estuarinos, 

uma similaridade que enseja intercâmbio 
de experiências nas técnicas de análise de 
material e no tratamento de dados. Há 
que se ressalvar, porém, que entre mar e 
continente os métodos para coleta dife-
rem substancialmente, em natureza dos 
petrechos e intensidade de esforço, razão 
pela qual a interpretação dos resultados 
requer cuidados próprios tanto nos esto-
ques fluviais, como nos de lagos, lagoas, 
lagunas, baías e foz de rios.

O fortalecimento das interações entre 
pesquisadores dos países ibero-america-
nos, desenvolvendo métodos de estudo 
com potencial aplicação universal nos 
sistemas marinhos, continentais e estua-
rinos, e o compartilhamento contínuo 
de resultados obtidos, cada um com suas 
especificidades, é chave para que se au-
mente o conhecimento e promova o ne-
cessário monitoramento da dinâmica re-
produtiva de recursos pesqueiros nesses 
ambientes.
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6.1. Introdução
Os peixes cartilaginosos (Classe Chondri-
chthyes) são representados por cerca de 
1260 espécies de elasmobrânquios (tuba-
rões e raias), incluindo 32 espécies que 
habitam em ambientes de água doce de 
forma permanente ou transitória, e cer-
ca de 60 espécies de holocéfalos (peixes 
elefantes e quimeras). No entanto, estes 
números são constantemente atualiza-
dos devido a novas descrições (Rosa et 
al. 2010; Nelson et al. 2016; Weigmann 
2016; Rincon et al. 2017). O número de 
espécies de condrictes é pequeno em re-
lação aos peixes ósseos, mas a radiação 
sequencial ao longo da sua história evo-
lutiva tem derivado numa variedade de 
modalidades e estratégias reprodutivas 
(Wourms 1981; Compagno 1990; Nakaya 
et al. 2020). Os condrictes têm geralmen-
te um papel chave nos ecossistemas, mol-
dando a estrutura e complexidade das 

comunidades em que habitam, através de 
efeitos diretos e indiretos (Heithaus et al. 
2010; Heupel et al. 2014). O sucesso dos 
condrictes pode ser atribuído em parte às 
complexas adaptações reprodutivas de-
senvolvidas ao longo dos 400 milhões de 
anos de evolução, que em muitos casos 
são mais avançadas do que a de alguns 
tetrápodes superiores (Carrier et al. 1994; 
Musick & Ellis 2005; Luer et al. 2007). A 
fecundação interna é uma característica 
de todos os condrictes, mas existem inú-
meras variantes no modo de nutrição e 
desenvolvimento dos embriões (Wourms 
1981; Hamlett et al. 2005; Nakaya et al. 
2020). 

As características que definem a história 
de vida das espécies incluem o tamanho 
à nascença, o padrão de crescimento, a 
longevidade e o tamanho de maturida-
de, o número, tamanho e proporção se-
xual da descendência, o investimento 

“Os autores dedicam in memorian ao Professor Carolus Maria Vooren, biólogo holandes, atuan-
do no Brasil desde 1979 por seu pioneirismo na Conservação de tubarões e Raias da América 
do Sul”.
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reprodutivo, a duração do ciclo de vida, 
entre outros (Stearns 1992). Estas caracte-
rísticas são afetadas por variáveis ecoló-
gicas como o risco de predação, a dispo-
nibilidade de alimentos, a concorrência 
e as condições do habitat (García et al. 
2008). A interação de todas estas variá-
veis modela a estrutura da população e 
determinam um conjunto de compromis-
sos (trade-off) entre reprodução atual e 
sobrevivência, reprodução atual e futura, 
número e tamanho dos embriões (Stear-
ns 1992; Harshman & Zera 2006). 

Com o objetivo de abordar as temáticas 
e espécies apresentadas nos diferentes 
Simpósios de Ecologia Reprodutiva, Re-
crutamento e Pescarias (SIBECORP) e a 
fim de facilitar a elaboração de uma linha 
conceptual, serão aprofundados concei-
tos e exemplos relativos, na sua maioria, 
aos condrictes do Sudoeste do Oceano 
Atlântico (ASO).

Nos quatro SIBECORP realizados até 2020 
foram apresentados trabalhos relativos a 
tubarões (10), raias (11, incluindo 3 tra-
balhos sobre espécies de água doce), ho-
locéfalos (1), conjuntos de espécies (4) e 
aspetos metodológicos (3). As principais 
temáticas referiram-se à estimativa de 
parâmetros reprodutivos como o com-
primento e idade de maturidade sexual, 
fecundidade, ciclos reprodutivos, áreas e 
períodos críticos para a reprodução. Fo-
ram igualmente apresentados trabalhos 
que demonstram a importância da de-
terminação dos parâmetros reprodutivos 
na elaboração de modelos demográficos 
e de dinâmica populacional, análises de 
vulnerabilidade e de risco ecológicos, 
como instrumentos fundamentais para o 
desenvolvimento de medidas de gestão 
e conservação destas espécies. Com a ex-
ceção de dois trabalhos, todos os outros 
trataram dos elasmobrânquios distribuí-

dos no ASO, ou em águas continentais da 
América do Sul, mencionando um total 
de 49 espécies. 

6.2. Diversidade de con-
drictes no Sudoeste do 
Oceano Atlântico
No litoral brasileiro, a classe Chondri-
chthyes é formada por 186 espécies de 
tubarões e raias, e 6 espécies de quime-
ras (Weigmann 2016; SBEEL 2005; MMA 
2014a). 

As 224 espécies descritas até ao momen-
to posicionam o Brasil entre os 10 países 
com maior biodiversidade de condríctes a 
nível mundial.

A região norte do Brasil é influenciada 
pelo estuário Amazónico, com uma ex-
tensa plataforma, exuberantes mangais 
e grandes marés (04°23’N-02°53’S). A re-
gião Nordeste (3°S-12°S) caracteriza-se 
por uma plataforma continental estreita, 
recifes, cadeias de montanhas submari-
nas, ilhas oceânicas e pela formação da 
Corrente do Brasil e da Corrente Norte 
do Brasil (10°-12°S) (Stramma et al. 1990). 
Na região central (12°S-22°S) destacam-se 
arquipélagos (Abrolhos) e ilhas (Trindade 
e Martim Vaz) onde prevalecem águas 
oligotróficas provenientes da Corrente 
do Brasil e determinam uma importante 
riqueza de condrictes a nível específico 
(Gadig et al. 2000; Gomes et al. 2010). 
No seu conjunto, a condrofauna do Brasil 
caracteriza-se pela predominância de tu-
barões e raias de hábitos costeiros e oceâ-
nicos, muitos dos quais são cosmopolitas 
ou neotropicais, com baixo número de 
espécies endémicas, em contraste com a 
região de áreas profundas (Rincon et al. 
2017; Marceniuk et al. 2019).
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As regiões Sudeste e Sul, entre o Cabo 
do Rio de Janeiro e Chui (Rio Grande do 
Sul, 33°S), são caracterizadas pelo sur-
gimento de Cabo Frio e a convergência 
das Correntes do Sul do Brasil, que têm 
influência direta na distribuição das es-
pécies. A condrofauna destas regiões é 
caracterizada por 79 espécies perten-
centes a 21 famílias de tubarões, raias 
e quimeras (Figueiredo 1981; Caires et 
al. 2014), sendo considerada como um 
hotspot mundial de diversidade para o 
grupo (Dulvy et al. 2014). 

A região litoral do ASO do Uruguai e da 
Argentina, entre 33° e 57°S, caracteriza-
-se por uma vasta plataforma continental 
associada a fatores climáticos, geográfi-
cos e oceanográficos, que determinam a 
ocorrência de diversas e complexas zo-
nas frontais. Esta região é influenciada 
por águas oceânicas de origem suban-
tártico (Corrente Malvinas, direção sul-
-norte), e subtropical (Corrente do Brasil, 
direção norte-sul), e também por águas 
continentais provenientes da descarga 
dos rios. Destaca-se a influência do Rio 
de la Plata, um dos rios mais caudalosos 
da América do Sul. Esta complexidade 
e mistura de águas de distintas carac-
terísticas físico-químicas torna a região 
muito dinâmica, influenciada por águas 
de origem subantártico (Corrente Mal-
vinas, direção sul-norte) e subtropical 
(Corrente do Brasil, direção norte-sul) 
cuja confluência gera determinantes de 
uma zona de alta energia e produtivida-
de (Guerrero & Piola 1997; Acha et al. 
2004; Piola et al. 2018). Nesta região foi 
descrita a ocorrência de pelo menos 111 
espécies de condrictes, muitas das quais 
são de presença permanente, sazonal ou 
ocasional na região (PAR-Tubarão, PAN-
-Tubarão da Argentina e Uruguai; Mas 
et al. 2020). A diversidade e distribui-
ção destas espécies explica-se, em parte, 

através de três grandes Províncias Zoo-
geográficas ou Ecorregiões associadas 
com águas costeiras, de plataforma mé-
dia e de talude: a Província Argentina, 
a Província Magellanica e o Talude Pa-
tagónico. Publicações recentes caracteri-
zaram os elencos faunísticos de condric-
tes que contribuem para a tipificação 
destas Ecorregiões (Menni & Stehmann 
2000; Menni et al. 2010; Lucifora et al. 
2011; Sabadin 2020). A região entre 29°S 
e 36°S, com profundidades inferiores a 
200 m, apresenta uma das riquezas es-
pecíficas dos condrictes mais importan-
tes do ASO, produto da conjunção de 
espécies que provêm da região Norte e 
da Província Zoogeográfica Argentina 
(Menni et al. 2010; Sabadin et al. 2020).

6.3. Pescarias
No ASO, os condrictes são capturados 
como parte das pescarias industriais, 
artesanais e desportivas, ao longo de 
toda a plataforma continental e águas 
oceânicas. É importante destacar que o 
Uruguai e a Argentina nas suas águas 
jurisdicionais partilham uma zona de 
pesca (Zona Comum de Pesca Argentino-
-Uruguaia) na qual a administração de 
certos recursos e pescarias (industriais) é 
realizada em conjunto.  Um diagnóstico 
das principais pescarias e das espécies de 
condrictes que fazem parte, bem como 
as principais medidas de gestão e con-
servação, pode ser encontrado nos Pla-
nos de Ação Nacionais e Regionais (Box 
6.1).

A pesca no Brasil, assim como no resto do 
mundo, é a principal causa da diminuição 
da população de condrictes. Nos últimos 
anos, a pesca eventual ou direcionada 
destas espécies, devido principalmen-
te à procura internacional do mercado 
de barbatanas de tubarão, provocou o 
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colapso das populações de elasmobrân-
quios (Vooren & Klippel 2005b; Barreto 
et al. 2016; Lessa et al. 2016). Não há cap-
turas direcionadas de quimeras no Brasil, 
por isso descreveremos apenas a pesca 
de tubarões e raias. A produção total de 
elasmobrânquios no Brasil é desconhe-
cida, principalmente devido à ausência 
de registros e estatísticas de pesca. Acre-
dita-se que 5% da produção pesqueira 
marinha total do país sejam tubarões e 
raias (REVIZEE 2006), e que o Brasil é o 
undécimo primeiro produtor mundial de 
elasmobrânquios (Dent & Clarke 2015). 
A maior parte da produção pesqueira no 
Brasil, incluindo tubarões e raias, provém 
da pesca artesanal, principalmente nas 
regiões norte, nordeste e sudeste do país, 
no entanto, a captura de elasmobrân-
quios por pescarias industriais no sul e na 
área oceânica é significativa. 

As pescarias direcionadas aos elas-
mobrânquios iniciaram-se na década de 
1980 no sul do Brasil, utilizando redes de 
arrasto de praia para a pesca artesanal 
para capturar a raia (Pseudobatos horkel-
li) e mais tarde, na década de 1990, com 
redes de emalhe de fundo para a pesca 
industrial com o objetivo de capturar o 
anjo-de-malhas (Squatina spp.), e am-
bos chegaram rapidamente ao colapso 
(Vooren & Klippel 2005b; Vooren et al. 
2005a). Nas regiões norte e nordeste, a 
diminuição da população de tubarões e 
raias é comum devido a capturas ocasio-
nais em pescarias direcionadas para es-
pécies de teleósteos, como tem aconteci-
do desde a década de 1980 para espécies 
como os tubarões Carcharhinus porosus 
e Isogomphodon oxyrhynchus (Lessa et 
al. 2016; Santana et al. 2020).

Para além da sobrepesca de algumas 
espécies de elasmobrânquios, verificou-
-se que, em muitas destas pescarias, as 

capturas acidentais tendem a ser consti-
tuídas por indivíduos jovens, diminuin-
do o número de novos recrutas na po-
pulação (Santana et al. 2009; Barreto et 
al. 2016; Lessa et al. 2016; Gianeti et al. 
2019; Santana et al. 2020). As principais 
pescarias que capturam elasmobrânquios 
no Brasil são com redes de emalhar e ar-
rasto na região costeira e espinéis pelági-
cos na área oceânica.

No que respeita à pesca industrial entre 
34°e 42°S, a profundidades inferiores a 
50 m, os condrictes constituem uma parte 
muito importante de uma pescaria de ar-
rasto demersal multiespecífica e multifro-
ta (Massa 2013; Massa et al. 2004b; Silvei-
ra et al. 2018a; Consejo Federal Pesquero 
2009; Domingo et al. 2008; CTMFM 2018). 
Os tubarões Mustelus schmitti, Squatina 
guggenheim, Galeorhinus galeus, o ho-
locéfalo Callorhinchus callorynchus e os 
Rajiformes são desembarcados ativamen-
te em diversos portos da Argentina e do 
Uruguai. As outras espécies de condrictes 
capturadas geralmente não têm valor 
comercial e são geralmente descartadas 
a bordo. No resto da plataforma, os con-
drictes são capturados como by-catch em 
pescarias de arrasto direcionadas para re-
cursos de maior interesse comercial, como 
os peixes ósseos Merluccius hubbsi, Ma-
cruronus magellanicus, o crustáceo Pleo-
ticus muelleri e o bivalve Zygochlamys 
patagónica (Sánchez et al. 2011; Conse-
jo Federal Pesquero 2009). No caso das 
pescarias de peixes ósseos M. hubbsi e M. 
magellanicus, as espécies mais frequen-
tes e abundantes nas capturas são os Ra-
jiformes e os tubarões Squalus acanthias 
e Schroereichthys bivius, mas apenas os 
Rajiformes são desembarcados ativamen-
te. Nas outras pescarias industriais men-
cionadas, as capturas de condrictes são 
inferiores e completamente descartadas 
a bordo (Massa et al. 2004b; Sánchez et 
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al. 2011; Bernasconi & Navarro 2014; Con-
sejo Federal Pesquero 2009; Domingo 
et al. 2008; CTMFM 2018). Particular-
mente no Uruguai, embora atualmente 
não operacional, a pesca de palangre 
pelágico de deriva capturava de forma 
eventual ou direcionada uma quantida-
de considerável de condrictes pelágicos, 
particularmente tubarões (ex. Prionace 
glauca, Isurus oxyrinchus, Sphyrna spp., 
Carcharhinus spp.) (Mas 2012; Domingo 
et al. 2008). Outras pescarias, como as de 
palangre de fundo e semi-pelágico dire-
cionadas para espécies de peixes ósseos, 
também capturam ocasionalmente e de 
forma eventual algumas espécies de con-
drictes (Domingo et al. 2008). Quanto às 
pescarias artesanais, estas desenvolvem-
-se principalmente em áreas costeiras 
do Uruguai e da Argentina utilizando 
redes de emalhar e palangres de fundo, 
nas quais se capturam diversas espécies 
de pequenos e grandes tubarões, assim 
como raias e holocéfalos (Silveira et al. 
2018a; Domingo et al. 2008).

6.4. Modalidades repro-
dutivas de condrictes
As modalidades reprodutivas de condric-
tes podem ser classificadas de acordo 
com o tipo de parição, em espécies ovípa-
ras e vivíparas (Compagno 1990). As es-
pécies ovíparas caracterizam-se pela de-
posição de oócitos fertilizados dentro de 
cápsulas coriáceas (também comumente 
denominados ovos), portanto a fecunda-
ção é interna. Estas capsulas podem ser 
liberadas imediata e sequencialmente ao 
fundo, onde ocorre a totalidade do de-
senvolvimento embrionário (oviparidade 
simples) como nos géneros Atlantoraja, 
Sympterygia e Rioraja (Mabragaña et al. 
2002; Oddone & Vooren 2005; Oddone 

et al. 2007, 2008a; Exploses et al. 2009), 
ou serem retidas nos úteros durante a 
maior parte do desenvolvimento embrio-
nário (oviparidade retida) (Carrier et al. 
2005; Musick & Ellis 2005; Awruch 2015). 
Recentemente, descreveu-se a “ovipari-
dade retida simples” no tubarão Cepha-
loscyllium sarawakensis como uma ter-
ceira variante em condrictes (Nakaya et 
al. 2020). Esta modalidade consiste num 
caso particular de oviparidade retida 
onde só uma cápsula é retida em cada 
oviduto por um tempo prolongado antes 
de ser expulsa para o meio exterior.

Por outro lado, as espécies vivíparas, de 
acordo com o grau e tipo de contributos 
nutricionais efetuados pela mãe, classifi-
cam-se em lecitotróficas ou matrotróficas 
(Wourms 1981; Compagno 1990; Hamlett 
et al. 2005). Nas espécies lecitotróficas, o 
vitelo armazenado nos oócitos fornece 
a totalidade dos requisitos nutricionais 
do embrião, como ocorre nas raias-vio-
la Pseudobatos horkelii e Zapteryx bre-
virostris (Lessa et al. 1986; Vooren et al. 
2005a; Martins et al. 2018), e nos anjos-de-
-malhas Squatina guggenheim (Vooren & 
Klippel 2005a; Colonello et al. 2007). Nas 
espécies matrotróficas, além do vitelo, 
parte do desenvolvimento embrionário 
é suplementado por contributos nutri-
cionais adicionais de origem materna. Es-
tes contributos adicionais consistem em 
secreções uterinas mucosas como no tu-
barão Mustelus shcmitti (Galíndez et al. 
2010) ou lipídicas (histotrófícas) como 
nos Myliobatiformes Myliobatis ridens e 
M. Goodei (Araújo et al. 2016), oócitos 
não desenvolvidos (ovatróficas) como nos 
tubarões da Ordem Lamniformes (Gilmo-
re 1993; Forselledo 2012; Francis et al. 
2008; Oliveira et al. 2010), embriões com 
menor grau de desenvolvimento (adel-
fotróficas) como no tubarão Carcharias 
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taurus (Gilmore et al. 1983) ou através da 
formação de uma pseudoplacenta (pla-
centotróficas) como nos tubarões Car-
charhinus brachyurus, Prionace glauca, 
Sphyrna spp. (Amorim 1992; Lessa & Sil-
va 1992; Hazin et al. 1994; Chiaramonte 
1996; Montealegre-Quijano et al. 2014). 

A sobrevivência e permanência dos con-
drictes no tempo depende em grande 
medida das modalidades e estratégias 
reprodutivas das suas populações (Carrier 
et al. 2004; Musick & Ellis 2005; Dulvy & 
Forrest 2010). O viviparismo como for-
ma de desenvolvimento, e em particular 
para aquelas espécies com extensos ciclos 
gestacionais, oferece proteção contra os 
predadores durante um período de tem-
po mais longo em relação à oviparidade 
(Hamlett et al. 2005; Awruch 2015). Esta 
modalidade é vantajosa em locais com 
elevada diversidade e densidade de es-
pécies, e onde as condições ambientais 
determinam que a reprodução esteja 
confinada a uma época restrita do ano 
(Wourms & Lombardi 1992). A evolução 
do viviparismo também permitiu aos con-
drictes ocupar diversos nichos pelágicos 
(Wourms & Lombardi 1992). Nas espécies 
ovíparas, o prolongado período de tem-
po que os embriões devem permanecer 
nas cápsulas sem a proteção da fêmea 
determina um alto risco de predação 
(~40%) (Cox & Koob 1993; Smith & Gri-
ffiths 1997; Lucifora & García 2004; Hoff 
2009; Powter & Gladstone 2008). O ovipa-
rismo tem outras vantagens como a maior 
fecundidade com um potencial menor de 
gasto energético (Klimley 1987; Lucifora 
& García 2004), que se maximizaria em 
ambientes de águas profundas (García et 
al. 2008), e que provavelmente explique 
a razão das raias (Rajiformes), o grupo 
mais diversificado de peixes cartilagino-
sos (Weigmann 2016) reterem este modo 

reprodutivo. A utilização do habitat e o 
modo reprodutivo são também caracte-
rísticas da história de vida diretamente 
relacionadas com o risco de colapso das 
populações face ao impacto das pescas 
ou das perturbações do ambiente. Por 
exemplo, nas espécies que vivem em 
águas profundas os riscos são mais ele-
vados do que nas que habitam em águas 
costeiras, dado que apresentam um cres-
cimento mais lento, uma maior idade de 
maturidade sexual e longevidade. Da 
mesma forma, as espécies vivas matro-
tróficas apresentam um maior risco em 
relação às espécies ovíparas produto do 
seu maior investimento energético na re-
produção (García et al. 2008).

A reprodução assexuada em elasmobrân-
quios foi documentada através da pro-
dução ocasional de descendência na au-
sência de contributo genético de machos 
(Partenogénese facultativa). A deteção 
dos processos de partenogénese em elas-
mobrânquios foi confirmada em exem-
plares mantidos em cativeiro (Chapman 
et al. 2007, 2008; Harmon et al. 2016; Du-
dgeon et al. 2017). Embora nos últimos 
anos tenha aumentado a evidência de 
reprodução assexuada em elasmobrân-
quios, o grau de benefício a nível popu-
lacional e a longevidade da descendência 
são desconhecidos. É provável que esta 
estratégia possa ser uma vantagem se-
letiva em fêmeas, que surja de um com-
promisso entre reduzir a capacidade de 
deixar descendência na reprodução atual 
e evitar falhas reprodutivas a nível popu-
lacional produto da ausência ocasional 
de machos (Awruch 2015; Dudgeon et al. 
2017). Propõe-se que, em espécies que 
sofreram processos de drástico declínio 
de abundâncias do tipo “gargalo de gar-
rafa”, a partenogénese tenha sido uma 
estratégia que facilite superar as conse-
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quências de isolamento durante estes 
processos (Dudgeon et al. 2007). Embora 
a partenogénese facultativa tenha sido 
verificada em espécies de tubarões como 
S. tiburo (Chapman et al. 2007) e Car-
charhinus limbatus (Chapman et al. 2008), 
não há antecedentes publicados referen-
tes a estes processos em águas do ASO.

6.5. Características e parâ-
metros reprodutivos rele-
vantes na dinâmica popu-
lacional de condrictes.
O tamanho ao nascer, o número de em-
briões (fecundidade), a duração dos ci-
clos reprodutivos, a maturidade sexual, o 
padrão de crescimento e a longevidade, 
são parâmetros importantes na dinâmica 
populacional de condrictes. Embora exis-
ta uma variabilidade considerável neste 
grupo de espécies, a maioria caracteri-
za-se por uma baixa fecundidade, cresci-
mento lento, idade de maturação tardia 
e ciclos reprodutivos complexos. Estas 
características, no seu conjunto, resultam 
numa baixa capacidade de resiliência 
face a stressores externos como a explo-
ração pesqueira (Hoenig & Gruber 1990; 
Stevens et al. 2000). A maioria das espé-
cies tem uma capacidade para dar à luz a 
indivíduos com tamanhos relativamente 
grandes (entre 10 e 20% do tamanho de 
um adulto), o que representa uma res-
posta compensada por um pequeno nú-
mero de indivíduos (Pratt & Casey 1990; 
Compagno 1990; Carrier et al. 2004; Mu-
sick & Ellis 2005). 

6.5.1. Maturidade sexual 
Um dos aspetos centrais na estimativa da 
maturidade sexual é a tipificação dos es-
tádios reprodutivos através de escalas de 

maturação sexual. Estas escalas são con-
ceptualmente diferentes das de osteó-
citos, devido às diferenças na anatomia 
reprodutiva, modalidades e estratégias 
reprodutivas. As escalas de maturidade 
publicadas para condrictes (Brown Pe-
terson et al. 2011; ICES 2012) consideram 
vários estádios reprodutivos para cada 
órgão reprodutivo, alguns validados atra-
vés de técnicas histológicas. No entanto, 
a identificação de alguns destes critérios 
é subjetiva e requer uma análise conjun-
ta dos órgãos reprodutivos para a sua 
determinação. Em 2012, o Conselho In-
ternacional para a Exploração do Oceano 
(ICES, em inglês) realizou um workshop 
no qual foram discutidos e acordados cri-
térios e escalas de maturidade sexual pa-
dronizadas (ICES 2012).

A análise histofisiológica de órgãos re-
produtivos representa uma ferramenta 
importante para validar observações ma-
croscópicas, na determinação de está-
dios e grau de maturidade. Além disso, 
os estudos macroscópicos e histológicos 
podem ser complementados com estu-
dos endocrinológicos (Sulikowsky et al. 
2007; Gelsleichter & Evans 2012; Awruch 
2013, 2015; Awruch et al. 2008a, 2014, 
2019; Elisio et al. 2019) ou inclusive com 
a aplicação de instrumentos de ultrassons 
(Whittamore et al. 2010; Wosnick et al. 
2018, 2019), os quais proporcionam infor-
mação valiosa sem o sacrifício dos exem-
plares.

Em fêmeas, os critérios de maturidade 
em geral consideram o crescimento e de-
senvolvimento dos ovários, ductos defe-
rentes, as glândulas oviductais e os úte-
ros, juntamente com as particularidades 
próprias das modalidades reprodutivas 
(por exemplo, presença de embriões ou 
cápsulas nos úteros). A classificação em 
estágios do desenvolvimento dos órgãos 
reprodutivos (ovários e ovidutos) pode 
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estar associada a um certo grau de subje-
tividade. A análise da relação entre o ta-
manho do espécime e o desenvolvimento 
dos órgãos reprodutivos (expresso em 
peso ou tamanho) permite assumir que o 
aumento abrupto nesta relação eviden-
cia o processo de maturidade sexual. 

No caso dos machos, a presença de es-
permatozoides maduros dentro do trato 
reprodutivo e o grau de calcificação e 
desenvolvimento dos claspers (mixopterí-
gios) são os critérios mais frequentemen-
te utilizados para determinar a maturi-
dade sexual (Walker 2020). No entanto, 
nalguns casos, o grau de calcificação e 
rotação dos claspers pode levar a um cer-
to grau de subjetividade, nomeadamen-
te em exemplares próximos da maturida-
de. Num estudo reprodutivo relativo aos 
tubarões Prionace glauca e Carcharhinus 
porosus determinou-se que embora os 
claspers de alguns indivíduos pareces-
sem indicar que tinham atingido a ma-
turidade sexual, os mesmos careciam de 
agregações de esperma (espermatóforos) 
e tinham um pequeno canal deferente, 
sendo, portanto, sexualmente imaturos 
(Pratt 1979; Lessa 1986). Neste sentido é 
aconselhável determinar o grau de matu-
ridade sexual considerando em conjunto 
o desenvolvimento ontogenético de clas-
pers e sifões (caracteres externos), ductos 
deferentes e testículos (caracteres inter-
nos), como foi realizado nalgumas espé-
cies como Benthobatis krefti (Martins & 
Gadig 2019) e Urotrygon microphtalmum 
(Santander-Neto et al. 2016). Outro ca-
ráter utilizado para definir o estado de 
maturidade dos machos nas raias (Ordem 
Rajiformes), é a presença e número de 
filas de espinhos alares, dado que estes 
espinhos são um caráter sexual dimórfi-
co secundário e são utilizados para sus-
tentar as fêmeas no momento da cópula 
(Mabragaña et al. 2002; Oddone et al. 

2007; Colonello et al. 2012; Rangel et al. 
2016). Tal como nas fêmeas, a análise da 
relação entre o tamanho dos espécimes e 
o desenvolvimento dos órgãos reproduti-
vos (claspers, testículos) permite assumir 
que o aumento abrupto nesta relação 
evidencia o processo de maturidade se-
xual.

Em espécies com períodos de gestação 
superiores a um ano, também é apropria-
do considerar a condição de maternida-
de. Esta condição pode ser utilizada para 
diferenciar as fêmeas encontradas no 
último ano/período de gestação (Walker 
2020). A fim de definir as etapas ou anos 
que abrangem a gestação, é útil realizar 
o acompanhamento mensal ou sazonal 
do desenvolvimento e crescimento das 
diferentes coortes de embriões (Walker 
2020). Estas análises requerem a recolha 
de informações durante vários anos com 
uma resolução sazonal precisa, ou com 
a definição de critérios que permitam 
diferenciar etapas do desenvolvimento 
embrionário. Por exemplo, em Squalus 
acanthias, utilizou-se o ponto de inflexão 
na relação entre o desenvolvimento em-
brionário e o consumo do saco vitelino, a 
fim de diferenciar as fêmeas em condição 
de gestante e de maternidade (Colonello 
et al. 2016). O comprimento médio de 
gestação ou maternidade, representam 
parâmetros de grande importância nos 
modelos demográficos ou de dinâmica 
populacional, dado que permitem definir 
com maior precisão o comprimento a que 
as fêmeas começam a contribuir para o 
recrutamento da população.

Nos condrictes de ampla distribuição 
geográfica é possível observar o aumento 
em determinados parâmetros de história 
de vida (ex. comprimento de nascimento, 
comprimento máximo, idade de matu-
ração sexual, longevidade, fecundidade, 
comprimento de maturação sexual) em 
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função da latitude. Foram observadas na 
região diferenças latitudinais nas estima-
tivas de longitude de maturação dos tu-
barões Carcharhinus porosus (Lessa 1986), 
Mustelus schmitti (Chiaramonte & Petto-
vello 2000), Squatina guggenheim (Colo-
nello et al. 2007; Awruch et al. 2008b) e 
as raias Atlantoraja cyclophora (Oddone 
& Vooren 2005; Wehitt et al. 2019), Riora-
ja agassizi (Ponz Louro 1995; Oddone et 
al. 2007; Exploses et al. 2009) e Zapteryx 
brevirostris (Ponz Louro 1995; Abilhoa et 
al. 2007; Colonello et al. 2011), entre ou-
tros. 

A idade de amadurecimento sexual é 
outro parâmetro de grande importância 
nos estudos de dinâmica populacional, 
embora reviste de maior complexidade 
metodológica na sua estimativa. Quan-
do se conhecem os parâmetros de cres-
cimento, pode-se estimar através da 
curva de crescimento de von Bertalanffy 
ou outros modelos de crescimento (e.g. 
Gompertz, Logístico), obtendo a ida-
de para a LT50 estimada (Cailliet et al. 
2006; Goldman et al. 2012). Idealmen-
te, a chave de comprimento-idade rea-
lizadas com base na leitura de anéis de 
crescimento em vértebras, permitiram 
inferir a estrutura etária da população 
em diversas espécies de condrictes como 
por exemplo Galeorhinus galeus (Ferreira 
& Vooren, 1991), Mustelus schmitti (Ho-
zbor et al. 2010; Molina et al. 2017), Car-
charhinus bracyurus (Lucifora et al. 2009) 
e Carcharhinus signatus (Santana & Lessa 
2004), entre outros. A idade de matura-
ção e a longevidade (ou, na sua falta, a 
idade máxima observada) provêm, jun-
tamente com o conhecimento dos ciclos 
reprodutivos e da fecundidade anual, um 
estimador do número de épocas repro-
dutivas totais e da fecundidade potencial 
máxima da espécie durante o seu ciclo de 
vida.

6.5.2. Fecundidade 
O número de folículos ováricos visíveis 
macroscopicamente no ovário é um parâ-
metro valioso para conhecer o potencial 
reprodutivo dos condrictes e a sua análise 
requer considerar a modalidade reprodu-
tiva.

Em condrictes ovíparos é provável que o 
início e a dinâmica da vitelogénese sejam 
próprios de cada espécie e sejam molda-
das pelas condições ambientais do ha-
bitat (fotoperíodo, temperatura, entre 
outros). A partir de estudos histológicos 
nalgumas espécies de Rajiformes, deter-
minou-se que o vitelo começa a acumu-
lar-se quando os oócitos são inferiores a 
1 cm (Díaz Andrade et al. 2009; Wehitt 
2013). Isto pode levar a uma subestimação 
do número de folículos vitelados, por ser 
difícil a sua identificação a olho nu.

Embora se estime que a fecundidade dos 
condrictes ovíparos é superior às espécies 
vivíparas, estes valores não seriam consi-
deravelmente tão elevados. Estudos em 
cativeiro com espécies ovíparas permiti-
ram dispor de um valor aproximado da 
taxa de postura e número de ovos depo-
sitados. Por exemplo, em Sympterygia bo-
napartii e S. acuta foi determinada uma 
fecundidade entre 152 e 180 ovos e entre 
71 e 84 ovos por época, respetivamente 
(Jañez & Sueiro 2009; Mabragaña et al. 
2015). No entanto, estes resultados de-
vem ser considerados com cautela, uma 
vez que o comportamento reprodutivo e 
crescimento dos condrictes em cativeiro 
pode ser afetado pelas condições estáveis 
dos aquários, stress, alimentação ou suple-
mentos vitamínicos. Foram também pro-
postas metodologias para estimar fecun-
didade em condrictes ovíparos a partir do 
número de folículos ováricos vitelogénicos 
em fêmeas adultas (Holden 1975; Quiroz 
et al. 2007; Oddone & Capapé 2011). Em 



Ecologia e dinâmica reprodutiva dos condrictes

151

Rioraja agassizii a fecundidade anual foi 
estimada em 62 ovos por temporada (Od-
done & Capapé 2011). Estes valores deter-
minam o baixo potencial reprodutivo da 
espécie. Como mencionado anteriormen-
te, a estimativa da fecundidade potencial 
em espécies ovíparas deve considerar a 
taxa de predação de ovos no fundo mari-
nho, a qual pode atingir 40% (Lucifora & 
García 2004). A estimativa do número de 
cápsulas coriáceas e sua taxa de predação, 
são parâmetros importantes para estimar 
a taxa de sobrevivência na utilização de 
modelos demográficos.

O grau de dimorfismo na LT máxima e 
de maturidade sexual é variável nas con-
díictios ovíparos (Braccini & Chiaramonte 
2002; Oddone & Vooren 2005; San Martín 
et al. 2005; Ruocco et al. 2006; Oddone et 
al. 2008a, b; Paesch & Oddone 2008a; Pe-
reyra 2017). O desenvolvimento sequen-
cial de folículos ováricos e a capacidade de 
produzir ovos ao longo do ano, sugerem 
que o tamanho do corpo não é uma res-
trição para a fecundidade dos condrictes 
ovíparos e pode estar relacionado com a 
variabilidade no grau de dimorfismo se-
xual na LT máxima e de maturidade se-
xual destas espécies. Por outro lado, não 
há provas que sugiram a correlação en-
tre o tamanho das fêmeas e o número e 
tamanho das crias nestas espécies (Ebert 
et al. 2008). As limitações metodológicas 
tornam difícil corroborar a relação entre 
o tamanho das fêmeas e o número de 
cápsulas depositadas no fundo marinho 
ou o tamanho das crias à nascença. Em 
tubarões ovíparos é frequente que os ma-
chos alcancem um comprimento total e 
de maturidade sexual maior em relação às 
fêmeas (Cortés 2000; Ebert et al. 2006; Co-
lonello et al. 2020). No holocéfalo Callo-
rhinchus callorynchus a LT50 estimada em 
fêmeas é superior a machos (Di Giácomo & 
Perrier 1994; Bernsaconi 2018).

Nas espécies vivíparas o número de em-
briões por ninhada, também representa 
um parâmetro importante para estudar 
o potencial reprodutivo (Cortés 2004). 
Por vezes, a determinação do número de 
embriões pode ser subestimada pela ocor-
rência de abortos espontâneos devido ao 
stress durante a captura, dado o estado 
avançado do desenvolvimento embrioná-
rio ou porque a última etapa até ao mo-
mento do nascimento ocorre muito perto 
da cloaca, como nos tubarões Squatina 
gugenheim e S. occulta (Sunye & Vooren 
1997). Estes eventos tornam difícil estimar 
a fecundidade e o tamanho à nascen-
ça. Nalgumas espécies como Pseudobatos 
horkelii pela sua anatomia e característi-
cas reprodutivas particulares, foi possível 
estimar estes parâmetros com baixo nível 
de incerteza (Lessa et al. 1986). Em Zap-
teryx brevirostis o stress associado à cap-
tura gera mecanismos fisiológicos que 
podem desencadear o aborto espontâneo 
até 48 horas depois de ocorrer o descarte 
com vida das fêmeas. Estes abortos geram 
alterações uterinas que poderiam afetar 
futuras reproduções e consequentemente 
a sua fecundidade (Wosnick et al. 2019).

Nos elasmobrânquios vivíparos o núme-
ro de embriões por ninhada varia entre 
2 (Carcharias taurus) e 300 (Rhincodon 
typus), registando-se variações e correla-
ções associadas à modalidade reprodutiva 
e ao ambiente (Cortés 2000; Parsons et al. 
2008). Em termos gerais, os nutrientes, a 
capacidade uterina (espaço físico) e os lon-
gos períodos de gestação são geralmente 
fatores determinantes que limitam a fe-
cundidade e o tamanho máximo das crias 
ao nascer (Parsons et al. 2008). Neste sen-
tido, é comum observar o dimorfismo se-
xual secundário no tamanho corporal, na-
quelas espécies vivíparas que evidenciam 
um aumento da fecundidade em relação 
ao tamanho corporal das fêmeas. Este 
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padrão foi observado em espécies lecito-
tróficas, como Pseudobatos horkelii (Les-
sa et al. 1986; Vooren et al. 2005a; Mar-
tins et al. 2018) e Squatina guggenheim 
(Vooren & Klippel 2005a; Colonello et al. 
2007), histotróficas como Myliobatis goo-
dei (Ruocco 2012; Araújo et al. 2016), Ae-
tobatus narinari (Araújo et al. 2016; Araú-
jo 2019) Gymnura micrura (Yokota et al. 
2012) e Mustelus schmitti (Segura & Miles-
si 2009; Colautti et al. 2010). Por sua vez, 
as espécies vivíparas com modalidade re-
produtiva oofágica costumam produzir 
crias de maior tamanho em comparação 
com outras espécies e apresentar fecundi-
dades baixas a intermedias de entre 2 a 
18 embriões por ninhada (Gilmore 1993). 
Embora não se observe uma relação mar-
cada entre o comprimento máximo das 
fêmeas e a fecundidade, em termos ge-
rais parece existir um compromisso entre 
a fecundidade e o comprimento máximo 
de nascimento (Parsons et al. 2008). De 
forma semelhante ao observado em espé-
cies lecitotróficas, as espécies de tubarões 
vivíparas placentárias também costumam 
apresentar uma correlação positiva entre 
o comprimento máximo das fêmeas em 
relação à fecundidade e comprimento de 
nascimento (Cortés 2000; Parsons et al. 
2008). Nalgumas destas espécies tem-se 
evidenciado inclusive uma relação positi-
va entre o comprimento das fêmeas e sua 
fecundidade, sugerindo que, em média, a 
fecundidade das fêmeas aumenta com a 
idade (ex. Carcharhinus brachyurus, Mas 
et al. 2017; C. Porosus, Lessa et al. 1999).

É interessante salientar que, no caso do 
torpedo Discopyge Tschudi, espécie viví-
para lecitotrófica, registrou-se uma cor-
relação positiva entre o comprimento das 
fêmeas e a fecundidade, sendo o compri-
mento máximo e de maturidade sexual 
das fêmeas consideravelmente inferior ao 

dos machos (Exploses et al. 2011; Spath 
2014; Doño et al. 2019). Este padrão de 
dimorfismo é completamente oposto ao 
torpedo Narcine brasiliensis, espécie na 
qual se observou que as fêmeas alcançam 
um tamanho e peso corporal consideravel-
mente maior que os machos (Rolim et al. 
2015). Curiosamente, embora as fêmeas 
de ambas as espécies amadureçam a uma 
LT semelhante (191 e 197 cm LT, respeti-
vamente), a fecundidade de D. tschudii 
(2 a 15 embriões) é maior em relação a N. 
brasiliensis (1 a 3 embriões) (Spath 2014; 
Martins & Gadig 2017; Doño et al. 2019).

6.5.3. Sazonalidade e ciclos repro-
dutivos. Determinação de ciclos 
reprodutivos 

A determinação dos ciclos reprodutivos 
de condrictes é feita principalmente a 
partir de estudos macroscópicos, através 
de variações sazonais ou mensais em ór-
gãos reprodutivos (testículos, ductos es-
permáticos, ovários, ovidutos, entre ou-
tros). Nos últimos anos desenvolveram-se 
importantes avanços para validar estes 
ciclos a partir de técnicas histológicas 
(Rêgo et al. 2015). Por outro lado, como 
mencionado anteriormente, os estudos 
endócrinos representam uma vantagem 
muito importante em relação aos estu-
dos macroscópicos, uma vez que evitam 
o abate dos espécimes (Gelsleichter & 
Evans 2012; Awruch 2013; Awruch et al. 
2008a, 2014; Wosnick 2018, 2019; Elisio et 
al. 2019).

As espécies vivíparas podem apresentar 
ciclos reprodutivos contínuos, nos quais 
imediatamente após o nascimento ocorre 
o acasalamento e ovulação, ou ciclos des-
contínuos, nos quais a ovulação ocorre 
em forma distanciada no tempo do aca-
salamento. No primeiro caso, o desenvol-
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vimento ovárico ocorre em paralelo com 
a gestação, enquanto no segundo pode 
ocorrer uma pausa no desenvolvimento 
dos folículos ováricos (Castro 2009). Foram 
registadas espécies de elasmobrânquios 
com ciclo contínuo bianual (Hypanus ma-
rianae, Nunes et al. 2019), anual (Muste-
lus schmitti, Menni et al. 1986; Colautti 
et al. 2010; Elisio et al. 2019) ou bienal 
(Squalus acanthias, Colonello et al. 2016), 
como também espécies vivíparas descon-
tínuas com ciclos bienais (Carcharias tau-
rus, Lucifora et al. 2002; Notorynchus ce-
pedianus, Lucifora et al. 2005b; Awruch 
et al. 2014; Heptranchias perlo, Carvalho 
et al. 2020) ou trienais (Galeorhinus ga-
leus, Peres & Vooren 1991; Lucifora et al. 
2004). Nos tubarões do género Squatina 
esta pausa foi denominada vitelogénese 
semiatrasada e descrita como uma inter-
rupção do processo de vitelogénese até 
meados da gestação como em Squatina 
guggenheim (Colonello et al. 2007). Re-
centemente, a presença de fêmeas em 
repouso do tubarão Lamna nasus suge-
riu que o ciclo reprodutivo poderia ser 
bienal em vez de anual (Natanson et al. 
2019). A delimitação precisa dos ciclos 
reprodutivos tem implicações diretas nos 
estudos de dinâmica populacional, mane-
jo e conservação das espécies.

Algumas espécies de tubarões como Iso-
gomphodon oxyrhynchus e Carcharhinus 
porosus, que habitam em baixas latitudes, 
têm extensas temporadas de nascimento 
(protracted birth period). Esta estratégia 
pode representar uma adaptação ao uso 
de recursos alimentares por parte dos re-
cém-nascidos ou juvenis durante um lon-
go período de crescimento, maximizando 
a sobrevivência dos estádios iniciais das 
espécies. Por outro lado, a latitudes mais 
altas com estações mais definidas, é fre-
quente que os períodos de acasalamento 
se encontrem mais definidos e reduzidos 

no tempo, de forma a aproveitar a época 
ambientalmente mais favorável (Castro 
2009).

Os ciclos reprodutivos em fêmeas viví-
paras podem ser síncronos e sazonais 
ou assíncronos. Nas espécies sincrónicas, 
existe uma temporada determinada na 
qual ocorrem os eventos reprodutivos 
(Pseudobatos horkelii, Lessa et al. 1986), 
enquanto nas espécies assíncronas os 
eventos (ex. nascimento) podem ocorrer 
ao longo do ano. As espécies assíncronas 
podem ser bianuais (Hypanus marianae, 
Nunes et al. 2019) ou bienais (Squalus 
acanthias, Colonello et al. 2016). Tam-
bém pode ocorrer que ambos sejam sín-
cronos ou assíncronos. No primeiro caso, 
o pico máximo de desenvolvimento ová-
rico ocorre em conjunto com o pico no 
desenvolvimento testicular (Mustelus 
schmitti, Elisio et al. 2019, (H. marianae, 
Nunes et al. 2019), ou ambos os sexos têm 
a capacidade de se reproduzir ao longo 
do ano (Rajiformes, Oddone & Vooren 
2005; San Martín et al. 2005; Oddone et 
al. 2007; Exploses et al. 2009; Oddone et 
al. 2007, 2008a; Colonello et al. 2012). Nas 
espécies assíncronas o pico do desenvol-
vimento ovárico e ovulação encontra-se 
desfasado do pico máximo de produção 
de espermatozoides em testículos (Zap-
teryx brevirostris, Colonello et al. 2011). 
É provável que as espécies nas quais as 
fêmeas podem armazenar esperma du-
rante longos períodos de tempo a assin-
cronia reprodutiva entre sexos seja uma 
estratégia reprodutiva mais frequente.

Os condrictes ovíparos exibem, dentro da 
mesma estratégia reprodutiva, uma am-
pla gama de adaptações morfológicas e 
fisiológicas. No ASO estas estratégias es-
tão basicamente associadas com dois ti-
pos de ciclos reprodutivos: i) reprodução 
ao longo de todo o ano como Bathyraja 
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albomaculata (Ruocco et al. 2006), Zea-
raja brevicaudata (Colonello & Cortés 
2014), Atlantoraja cyclophora (Oddone 
& Vooren 2005; Oddone et al. 2008a) ou 
ii) ciclo anual parcialmente definido com 
um ou dois picos sazonais de atividade, 
como Sympterygia bonapartii (Mabra-
gaña et al. 2002), S. acuta (Mabragaña 
et al. 2015), Rioraja agassizi (Oddone et 
al. 2007; Exploses et al. 2009), Callorhin-
chus callorynchus (Di Giácomo & Perrier 
1994; Chierichetti et al. 2017). As infor-
mações disponíveis não permitem de-
terminar se as espécies de ovíparas que 
habitam esta região apresentam ciclos 
anuais ou bianuais. A sazonalidade e pi-
cos de maior atividade relacionam-se com 
as condições ambientais. Em ambientes 
costeiros, certos sinais físicos como tem-
peratura e fotoperíodo podem afetar 
diretamente a atividade reprodutiva das 
raias. A partir de estudos com raias em 
cativeiro, determinou-se que a tempera-
tura é um fator determinante do início 
e do fim da época reprodutiva (Holden 
1975), bem como da taxa de postura dos 
ovos (Holden et al. 1971).

Em espécies ovíparas é comum obser-
var a falta de variação sazonal no peso 
dos testículos (Braccini & Chiaramonte 
2002; San Martín et al. 2005; Oddone et 
al. 2008a; Colonello et al. 2012). A es-
permatogénese é um processo energe-
ticamente caro e pode limitar o sucesso 
reprodutivo de machos, dada a impossi-
bilidade de produzir quantidades ilimita-
das de esperma. A produção contínua de 
espermatozoides poderia ter vantagens 
seletivas naquelas espécies nómadas com 
baixa taxa de encontros (Pratt & Tanaka 
1994). 

É frequente observar que, durante o 
acasalamento, vários machos podem 
copular uma mesma fêmea (poliandria) 
gerando um processo de concorrên-

cia para aceder às fêmeas (Dibattista et 
al. 2008; Pirog et al. 2019). Além disso, 
existe concorrência pós-cópula gerada 
pelo armazenamento de esperma 
nas glândulas oviductais (Lessa et al. 
1986; Pratt & Tanaka 1994; Hamlett et al. 
2002). Esta concorrência é muito impor-
tante e permitiria manter a diversidade 
genética, através da potencial mistura 
de espermatozoides dentro da glândula 
oviductal, e pode ser um fator de fluxo 
genético entre populações (Daly-Engel 
et al. 2007). Por outro lado, os múltiplos 
acasalamentos representam também um 
investimento elevado em fêmeas, devi-
do ao nível de agressividade que pode 
representar a estratégia de cópula (Car-
rier et al. 2004; Chapman et al. 2013). A 
segregação sexual pode representar uma 
resposta que permita minimizar os custos 
associados às múltiplas cópulas e maximi-
zação da capacidade de deixar descen-
dência das fêmeas (Sims 2003; Griffiths 
et al. 2012). Os eventos de poliandria e 
a capacidade de armazenar esperma em 
fêmeas também podem levar à ocorrên-
cia de paternidade múltipla (Chevolot et 
al. 2007; Griffiths et al. 2012; Lyons et al. 
2017). 

6.5.4. Reprodução e produtividade  
O potencial reprodutivo de uma espécie, 
entendido como a capacidade de descen-
dência que uma fêmea pode deixar ao 
longo de sua vida, está intimamente rela-
cionado com a idade de amadurecimento, 
longevidade, duração do ciclo reproduti-
vo, fecundidade e senescência. Exemplos 
comparativos da produtividade em espé-
cies de tubarões são o caso dos tubarões 
Carcharias taurus e Prionace glauca. No 
primeiro caso, as fêmeas amadurecem 
por volta dos 10 anos (Goldamn et al. 
2006), têm uma longevidade de 44 anos 
(Passerotti et al. 2014), e dão à luz apenas 
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duas crias de dois em dois anos (Gilmore 
et al. 1983; Lucifora et al. 2002). Assumin-
do que a senescência não tem um efeito 
sobre a fecundidade, teoricamente uma 
fêmea de C. taurus daria origem a 34 crias 
ao longo da sua vida. Por outro lado, as 
fêmeas de P. glauca alcançam a maturida-
de sexual por volta dos 5 e 7 anos, apre-
sentam uma longevidade estimada de 27 
anos e dão à luz em média a 33 crias por 
ano (Lessa et al. 2004; Montealgre-Quija-
no 2007; Mas 2015; Montealegre-Quijano 
et al. 2014). Novamente, assumindo que 
a senescência não tem um efeito sobre a 
fecundidade, teoricamente uma fêmea 
de P. glauca daria origem a 660 crias ao 
longo da sua vida.

As análises demográficas dos tubarões 
demonstram que a taxa intrínseca de 
crescimento populacional (r), parâmetro 
que pode ser considerado para descrever 
a produtividade ou a resiliência das espé-
cies, tem uma forte relação com os parâ-
metros reprodutivos (Cortés 1998; San-
tana 2001). Propõe-se que espécies de 
tubarões de pequena e média dimensão, 
com idades de maturação inferiores a 4 
anos, como os tubarões  Rhizopriono-
don porosus e Carcharhinus acronotus, 
tendem a ser mais resilientes (r > 0.08) 
enquanto as espécies que atingem a ma-
turidade depois dos 10 anos são menos 
resilientes (r 0.04), como por exemplo os 
tubarões Squatina guggenheim e Squa-
tina occulta (Santana 2001). No caso do 
tubarão Isogomphodon oxyrhynchus, 
embora as fêmeas atinjam a maturidade 
sexual aos 6.6 anos, apresenta também 
uma baixa capacidade de resistência (r 
0.039), determinante de uma baixa ca-
pacidade de resposta face à exploração 
pesqueira (Lessa et al. 2016). No tuba-
rão Mustelus schmitti, uma espécie que 
atinge a maturidade entre 4 e 7 anos 
(Hozbor et al. 2010; Molina et al. 2017), 

a taxa intrínseca de crescimento popula-
cional foi estimada em 0.175 quando a 
população não foi sujeita a exploração, 
o que produziria um crescimento médio 
no número de indivíduos de 19.12% ao 
ano (Cortés 2007). Este padrão sugere 
que M. schmitti poderia suportar uma 
maior exploração em comparação com 
outras espécies de tubarões. No entanto, 
esta análise também detetou sinais de 
exploração comercial excessiva, expressos 
na diminuição da LT50 em relação a anos 
anteriores (Cortés 2007). 

6.5.5. Migrações reprodutivas 
Os ciclos vitais de tubarões podem envol-
ver grandes migrações locais, regionais 
ou mesmo transoceânicas, que dificultam 
a delimitação e compreensão dos ciclos e 
eventos reprodutivos (Grubbs 2010; Cha-
pman et al. 2015). Por exemplo, no ASO, 
estudos realizados com frotas de pesca 
de palangre entre 20 e 45° S demons-
tram uma maior ocorrência e CPUE de 
L. nasus durante os meses de inverno e 
primavera, observando-se durante este 
período uma estrutura de comprimento 
bimodal composta por indivíduos juve-
nis e adultos (Forselledo 2012; Mas 2012; 
Soto & Montealegre-Quijano 2012). A sul 
de 50°S, foi detetada a captura deste tu-
barão pelas frotas que operam na região 
durante os meses de verão e outono. Es-
tas capturas são constituídas por juvenis 
grandes, machos adultos e fêmeas adul-
tas, que podem ser não gestantes, recen-
temente ovuladas, ou gestantes; embora 
as fêmeas gestantes apresentem diversas 
etapas do desenvolvimento embrionário, 
não são detetadas fêmeas com embriões 
acabados. A sazonalidade e estrutura 
de comprimento observada em diversos 
estudos (Forselledo 2012; Mas 2012; Soto 
& Montealegre-Quijano 2012; Cortés & 
Waessle 2017; Cortés et al. 2017) indicam 
que o padrão de distribuição de L. nasus 
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no Sudoeste Atlântico coincide com o ob-
servado para o Atlântico Norte (Campana 
et al. 2010) e Pacífico Sul (Semba et al. 
2013). As áreas de reprodução parecem 
estar localizadas em zonas temperadas 
(latitudes baixas) e áreas de alimentação 
em zonas mais frias (latitudes altas). 

Noutras espécies, as faixas de distribuição 
e usos de habitat dependem da ontoge-
nia e estão fortemente vinculadas ao ci-
clo reprodutivo. Muitas espécies neríticas 
apresentam marcadas segregações espa-
ciais por classes de idade ou comprimen-
to, migrações sazonais e comportamentos 
filopátricos (Grubbs 2010; Chapman et al. 
2015). No ASO, na costa do Rio Grande 
do Sul, Pseudobatois horkelii agrega-
-se em áreas costeiras entre dezembro 
e abril, quando as temperaturas são 
elevadas (26°C), facilitando o crescimen-
to embrionário e posterior nascimento 
das crias (Lessa et al. 1986; Vooren et al. 
2005a). Posteriormente ocorre o acasala-
mento e os indivíduos retornam a águas 
profundas (> 50 m) para alimentarem-se. 
Os oócitos fecundados permanecem em 
diapausa até ao verão seguinte, quando 
as fêmeas se aproximam da costa. Este 
deslocamento demonstra a existência de 
filopatria na espécie. 

O tubarão-martelo Sphyrna zygaena é 
um exemplo claro de segregações es-
paciais por classe etária e migrações sa-
zonais ligadas ao ciclo reprodutivo no 
ASO. Nesta espécie, os recém-nascidos 
e juvenis de pequeno tamanho passam 
os seus primeiros anos de vida em áreas 
costeiras, onde as fêmeas adultas deram 
à luz entre a primavera e o verão (Doño 
2008; Vooren et al. 2005b; Silveira et al. 
2018a). Os juvenis maiores de ambos os 
sexos afastam-se gradualmente da costa 
para a plataforma externa e talude con-
tinental, enquanto os indivíduos adultos 
estão maioritariamente sobre o talude e 

águas oceânicas (Amorim et al. 2011; Ko-
tas et al. 2012; Mais 2012).

Em tubarões demersais costeiros do ASO 
distinguem-se vários padrões quanto às 
deslocações e migrações reprodutivas. Es-
pécies como Galeorhinus galeus realizam 
migrações sazonais para fins reprodutivos 
(Vooren 2007; Chiaramonte 2000; Lucifo-
ra et al. 2004). No sul do Brasil as fêmeas 
adultas permanecem desde os meses de 
outono até ao inverno, enquanto nos 
meses da primavera e verão não se regis-
tram a presença destes estádios. Nos me-
ses da primavera e do verão registam-se 
capturas de fêmeas adultas no Uruguai 
(Silveria et al. 2018a), província de Bue-
nos Aires (Chiaramonte 2000; Lucifora et 
al. 2004) e Patagónia Argentina (Irigoyen 
et al. 2015). A presença de fêmeas com 
embriões a termo nos meses de dezem-
bro na Baía Anegada (Província de Bue-
nos Aires, 42°S) determina a sua impor-
tância como área de nascimento, embora 
não tenham sido detetados recém-nasci-
dos (Lucifora et al. 2004). Na Patagónia 
(42°-43°,41’S) está disponível o único re-
gistro de neonatos de G. galeus (Bovcon 
et al. 2018). Os juvenis e machos adultos 
permanecem em águas costeiras durante 
os meses do inverno (Lucifora et al. 2004).

Em tubarões demersais menores, como 
por exemplo Mustelus schmitti, a am-
pla bibliografia evidencia a agregação 
de indivíduos adultos durante os me-
ses da primavera (outubro a dezembro) 
em diversas áreas costeiras (Massa et al. 
2004a; Oddone et al. 2005; 2007; Colau-
tti et al. 2010; Cortés et al. 2011; Mas-
sa 2013; Elisio et al. 2017; Silveira et al. 
2018a, b). Isto sugere a presença de várias 
áreas de nascimento, acasalamento e re-
produção ao longo de toda a sua área de 
distribuição no ASO. 

A delimitação do espaço temporal das 
zonas de postura nos condrictes ovíparos 
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é geralmente determinada a partir da 
presença de fêmeas com cápsulas coriá-
ceas (Oddone & Vooren 2005) (i. e. ovos) 
nos úteros ou da presença de cápsulas no 
fundo marinho, as quais podem ser obti-
das por amostragem direta (Mabragaña 
et al. 2012; Vazquez et al. 2017) e obser-
vações no local utilizando câmaras sub-
marinas (Salinas de León et al. 2018). De 
qualquer forma, a delimitação de áreas 
de postura é frequentemente dificulta-
da por processos biológicos e limitações 
metodológicas. Os processos biológicos 
estão ligados ao padrão de distribuição 
desagregada, à capacidade de reprodu-
ção ao longo do ano e à dinâmica asso-
ciada aos processos de formação de cáp-
sulas; a partir de estudos em cativeiro 
determinou-se que a formação e liberta-
ção das cápsulas ocorre num período de 
tempo inferior a 48 horas (Luer & Gilbert 
1985; Ellis & Shackley 1995; Jañez & Suei-
ro 2009; Mabragaña et al. 2015).

Um conceito muito importante quanto 
ao estudo dos padrões de agregação e 
aos eventos reprodutivos está relaciona-
do com as áreas de nascimento e criação, 
as quais podem coincidir ou não espa-
cialmente. Os fatores propostos para ex-
plicar a importância das áreas de criação 
incluem a proteção contra predadores e, 
consequentemente, baixas taxas de mor-
talidade (Branstetter 1990), disponibili-
dade de alimentos (Heupel et al. 2007). 
De acordo com Heupel et al. (2007) a 
definição de área de criação requer que 
os tubarões sejam mais frequentes nes-
tas áreas em relação a outras, tendem 
a permanecer ou retornar por períodos 
prolongados de tempo e que a área ou 
habitat seja utilizada de forma persis-
tente ao longo dos anos. No nordeste 
do Brasil foi proposto que espécies de 
elasmobrânquios vivíparos com rápido 
crescimento, utilizam áreas costeiras 
desprotegidas, como áreas de criação 

primárias e secundárias, isto é, desde o 
nascimento até que atinjam estádios ju-
venis prévios à maturação sexual (Yokota 
& Lessa 2006). A sul dos 34°S, os habitats 
utilizados como áreas de reprodução em 
águas costeiras carecem de uma comple-
xa estruturação, sem grande disponibi-
lidade de abrigos ou restrições para os 
predadores. Por conseguinte, foi propos-
to que, em espécies de tubarões como 
Mustelus schmitti ou Squatina gugge-
nheim, a seleção das áreas como áreas 
de criação estaria mais associada com o 
aumento da disponibilidade de alimen-
tos ou a seleção de variáveis ambientais 
que permitam o rápido crescimento, em 
vez de locais que ofereçam refúgio fren-
te aos predadores (Cortés 2012).

6.6. Perspectivas 
O SIBECORP representa uma área propí-
cia para apresentar e debater trabalhos 
relativos à ecologia reprodutiva de con-
drictes e pescarias de que fazem parte. 
No seu contexto, este tipo de Simpósio 
permite abordar um olhar integral e 
comparado das diferentes modalidades 
e estratégias reprodutivas de organismos 
com diferentes características bioecológi-
cas, os quais tenham sido submetidos a 
variadas pescarias e pressões pesqueiras.

Considerando a suscetibilidade das es-
pécies de condrictes a fontes de morta-
lidade extrínseca, num contexto de al-
terações climáticas, sobre-exploração e 
degradação ambiental, é essencial conti-
nuar a orientar os esforços para o estudo 
da biologia reprodutiva dos condrictes, a 
fim de garantir a sua conservação e a ela-
boração de estratégias e planos de ges-
tão eficientes.

Embora os estudos em biologia repro-
dutiva de condrictes tenham se tornado 
mais populares, ainda são muitas as es-
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pécies para as quais o conhecimento so-
bre os seus parâmetros reprodutivos e 
particularidades de seu ciclo reprodutivo 
é fragmentário ou praticamente ausente. 
Esta realidade acentua-se especialmente 
no caso das espécies de profundidade (ex. 
Etmopterus, Apristurus, Centroscymnus, 
Hydrolagus, Bathyraja, Amblyraja, etc.) 

devido às dificuldades logísticas de aces-
so a amostras suficientes. É igualmente 
necessário continuar a envidar esforços 
para desenvolver estudos reprodutivos 
que permitam obter informações sem o 
abate dos espécimes, utilizando equipa-
mento de ultrassons ou a partir de estu-
dos endocrinológicos. 
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.De acordo com as diretrizes estabelecidas no 
Plano de Ação Internacional (PAI-Tubarão, FAO 
1999), vários países elaboraram os seus Planos 
de Ação Nacional (PAN-tubarões) para a conser-
vação e uso sustentável dos condrictes. Os três 
países do ASO, Brasil (SBEEL 2005), Uruguai (Do-
mingo et al. 2008) e Argentina (Consejo Federal 
Pesquero 2009), possuem Planos de Ação opera-
cionais e atualizados após 2015. 

O Plano Nacional para a Conservação dos Elas-
mobrânquios Marinhos Ameaçados (PAN-Tu-
barões Brasil), aprovado em 2005, considera a 
Lista Nacional de Espécies de Fauna Ameaçadas 
(Peixes e Invertebrados Aquáticos), e inclui 56 
espécies de elasmobrânquios que representam 
31% do total de espécies marinhas do grupo no 
Brasil. O objetivo principal deste plano é mitigar 
as ameaças e promover a conservação de tuba-
rões e raias marinhas no Brasil ameaçados de ex-
tinção, tentando recuperar as espécies e os seus 
ambientes (MMA 2014b). Os 32 elasmobrân-
quios continentais fazem parte dos planos de 
ação das bacias hidrográficas brasileiras e, por-
tanto, foram excluídos do PAN. Entre estes obje-
tivos estabelecem-se diversas ações, tendentes a 
ampliar o conhecimento da biologia reproduti-
va, estrutura etária, dinâmica populacional dos 
elasmobrânquios marinhos ameaçados de extin-
ção do Brasil, seus ambientes e processos ecoló-
gicos. O conjunto destas ações e planos revela a 
importância e a urgência das medidas de con-
servação e de gestão destas espécies. Além dis-
so, o Brasil possui 59 unidades de conservação 
ao longo da costa e no meio marinho, favorá-
veis à proteção de espécies de elasmobrânquios.

O PAN-condrictes do Uruguai, iniciou o seu pro-
cesso de elaboração pela Direção Nacional de 
Recursos Aquáticos (DINARA) do Ministério da 
Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) durante 
2005, culminando com a sua publicação em 2008 
(Domingo et al. 2008). O objetivo deste Plano é 
garantir a conservação e o manejo sustentável 
das populações de condrictes que ocorrem em 
águas uruguaias ou que são capturadas pelas 
pescarias do Uruguai. Para isso foram propostas 
uma série de medidas de pesquisa, gestão, ma-
nejo, prioridade para a conservação, educação 
e difusão. O PAN-condrictes Uruguai foi pos-
teriormente atualizado em 2015 (Forselledo & 
Domingo 2015).

O PAN-tubarão da Argentina foi realizado a 
partir de workshops participativos convocando 
o Setor Académico, ONGs, Institutos de Investi-
gação, Organismos Provinciais e Nacionais e a 
Chancelaria Argentina. Foram identificados os 
aspetos institucionais, normativos, e os relacio-
nados com os recursos humanos e a disponibi-
lidade quer de informações biológicas pesquei-
ras quer estatísticas, que serviram de base para 
elaborar as ações do Plano. O objetivo geral do 
PAN, publicado em 2009 e atualizado em 2015, 
é garantir, numa base participativa, a lei geral 
do ambiente e os acordos internacionais em vi-
gor, a conservação e o manejo sustentável dos 
condrictes nas áreas sob jurisdição da República 
Argentina. 

Para além das iniciativas individuais dos Planos 
de Ação do Uruguai e da Argentina, consideran-
do as características migratórias de muitas das 
espécies de tubarões, a sua ampla distribuição 
que envolve diferentes jurisdições e o seu esta-
tuto de recursos pesqueiros partilhados entre os 
dois países, em 2018 foi implementado o Plano 
de Ação Regional para a conservação e pesca 
sustentável dos condrictes da Área do Tratado 
do Rio de la Plata e sua Frente Marítima (PAR-
-Tubarões, CTMFM 2018). O Objetivo do PAR-Tu-
barões é instituir um quadro formal, conceptual 
e operacional, que permita aprofundar o conhe-
cimento científico sobre os peixes cartilagino-
sos, para a sua conservação e exploração susten-
tável no Tratado do Rio de la Plata e a sua Frente 
Marítima, seguindo as orientações estabelecidas 
pelo Código de Conduta para a Pesca Respon-
sável da FAO. O PAR estabelece 4 eixos funda-
mentais relacionados com o conhecimento cien-
tífico, a gestão de recursos, o fortalecimento de 
capacidades e difusão de conteúdos. Dentro das 
diretrizes científicas, estabelece-se a necessida-
de de implementar um Plano de Investigação 
Conjunto que inclui, entre as suas linhas priori-
tárias, os estudos relativos para estimar a matu-
ridade, a fecundidade, a fertilidade, o número 
de posturas, caracterizar ciclos reprodutivos a 
nível macroscópico e histofisiológico, determi-
nar áreas e épocas reprodutivas (acasalamento, 
nascimento e criação) de forma sistemática, de-
terminando os aspetos ambientais relevantes e 
as possíveis variações interanuais.

Box 6.1. Planos de Ação Nacionais (Brasil, Uruguai e Argentina) e Regionais 
(Uruguai-Argentina). Relevância dos estudos reprodutivos nas linhas de 
investigação propostas.
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7.1. Introdução
7.1.1. O conceito de efeitos parentais e 
potencial reprodutivo

Durante o século XX, os estudos da dinâ-
mica das populações de peixes baseavam-
-se no pressuposto errado de que todos 
os indivíduos de uma população têm a 
mesma produtividade (Venturelli et al., 
2009). Em 1999, o termo Potencial Repro-
dutivo foi empregue para definir a capa-
cidade de uma população para produzir 
descendentes viáveis que possam ser re-
crutados para a pesca (Trippel, 1999). Tal 
capacidade depende das características 
parentais (comprimento, idade, condi-
ção, etc.), portanto, o Potencial Reprodu-
tivo de um estoque não é proporcional à 
biomassa da população reprodutora. Os 
parâmetros geralmente utilizados para 
medir o potencial reprodutivo de uma 
população são a fecundidade, o número 
de desovas, o tamanho e a qualidade dos 
ovos e das larvas, o tempo e a duração da 
época reprodutiva, entre outros. No en-
tanto, como mencionado anteriormente, 

o potencial reprodutivo é profundamen-
te influenciado pelos chamados efeitos 
parentais.

Os efeitos parentais referem-se à in-
fluência que o fenótipo e as condições 
ambientais em que os indivíduos se de-
senvolvem exercem sobre o fenótipo da 
sua descendência, ou seja, o fenótipo de 
um indivíduo seria determinado não só 
pelo seu próprio genótipo (herdado dos 
seus pais) e pelo ambiente em que se de-
senvolve, mas também pelo fenótipo e 
experiência ambiental dos seus progeni-
tores (Bernardo, 1996). Um exemplo de 
um efeito parental seria a influência da 
quantidade de alimento disponível para 
as fêmeas reprodutoras no tamanho lar-
var, mostrando como o ambiente vivido 
pela mãe (disponibilidade de presas) afe-
ta as características da descendência (ta-
manho) (Reznick et al., 1996).

Até à data, o estudo dos efeitos paren-
tais nos organismos marinhos tem sido 
dominado pela investigação dos efeitos 
maternos (derivados das fêmeas), sendo 
o papel dos machos considerado limita-
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do à transmissão genética, e, portanto, 
qualquer influência paterna nos descen-
dentes derivaria exclusivamente de aspe-
tos genotípicos (Shama et al., 2014; von 
Siebenthal et al., 2009). Contudo, um nú-
mero crescente de estudos demonstra a 
existência de efeitos paternos em orga-
nismos aquáticos, desde a influência di-
reta dos atributos paternos na qualidade 
dos descendentes (Carver, 2001; Rideout 
et al, 2004), à influência do comporta-
mento parental (Stein & Bell, 2014) na so-
brevivência da descendência, ao impacto 
do ambiente no sucesso reprodutivo dos 
machos (Beirão et al., 2011; Blom et al., 
2019; López-Galindo et al., 2019; Thomas 
et al., 2015). Além disso, foram relata-
dos casos em que os efeitos paternos só 
se manifestam em descendentes machos 
(Wirtz-Ocana et al., 2013) ou apenas em 
descendentes fêmeas (Lehto & Tinghite-
lla, 2020), ou mesmo saltar uma geração, 
afetando netos em vez dos próprios des-
cendentes (Reznick, 1981).

Mas os efeitos parentais podem ter di-
nâmicas muito mais complexas, com in-
terações entre os efeitos maternos e pa-
ternos. A este respeito, (Siddique et al., 
2017) mostraram que diferentes combi-
nações familiares têm um impacto impor-
tante no desenvolvimento embrionário 
dos peixes. Por outro lado, em algumas 
espécies de signátidos, como o Syng-
nathus fucus, foi demonstrado que há 
transferência de nutrientes do pai para a 
prole durante o período de cuidado da 
mesma e que esta transferência poderia 
muito provavelmente compensar as de-
ficiências nutricionais dos ovos devido à 
falta de investimento materno (Ripley & 
Foran, 2009). Foi mesmo relatado que, 
em organismos marinhos, o peso dos 
efeitos maternos sobre os paternos no 
fenótipo da prole pode estar relacionado 
com a estabilidade ambiental (Guillaume 
et al., 2016). Assim, o fenótipo da descen-

dência é o resultado, não só da interação 
do seu próprio genótipo com o ambiente 
circundante, mas também de uma com-
plexa teia de relações entre o genótipo 
e o fenótipo de ambos os progenitores.

Os efeitos parentais não precisam neces-
sariamente de ser positivos ou adaptati-
vos; exemplos de efeitos negativos seriam 
a transmissão de contaminantes durante 
o desenvolvimento embrionário que tem 
sido observada nos elasmobrânquios pla-
centários (Lyons & Adams, 2015; Martins 
et al., 2021) ou a seleção inadequada do 
local (Billman et al., 2008; Jones, 1981) ou 
o momento (Tillotson et al., 2019) de de-
sova.

Os efeitos parentais podem surgir de: i) 
as características genéticas ou fenotípicas 
dos progenitores, por exemplo, o caso 
em que as fêmeas maiores produzem 
descendência maior, conhecida como 
herança parental ou efeitos genéticos 
indiretos, ii) ser o resultado do comporta-
mento parental, por exemplo, o impacto 
dos cuidados parentais nas características 
dos descendentes, conhecido como se-
leção parental, ou iii) ser o resultado do 
ambiente vivido pelos progenitores, tal 
como o caso da disponibilidade de ali-
mentos utilizado como exemplo anterior, 
conhecido como efeitos ambientais indi-
retos (Bernardo, 1996; Mousseau & Fox, 
1998 e respetivas referências).

Dependendo do momento da influência 
do fenótipo parental no fenótipo da des-
cendência, os efeitos parentais podem 
ser classificados como: i) pré-zigóticos 
(influência nas características dos gâme-
tas e, portanto, antes da fertilização), ii) 
pós-zigóticos pré-natais (influência no 
desenvolvimento embrionário quer nos 
fetos quer nos ovos) ou iii) pós-zigóticos 
pós-natais (influência nas larvas e juve-
nis).
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A existência de efeitos parentais tem 
uma forte influência na dinâmica po-
pulacional, de facto, têm sido relatados 
casos em que o efeito parental se pro-
paga através de várias gerações (Fraz et 
al., 2019). Além disso, podem desempe-
nhar um papel importante na dinâmica 
evolutiva de uma população, uma vez 
que a seleção de certas características já 
não seria determinada exclusivamente 
pelo genótipo e fenótipo dos indivíduos, 
mas também pelo fenótipo das gerações 
anteriores, ou seja, os efeitos parentais 
podem ter um impacto substancial na 
taxa e direção da mudança genética em 
resposta à seleção (Räsänen & Kruuk, 
2007). Esta questão é de particular 
relevância no contexto da Mudança 
Global em que nosso planeta está imer-
so, pois foi demonstrado que os efeitos 
parentais intergeracionais podem me-
lhorar as respostas transgeracionais rá-
pidas a ambientes novos e em mudança 
(Lehto & Tinghitella, 2020), de facto, foi 
demonstrado que a exposição dos pais a 
um determinado ambiente ou stress mo-
difica o fenótipo da descendência para se 
adaptar a esse ambiente, se as condições 
em que os pais viveram e se reproduzi-
ram forem diferentes das vividas pela sua 
descendência, a sua sobrevivência pode 
ser comprometida por uma incapacidade 
de adaptação a novas condições (Jensen 
et al. , 2014; Stein & Bell, 2014).

Há vários trabalhos que analisam em pro-
fundidade os mecanismos e implicações 
dos efeitos parentais em geral (Bernardo, 
1996; Mousseau & Fox, 1998) e no caso 
particular dos peixes (Green, 2008; So-
lemdal, 1997).  No caso dos efeitos pater-
nos, Curley et al. (2011) e Rando (2012) 
fornecem uma revisão de alguns dos me-
canismos moleculares subjacentes a tais 
efeitos nos animais, enquanto Crean & 
Bonduriansky (2014) descrevem os dife-
rentes tipos de efeitos paternos e a sua 
interação com os efeitos maternos.

7.1.2. Influência da estratégia vital 
nos efeitos parentais e no potencial 
reprodutivo 

O grau do impacto que os efeitos paren-
tais e o potencial reprodutivo têm na 
dinâmica de uma população é influen-
ciado pela forma como os indivíduos vi-
vem e respondem a diferentes fatores 
ambientais. Esta resposta é parcialmente 
mediada por mecanismos fisiológicos es-
pecíficos da espécie e do indivíduo, que 
por sua vez estão intimamente ligados à 
sua estratégia vital (gama de estratégias 
entre K e r), energética (crescimento vs. 
reprodução, capital e income breeders, 
dimorfismo sexual, etc.) e reprodutivas 
(tipo de fecundidade, desenvolvimento 
oocitário, oviparidade vs. viviparidade, 
etc.), bem como o seu comportamento 
(migrações reprodutivas, sistema de aca-
salamento, cortejo, cuidados com os des-
cendentes, etc.). Por conseguinte, o tipo 
de efeitos parentais (herança parental, 
seleção parental e efeitos ambientais in-
diretos) e o momento em que exercem a 
sua influência (pré-zigótico, pós-zigótico 
pré-natal ou pós-zigótico pós-natal) está 
intimamente relacionado com as estraté-
gias e táticas de vida de cada população.  

De acordo com a Teoria da História de 
Vida ou Life-History Theory (LHT), os es-
trategas K são definidos como espécies 
que investem mais no cuidado dos 
descendentes do que no número, por 
oposição aos estrategas r, com um con-
tinuum de estratégias intermédias entre 
os dois extremos (Figueredo et al., 2006). 
Em geral, assume-se que as espécies em 
ambientes flutuantes e imprevisíveis ten-
dem para uma estratégia tipo r, e para o 
tipo K quando vivem em ambientes está-
veis (Pianka, 1970). Neste sentido, espe-
ra-se que os efeitos parentais de seleção 
parental (resultantes do comportamento 
parental) e os efeitos de tipo pós-zigótico 
pós-natal (influenciando larvas e juvenis) 
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sejam mais comuns neste último tipo de 
espécies, devido ao investimento especial 
que fazem no cuidado dos seus descen-
dentes. Do mesmo modo, nas espécies 
com uma estratégia reprodutora do tipo 
capital breeder onde as reservas energé-
ticas para a reprodução são constituídas 
antes do início da época de reprodução, 
os efeitos ambientais indiretos ficarão 
desfasados em relação ao momento da 
desova, enquanto que nas espécies inco-
me breeders que podem modular o nú-
mero e as características da descendência 
de acordo com as condições durante o 
próprio período de desova, a influência 
destes efeitos será simultânea, uma vez 
que a energia adquirida através da ali-
mentação é utilizada na reprodução qua-
se imediatamente.

No caso de espécies com fertilização inter-
na, sistemas de cortejo ou cuidados com a 
prole, a seleção do casal tem sem dúvida 
um impacto tremendo nas características 
da prole, e esta seleção pode, por sua 
vez, ser influenciada pelo ambiente. Um 
exemplo claro de como o ambiente de-
termina o sucesso reprodutivo dos indiví-
duos neste tipo de espécies, e, portanto, 
as características da descendência, é o 
góbio comum (Pomatoschistus microps), 
uma espécie em que o macho utiliza os 
ruídos emitidos pela bexiga para atrair 
a fêmea. Quando os machos desta espé-
cie formam ninhos em áreas de elevada 
poluição sonora, foi demonstrado que a 
sua probabilidade de acasalamento com 
sucesso diminui, uma vez que as fêmeas 
avaliam a adequação dos machos com 
base nos sons que produzem (Blom et al., 
2019). Assim, machos com as mesmas ca-
racterísticas (tamanho, capacidade vocal, 
etc.) teriam um menor sucesso reproduti-
vo em áreas ruidosas. Do mesmo modo, 
nos insetos parasitas, foi demonstrado 
que o fenótipo da descendência tem sido 
em grande parte determinado pela es-
colha do hospedeiro (Mousseau & Fox, 

1998 e respetivas referências) e, ao mes-
mo tempo, o próprio parasita influencia 
os efeitos parentais do hospedeiro sobre 
a sua descendência, o que pode ter pro-
fundas implicações nos processos de coe-
volução dos parasitas e dos hospedeiros e 
ainda nos processos de especiação simpá-
trica. É de esperar que algo semelhante 
aconteça em organismos marinhos, em-
bora não tenham sido encontrados estu-
dos a este respeito.

Considerando a dinâmica reprodutiva a 
nível populacional e o facto dos descen-
dentes estarem frequentemente adapta-
dos às condições ambientais a que os seus 
progenitores estão expostos (Jensen et 
al., 2014; Stein & Bell, 2014), as espécies 
que têm uma época de reprodução sin-
cronizada durante um período de tempo 
relativamente curto, geralmente associa-
da a condições ambientais mais estáveis, 
serão menos resilientes a alterações ex-
ternas do que as que têm uma época de 
reprodução prolongada ou vários picos 
anuais de desova, uma vez que os seus 
descendentes serão menos adaptáveis e, 
portanto, terão taxas de sobrevivência 
reduzidas se o ambiente mudar.

Estes são apenas alguns exemplos de 
como a estratégia vital das espécies in-
fluencia a forma como os efeitos paren-
tais modulam o potencial reprodutivo 
das populações. No contexto ibero-ame-
ricano, a maior parte do trabalho reali-
zado foca-se no estudo dos efeitos ma-
ternos, pelo que as secções seguintes se 
concentram principalmente nestes efei-
tos; no entanto, cada vez mais investi-
gação está a salientar a importância dos 
efeitos paternos e a sua interação com os 
efeitos maternos, bem como a existên-
cia de dinâmicas complexas relacionadas 
com a estratégia vital. O estudo dos efei-
tos parentais é um campo de trabalho 
crescente que deve ser mais desenvolvido 
nos países ibero-americanos.
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.A senescência reprodutiva é o processo de de-
terioração fisiológica pelo qual o potencial 
reprodutivo de um indivíduo diminui com o 
aumento da idade. Enquanto a senescência é 
comum na maioria dos mamíferos, nos peixes e 
crustáceos tem sido tradicionalmente considera-
do um fenómeno raro ou insignificante (Finch, 
1998; Gnanalingam & Butler, 2018). O facto do 
crescimento dos peixes ser indeterminado e da 
maioria dos estudos sobre populações selvagens 
indicar que a fecundidade aumenta potencial-
mente com o comprimento das fêmeas e a ida-
de tem sido uma das razões para concluir que 
os peixes não são submetidos a um processo 
de envelhecimento que afeta a sua capacidade 
reprodutiva. Contudo, estudos atuais mostram 
uma diminuição do investimento na reprodução 
com a idade e um aumento do número de indi-
víduos adultos não reprodutivos (Benoît et al., 
2018). É provável que o fenómeno da senescên-
cia reprodutiva tenha sido mascarado nas espé-
cies marinhas explotadas comercialmente pelo 
efeito que a pesca tem sobre a estrutura etária 
da população. Neste contexto, entende-se que 
a pesca intensiva não permite que os indivíduos 
de uma população tenham idade suficiente 
para mostrar sintomas de senescência reprodu-
tiva, o que poderia levar à presunção errada de 
que este fenómeno não ocorre em espécies com 
crescimento indeterminado, tais como peixes e 
invertebrados marinhos.

Por outro lado, os parâmetros normalmente 
utilizados para medir a senescência reprodutiva 
(fecundidade, número de desovas, duração da 
época reprodutiva, tamanho dos ovos, etc.) po-
dem não ser os mais adequados. A este respei-
to, estudos recentes realizados com a bicho-de-
-conta Armadillidium vulgare, um invertebrado 
que também apresenta um crescimento inde-
terminado, mostram que enquanto as fêmeas 
maiores produzem de fato cada vez mais des-
cendentes, estes têm uma menor taxa de sobre-
vivência e menor sucesso reprodutivo do que os 
descendentes de fêmeas mais jovens (Depeux et 
al., 2020), sugerindo que a senescência reprodu-
tiva poderia ter um caráter transgeracional, um 
aspeto que nunca foi estudado em organismos 
marinhos e que merece certamente a atenção 
da comunidade científica.

Tal como acontece com os efeitos maternos, o 
processo e as taxas de senescência estão intima-
mente relacionados não só com a estratégia vi-

tal das diferentes espécies, mas também com as 
características específicas (fisiológicas e ambien-
tais) dos diferentes morfótipos, fases de vida ou 
intervalos de distribuição da mesma espécie (Fi-
gura B1).

Figura B1. A) Longevidade e taxa de senescên-
cia de várias espécies. Senescência rápida: 1. 
Saccharomyces cerevisae, 2. Caenorhabditis ele-
gans, 3. Drosophila melanogaster, 4. Phyllosta-
chys spp.; senescência gradual: 5. Mus musculus, 
6. Homo sapiens e senescência insignificante: 7. 
Sebastes aleutianus e Hoplostethus atlanticus, 
8. Geochelone gigantea, 9. Artica islandica e 10. 
Pinus longaeva. B) Longevidade e taxa de senes-
cência dos diferentes morfótipos de três espé-
cies. Senescência rápida: 1. Apis mellifica, a. tra-
balhadora de verão, b. trabalhadora de inverno, 
senescência gradual: 1c. Apis mellifica rainha, 2. 
Salmo trutta, a. morfótipo normal, b. morfóti-
po gigante e senescência insignificante: 3. Pinus 
longaeva, a. latitudes altas e b. latitudes baixas. 
O (?) indica incerteza na classificação da taxa de 
senescência (figura de Finch, 1998).

BOX 7.1: Senescência reprodutiva



Efeitos parentais e potencial reprodutivo 

181

7.2. Variabilidade tem-
poral e geográfica dos 
efeitos parentais e do 
potencial reprodutivo 

7.2.1. Variabilidade temporal 

7.2.1.1. Variabilidade intra-anual 
Como já foi mencionado, a influência 
parental não deriva exclusivamente da 
genética dos organismos, mas também 
das características ou fenótipo dos pais. 
Estas características (idade, comprimento, 
condição, comportamento reprodutivo), 
que podem afetar o crescimento e 
tamanho da prole, a sobrevivência e 
eventualmente a dinâmica populacional, 
podem variar quer espacial quer tem-
poralmente. Os fatores ambientais e os 
efeitos parentais coexistem e modulam 
as fases iniciais da vida dos organismos 
aquáticos e são, portanto, fundamentais 
em termos de variabilidade do recruta-
mento (Cury & Roy, 1989; Lasker, 1981; 
Saborido-Rey, 2016; Trippel et al., 1997).

As flutuações sazonais de temperatura 
e produtividade, características dos am-
bientes de alta latitude, influenciam a 
disponibilidade e qualidade dos alimen-
tos quer para peixes adultos quer juvenis 
(Beamish & Bouillon, 1995; Potts & Woot-
ton, 1989). Consequentemente, a acumu-
lação de reservas de energia (condição) 
pode mostrar variações temporais em 
relação aos ciclos de produção ambiental 
(Dygert, 1990). Pelo contrário, em baixas 
latitudes, a sazonalidade na produtivi-
dade do ecossistema marinho é menos 
significativa, os alimentos estão disponí-
veis a maior parte do ano, e os períodos 
reprodutivos tendem a ser mais longos. 

Por outro lado, as diferenças temporais 
observadas no estado podem também ser 
influenciadas por movimentos migrató-
rios e mudanças fisiológicas relacionadas 
com a corte e a desova (Huss, 1998; Law-
son et al., 1998; Saadettin et al., 1998). 
Estas alterações no estado nutricional ou 
fisiológico das fêmeas reprodutoras têm 
sido associadas à intensidade da atresia 
(número de oócitos reabsorventes), que 
aumenta com a diminuição da condição 
das fêmeas (Freire et al., 2015; Macchi et 
al., 2004), o que pode ter um impacto no 
potencial reprodutivo.

A variação intra-anual das reservas que 
os organismos atribuem para reprodução 
é da maior importância, uma vez que foi 
registrado em muitas espécies de peixes 
que o mau estado nutricional, especial-
mente durante a fase de pré-desova, 
pode levar a uma redução do potencial re-
produtivo, quer atrasando a maturidade 
sexual, afetando o tamanho dos ovários, 
a fecundidade, a qualidade dos ovos e a 
sobrevivência larvar, quer levando direc-
tamente à omissão da desova (Lambert & 
Dutil, 2000; Lloret et al., 2013; Rideout et 
al., 2005; Rideout & Rose, 2006). O efeito 
parental acabaria por se refletir na des-
cendência, uma vez que vários autores 
(Blaxter & Hempel, 1963; Knutsen & Til-
seth, 1985), propuseram que o tamanho 
dos ovos influencia a sobrevivência larvar 
ao afetar o tamanho das larvas, as taxas 
de crescimento e a atividade metabólica. 
Os ovos maiores tendem a ter maiores re-
servas de energia para o desenvolvimen-
to e crescimento embrionário (Hempel, 
1979) e, em geral, produzem larvas maio-
res capazes de escapar mais eficazmente 
aos predadores (Miller et al., 1988), so-
brevivem mais tempo sem se alimenta-
rem, assim como comem presas de maior 
tamanho (Hunter, 1981).  
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Em locais onde as condições ambien-
tais são difíceis de prever, uma resposta 
adaptativa pode consistir em ter um pe-
ríodo de desova mais longo ou mais curto 
(maior janela de oportunidade), reduzin-
do o efeito de eventos isolados de eleva-
da mortalidade (Cushing, 1972; Mertz & 
Myers, 1994). Em muitas espécies, estas 
diferenças na duração ou início do ciclo 
reprodutivo dependem do tamanho dos 
indivíduos, com indivíduos maiores a 
terem épocas reprodutivas mais longas 
(Lambert, 1987; Pedersen, 1984), para 
que tenham mais oportunidades de de-
sovar em épocas ambientalmente favo-
ráveis, aumentando a sobrevivência das 
primeiras fases de vida (Berkeley et al., 
2004a). Alguns exemplos deste tipo de 
estratégia são observados na pescada ar-
gentina (Macchi et al., 2004), na faneca 
da Galiza Trisopterus luscus (Alonso-Fer-
nández & Saborido-Rey, 2011) e na sar-
dinha comum, Strangomera bentincki 
(Cubillos et al., 2012).

Na pescada europeia (M. merluccius), 
que tem três picos anuais de desova nas 
águas atlânticas da Península Ibérica, ob-
servou-se que o recrutamento e desen-
volvimento de oócitos ao longo do ano 
reprodutivo segue uma dinâmica sazonal 
complexa, em linha com certas variáveis 
ambientais, quer se trate de afloramen-
to de águas profundas, temperatura ou 
fotoperíodo (Serrat et al., 2018). Ao ana-
lisar a variabilidade dos efeitos maternos 
no desenvolvimento dos ovos e das larvas 
nos três picos anuais de desova (inverno-
-primavera, verão e outono) da espécie 
nessa zona, observou-se que são produ-
zidos mais ovos e de melhor qualidade 
(maior diâmetro e peso seco) no inver-
no-primavera do que nas outras desovas 
(García-Fernández et al., 2020). Quanto 

às larvas, as taxas de crescimento foram 
semelhantes nos três momentos, embora 
as que nasceram no verão tivessem partes 
anteriores do corpo mais desenvolvidas 
do que as que nasceram no inverno-pri-
mavera com a mesma idade, o que tam-
bém poderia estar associado a maiores 
probabilidades de sobrevivência (García-
-Fernández et al., 2020). Estes autores 
sugerem que as diferenças temporais 
podem ser influenciadas por atributos 
maternos, condições ambientais ou uma 
combinação de ambos, e podem ter im-
pacto na sobrevivência larvar e, portanto, 
no recrutamento anual da população.  

A frequência reprodutiva dos organismos 
é também influenciada pelos efeitos pa-
rentais e pode mostrar variações intra e 
interanuais. Por exemplo, na pescada ar-
gentina da região da Patagónia do Nor-
te, registrou-se que no final do período 
reprodutivo a proporção de fêmeas gran-
des e mais velhas a desovar é maior, coin-
cidindo com um aumento da frequência 
de desova; contudo, a fecundidade par-
cial e a qualidade dos ovos são menores 
(Macchi et al., 2018). Estes autores suge-
rem que a diminuição da fecundidade 
parcial e da qualidade dos ovos poderia 
ser devida ao esgotamento das reservas 
energéticas durante o fim do período 
reprodutivo, enquanto a frequência de 
postura seria positivamente influenciada 
pela temperatura mais elevada registada 
no final do verão.

Em alguns peixes pelágicos, a reprodução 
tem uma elevada demanda de energia 
associada (Perea et al., 2012; Roque et al., 
2009), que pode ser afetada por ciclos de 
produção anuais, especialmente em am-
bientes muito mutáveis. Por exemplo, no 
tunídeo Katsuwonus pelamis, foi relata-
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do que quanto melhor a condição (maior 
concentração de lípidos e proteínas nas 
gônadas e fígado) das fêmeas em desova, 
maior a fecundidade (Grande et al., 2012). 
Também no E. anchoita se observou que 
a fecundidade parcial está positivamen-
te relacionada com o fator de condição 
de Fulton, enquanto as diferenças nos 
parâmetros (interceção e inclinação) das 
regressões entre a fecundidade parcial 
e o comprimento e peso total poderiam 
ser uma consequência das variações de 
temperatura e disponibilidade alimentar 
na época reprodutiva (Leonarduzzi et al., 
2015). Neste sentido, observou-se que 
durante os eventos com baixa abundân-
cia de copépodes (principal alimento dos 
adultos durante a época reprodutiva) e 
baixa temperatura da superfície do mar, 
a fecundidade relativa média era muito 
baixa e havia uma elevada proporção 
de oócitos atrésicos maduros, ou seja, 
a escassez de alimentos poderia induzir 
um fim precoce da desova (Pájaro et al., 
2011), bem como uma menor quantidade 
e qualidade de ovos e larvas produzidas 
e, portanto, uma diminuição do poten-
cial reprodutivo.

Em alguns clupeiformes, foi registada 
uma diminuição no tamanho dos ovos à 
medida que a época de reprodução avan-
ça, o que está relacionado não só com va-
riações nas reservas de energia materna, 
mas também com alterações sazonais na 
estrutura etária da população reprodu-
tora e/ou alterações na temperatura que 
afetam a ovogénese (Blaxter & Hunter, 
1982; Chambers & Trippel, 1997). Como 
mencionado acima, o tamanho dos ovos 
tem um impacto no tamanho das larvas, 
pelo que nestas espécies as larvas que 
eclodem no início da época de desova 
serão maiores e terão uma maior taxa 

de sobrevivência (Llanos-Rivera & Castro, 
2004). No caso do biqueirão-do-Perú E. 
ringens, observou-se que à medida que 
novos recrutas começam a desovar - no 
final da época de desova - há mudanças 
na estrutura etária da população repro-
dutora (Cubillos et al., 1999; Cubillos et 
al., 2001), resultando numa diminuição 
do tamanho médio dos ovos, com im-
pacto nas taxas anuais de crescimento da 
coorte (lento no início, rápido no final da 
época de desova) (Cubillos et al., 2001).

Em alguns condrictes matrotróficos como 
Mustelus schmitti (Quesada, 2018), Car-
charhinus plumbeus (Cliff et al., 1988), M. 
asterias (Farrell et al., 2010), C. brevipin-
na (Allen & Cliff, 2000), C. obscurus (Hus-
sey et al., 2009) ou Rhizoprionodon lalan-
dii (Corsso et al., 2015), foram também 
relatadas variações sazonais no estado 
nutricional materno, estimadas pelo índi-
ce hepatossomático (IHS), e associadas à 
transferência de energia do fígado para 
embriões em desenvolvimento. Espera-
-se que as fêmeas com maiores reservas 
hepáticas produzam embriões e juvenis 
maiores e, portanto, mais suscetíveis de 
sobreviver.

Tal como discutido na introdução, os efei-
tos parentais nem sempre são positivos e 
também podem ser induzidos pelo ho-
mem, através da seleção de certos traços 
ou comportamentos que podem afetar a 
diversidade e, em última análise, a resi-
liência das populações. Por exemplo, foi 
iniciado no rio Cedar (EUA) um programa 
de reprodução em cativeiro de salmão-
-vermelho (Oncorhynchus nerka) para o 
repovoamento de populações selvagens. 
Estes salmões foram alimentados com 
uma dieta enriquecida e tendiam a co-
meçar a desovar mais cedo do que as po-
pulações selvagens. A libertação destes 
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indivíduos na natureza explica o início 
da desova observado 1-3 semanas antes, 
desde os anos 90 até ao presente. Esta 
desova precoce resultou numa menor 
taxa de sobrevivência dos juvenis, redu-
zindo o sucesso reprodutivo da popula-
ção (Tillotson et al., 2019). Por conseguin-
te, as alterações fenológicas (tempo de 
retorno sazonal à água doce e desova) ar-
tificialmente induzidas são provavelmen-
te a causa da redução da produtividade 
da população de salmão-vermelho no rio 
Cedar. Neste sentido, a pesca é também 
um mecanismo de seleção de atributos 
parentais uma vez que, em muitos casos, 
tende a visar certas frações da população 
(grandes indivíduos, juvenis, migrantes 
em desova, machos, etc.).

7.2.1.2. Variabilidade interanual
Para além das variações sazonais, os efei-
tos maternos podem diferir entre anos 
afetando a produtividade e a qualidade 
dos ovos. Estas diferenças temporais po-
dem ser devidas a efeitos denso-depen-
dentes ou denso-independentes (am-
bientais).  

Os fatores denso-dependentes mais estu-
dados do peixe são os relacionados com o 
crescimento e a condição: quanto maior a 
abundância de indivíduos, maior a com-
petição intraespecífica (menos comida 
disponível), menor a taxa de crescimento 
e/ou pior a condição dos indivíduos, com 
os consequentes efeitos no comprimento 
e idade na maturidade, crescimento e po-
tencial reprodutivo. No entanto, existem 
outros mecanismos denso-dependentes 
que regulam os efeitos parentais, embora 
estes tenham sido menos estudados. Nal-
gumas espécies que formam agregados 
reprodutivos, tais como os ouriços-do-mar 
do género Strongylocentotus spp, verifi-

cou-se que a taxa de fertilização dos ovos 
diminuiu com o aumento da distância en-
tre indivíduos ou quando a abundância 
de reprodutores (especialmente machos) 
diminui, principalmente devido à dilui-
ção do esperma no ambiente aquático 
(Levitan et al., 1992; Pennington, 1985). 
No caso de espécies com mecanismos 
sociais de controlo reprodutivo, como a 
castanheta Pomacentrus amboinensis, 
que formam casais reprodutores, foi de-
monstrado que o aumento do número de 
fêmeas na área de reprodução, mesmo 
quando não têm acesso ao parceiro re-
produtor, induz interações agressivas nas 
fêmeas reprodutoras que aumentam os 
níveis de cortisol (a hormona do stress), 
levando a uma redução do tamanho das 
larvas produzidas por estas fêmeas. Nesse 
sentido, os pares que se reproduzem iso-
ladamente produzem larvas maiores que 
contribuem mais para o recrutamento da 
população (McCormick, 2006). Assim, as 
variações anuais na abundância da coor-
te e no nível de recrutamento têm efei-
tos claros no potencial reprodutivo para 
além dos associados ao crescimento e 
condição dos reprodutores.

No que diz respeito à variação intera-
nual do potencial de reprodução devido 
a fatores denso-independentes, os peixes 
pelágicos são o grupo mais estudado, 
especialmente as espécies de vida cur-
ta, onde a influência ambiental é muito 
mais evidente. Por exemplo, no sistema 
de afloramento de Humboldt ao largo 
do Peru, verificou-se que a intensidade 
da desova e o fator de condição da sar-
dinha Sardinops sagax diminuiu durante 
o desenvolvimento de eventos quentes 
extraordinários como El Niño 82-83 e 
97-98; enquanto durante eventos frios 
como La Niña, a desova foi intensa (Fran-
co et al., 2018). Além disso, estes autores 
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mencionam que, face à intensidade dos 
eventos ocorridos, a sardinha antecipou 
a maturação das gônadas e a desova de 
espécimes de pequeno porte. Do mesmo 
modo, no biqueirão-do-Perú E. ringens, 
observou-se também que o sucesso re-
produtivo é maior nos anos considerados 
normais e frios, quando há uma maior 
intensidade de desova e um maior recru-
tamento; por exemplo, no período 1986-
2008 houve uma relação inversa entre as 
anomalias da temperatura à superfície 
do mar e o índice gonadossomático (IGS) 
(Bouchon et al., 2010), enquanto entre 
2002 e 2013, as alterações interanuais da 
clorofila satélite e do fator de condição 
de Fulton (K) seriam os possíveis motores 
das alterações detetadas na atividade re-
produtiva (Leiva et al., 2018). Os efeitos 
das variações ambientais podem ser mui-
to pronunciados em áreas particulares, 
como as lagoas costeiras, uma vez que 
são ecossistemas em constantes mudan-
ças. É o caso da Laguna de Rocha (Uru-
guai), que durante o período 2010-2011, 
como consequência do fenómeno La 
Niña, mostrou um aumento drástico da 
salinidade devido a uma diminuição da 
precipitação sobre a bacia e um período 
prolongado sem comunicação com o mar. 
Estas condições geraram na Brevortia au-
rea uma forte diminuição da condição 
nutricional dos indivíduos, uma interrup-
ção da desova ou skipped spawning du-
rante o outono e uma maturação tardia 
na primavera (Rodríguez et al., 2018). É 
importante detetar estas mudanças na 
condição dos indivíduos reprodutores ao 
longo dos anos nas populações explota-
das, uma vez que uma tendência decres-
cente pode preceder ou coincidir com 
declínios acentuados no tamanho da po-
pulação. Por exemplo, a Sardinella bra-
siliensis está sujeita a grandes variações 

interanuais na abundância, o que levou a 
uma pesca multiespecífica, com o mache-
te-do-Atlântico (Opisthonema oglinum), 
o prato-de-alumínio (Chloroscombrus 
chrysurus) e a cavala (Scomber japonicus) 
como as principais espécies alternativas 
(não-alvo). A participação destas espécies 
nos desembarques aumenta em períodos 
de baixa densidade de S. brasiliensis. A 
análise do fator de condição das espé-
cies não-alvo, entre 1998 e 2015, mostrou 
que os valores mínimos desta variável es-
tavam associados a períodos de intrusões 
fracas da água central do Atlântico Sul e 
a condições de alimentação desfavorá-
veis. Em 2009 isto causou um ligeiro de-
clínio nos desembarques do ano seguin-
te, quando a pesca entrou em colapso 
(Schwingel et al., 2015). Uma explicação 
possível poderia ser que a pior condição 
das fêmeas resultou numa menor fecun-
didade ou qualidade da descendência, le-
vando a elevadas mortalidades nas fases 
iniciais da vida.

Estas variações ambientais são capazes 
de alterar a demografia e os atributos de 
uma população, com consequências im-
portantes para o recrutamento. Os efei-
tos maternos podem compensar estes im-
pactos, e o seu papel é particularmente 
relevante em situações de stress ambien-
tal, tais como o causado pelas alterações 
climáticas. Por exemplo, foi relatado que 
o aumento da temperatura da água pode 
ter efeitos opostos sobre o momento da 
desova e nos efeitos maternos. A este 
respeito, o aumento da temperatura le-
vou nos Odontesthes bonariensis e Gadus 
morhua a uma desova mais precoce, com 
baixa fertilidade (Miranda et al., 2013; 
Tveiten, 2008), nos Thymalusthy mallus a 
uma baixa sobrevivência dos ovos (Lahns-
teiner & Kletzl, 2012), enquanto nou-
tros, tal aumento resultou num atraso na 
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desova e na inibição da ovulação como 
nos Salvelinus alpinus (Gillet et al., 2011; 
Gillet, 1991; Jobling et al., 1995), ou foi as-
sociado a uma diminuição da quantidade 
e qualidade dos ovos (Brown et al., 2006) 
como nos Hippoglossus hippoglossus, ou 
baixa sobrevivência embrionária, como 
nos Anarhichas lupus (Tveiten & John-
sen, 2001). As alterações de temperatura 
também podem afetar a proporção de 
sexos nos peixes, regulando a expressão 
e atividade de certas hormonas e enzimas 
que controlam a determinação sexual, de 
modo a que um aumento da temperatu-
ra do mar produza uma tendência para 
a masculinização das espécies gonocóri-
cas (Guiguen et al., 2010), uma transição 
prematura de fêmea para macho em es-
pécies hermafroditas proterogínicas, ou 
uma inibição da transição para fêmea 
em espécies hermafroditas protândricas, 
mesmo na presença do contexto social 
apropriado (Pankhurst & Munday, 2011).

A pesca também pode exercer uma pres-
são seletiva sobre certas características 
parentais (ver secção 7.4), pelo que al-
terações no esforço de pesca ou nos re-
gulamentos de pesca (quotas, caracterís-
ticas das artes, encerramentos de zonas 
temporais, tamanhos mínimos, etc.) po-
deriam induzir variações interanuais nos 
efeitos parentais e no potencial reprodu-
tivo.

7.2.2. Variabilidade geográfica 
Pensa-se que as diferenças geográficas 
observadas nos padrões de reprodução 
estão ligadas a condições ambientais va-
riáveis, o que por sua vez é considerado 
uma forte evidência da evolução intraes-
pecífica do ciclo de vida dos peixes mari-
nhos (Olney & McBride, 2003). De acordo 
com a regra de Bergmann (descrita para 

espécies homeotérmicas), que indica um 
aumento no tamanho do corpo para lati-
tudes mais elevadas, organismos ectotér-
micos que habitam temperaturas relati-
vamente mais baixas (típicas de latitudes 
elevadas) amadurecem tipicamente mais 
tarde e em tamanhos maiores em compa-
ração com os coespecíficos que habitam 
temperaturas mais elevadas (Atkinson, 
1994; Sibly & Atkinson, 1994). A magni-
tude e direção desta variação é prevista 
pela regra da temperatura-tamanho ou 
Temperature-Size Rule (TSR), pela qual 
temperaturas mais baixas resultam numa 
taxa de crescimento inicial mais baixa e 
maturação retardada com maior tama-
nho corporal (Atkinson, 1994). Fernán-
dez-Torres et al. (2018) concluíram que 
os peixes marinhos seguem claramente 
tal padrão, com as maiores espécies em 
regiões temperadas e frias. Observaram 
uma resposta diferencial do tamanho 
corporal ao ambiente, relacionada com a 
temperatura, salinidade e impacto huma-
no. A estratégia reprodutiva de organis-
mos com uma ampla distribuição geográ-
fica poderia, portanto, variar ao longo de 
um gradiente latitudinal, e a compreen-
são deste processo permitiria um melhor 
entendimento da dinâmica das diferen-
tes populações e da sua capacidade de 
adaptação a ambientes em mudança.

Por conseguinte, é de esperar que tem-
peraturas mais baixas e estações repro-
dutivas mais curtas em latitudes mais ele-
vadas resultariam numa produção anual 
mais baixa do que em latitudes mais 
baixas. Contudo, dentro de um quadro 
teórico de compensação, os organismos 
que habitam latitudes elevadas podem 
desenvolver respostas compensatórias a 
estes efeitos climáticos, tais como taxas 
mais elevadas de produção de ovos (Koki-
ta, 2004). A taxa de produção de ovos 
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pode ser aumentada através do consumo 
e/ou assimilação de mais energia ou atra-
vés da variação da forma como a energia 
assimilada é distribuída entre crescimen-
to, reprodução e metabolismo (Billerbeck 
et al., 2000; Present & Conover, 1992).  

Este efeito latitudinal é claramente vi-
sível no biqueirão-argentino, onde as 
populações bonaerenses (33° - 41°S) e 
patagónica (41° - 47°S) têm áreas de de-
sova e de viveiro bem definidas (Hansen, 
1994), com temperaturas médias de su-
perfície de 16°C e 12,4°C respetivamente 
(Hoffman et al., 1997). Neste caso, o bi-
queirão-argentino do sector bonaerense 
tem um comprimento mais curto na pri-
meira maturidade (L

50) (100 mm LT) do 
que os do sector da Patagónia (120 mm 
LT) (Pájaro et al., 2011), o que traduzido 
em idades indica que o biqueirão-argen-
tino da população bonaerense atinge a 
maturidade sexual durante o primeiro 
ano de vida e o biqueirão-argentino da 
população da Patagónia atinge a matu-
ridade sexual no segundo ano (Hansen, 
2004; Hansen et al., 1984). Esta estratégia 
permitiria ao estoque patagónico investir 
mais energia no crescimento e assim atin-
gir um maior tamanho no momento da 
reprodução, o que por sua vez aumenta 
o potencial reprodutivo do referido esto-
que (Pitcher & Hart, 1982). Em Engraulis 
japonicus, as diferenças em L

50 de dois 
estoques foram atribuídas à disponibili-
dade alimentar e ao seu efeito na taxa 
de crescimento (Funamoto et al., 2004). 
Estas diferenças latitudinais na maturida-
de também foram observadas em alguns 
invertebrados como o camarão (Pleoticus 
muelleri), da família Solenoceridae, cujas 
fêmeas têm uma L50 mais baixa no sector 
costeiro bonaerense do que no sector pa-
tagónico, com valores estimados de 18,4 
mm (Fernández et al., 2017) e 31 mm 

(Fernández et al., 2012; Fernández et al., 
2014) respetivamente. Esta situação seria 
atribuída a condições de habitat relacio-
nadas com a latitude, tais como tempera-
tura da água, disponibilidade de nutrien-
tes e produção primária (Casthilo et al., 
2007). A variação latitudinal dos efeitos 
parentais está também relacionada com 
a qualidade dos ovos. Na costa chilena, 
foi relatado um gradiente no tamanho 
dos ovos em E. ringens, sendo maiores 
no sul (37°S) do que no norte (21°S) (Lla-
nos-Rivera & Castro, 2004). Estudos sobre 
a fecundidade parcial da espécie nestas 
duas áreas de desova sugerem que exis-
te uma produção de oócitos maiores na 
subpopulação do sul, expostos a condi-
ções ambientais mais adversas, à custa de 
uma redução da fecundidade (Brochier et 
al., 2009; Castro et al., 2009; Leal et al., 
2009), provavelmente para manter a qua-
lidade e viabilidade da descendência e as-
segurar o sucesso reprodutivo. Em alguns 
invertebrados como a santola-chilena 
(Lithodes santolla), também se registam 
diferenças geográficas na fecundidade, 
sendo significativamente mais elevadas 
em latitudes elevadas, para o mesmo in-
tervalo de comprimento (Militelli et al., 
2019, 2020), embora o diâmetro dos ovos 
seja menor, compensando possivelmente 
os valores de fecundidade mais elevados 
(Militelli et al., 2020).

Nos condrictes, também as características 
biológicas como tamanho e idade máxi-
mos, tamanho e idade na maturidade, 
taxa de crescimento ou fecundidade são 
diretamente afetadas pelas condições 
ambientais presentes em diferentes la-
titudes (Lombardi-Carlson et al., 2003; 
Taniuchi et al., 1993; Yamaguchi et al., 
2000), com o tamanho do corpo a au-
mentar com a latitude (Frisk & Miller, 
2006; Lombardi-Carlson et al., 2003; Par-
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sons, 1993), o que, por sua vez, influen-
cia os parâmetros do ciclo de vida de um 
grande número de espécies deste grupo 
(Cortés, 2000).

Em alguns caranguejos braquiúros, fo-
ram relatadas diferenças latitudinais 
no tamanho do embrião, com embriões 
maiores em latitudes mais elevadas, pro-
vavelmente relacionadas com a maior 
quantidade de vitelo depositada no ovo 
(Wear, 1974). Em invertebrados marinhos 
que habitam baixas latitudes, com tem-
peraturas mais elevadas e menor concen-
tração de oxigénio dissolvido (Chapelle 
& Peck, 1999; Pörtner, 2002), observou-se 
que as fêmeas são mais pequenas do que 
em altas latitudes, devido a um maior 
custo energético associado à necessidade 
de ventilar ativamente os ovos para for-
necer oxigénio suficiente aos embriões e 
mantê-los a uma temperatura ótima; este 
custo metabólico mais elevado, derivado 
do cuidado da prole, traduz-se numa di-
minuição da energia disponível para a re-
produção, que por sua vez se reflete num 
menor número de ovos (Brante et al. , 
2003). Por outro lado, a alta frequência 
da ventilação ativa também produz per-
das mecânicas de embriões, diminuindo 
o potencial reprodutivo destas fêmeas 
em função da latitude (Brant et al., 2003; 
Kuris, 1991).  

O efeito latitudinal na condição nutricio-
nal materna também deve ser tido em 
conta, uma vez que pode mudar depen-
dendo do ambiente, da disponibilidade 
das presas ou do comportamento, quer 
na reprodução quer na alimentação (Hi-
dalgo, 2008; Rätz & Lloret, 2003). Lloret 
et al. (2013) propõem que a condição 
possa ser utilizada como um indicador da 
qualidade do habitat dos organismos ma-
rinhos, contribuindo assim para a identi-

ficação dos seus ambientes ótimos, a con-
ceção de áreas marinhas protegidas ou a 
proteção de áreas ou épocas de especial 
relevância para a produtividade da popu-
lação. Na pescada europeia no noroeste 
do Mediterrâneo, a variação espacial das 
condições tem sido associada a variações 
na produtividade do sistema, que mudam 
quer geográfica quer batimetricamen-
te (Hidalgo, 2008; Lloret, 2002). Na pes-
cada peruana Merluccius gayi peruanus, 
a atividade reprodutiva diminui com a 
profundidade (Buitrón et al., 2009; Perea 
et al., 2009); isto foi altamente correla-
cionado com os valores de oxigénio e a 
temperatura da água, favorecendo a in-
cubação bem-sucedida dos ovos em áreas 
mais oxigenadas, aumentando assim a 
sobrevivência larvar (Perea et al., 2009). 
Na sardinha ibérica (Sardina pilchardus), 
a composição da alimentação mostrou 
variar sazonal e geograficamente, e estas 
diferenças refletem-se no conteúdo lipí-
dico dos peixes, o que teria um forte im-
pacto no sucesso reprodutivo da espécie 
(Garrido et al., 2008). Outro exemplo de 
variação latitudinal no potencial reprodu-
tivo é a pescada comum M. hubbsi da Ar-
gentina, que tem dois estoques principais 
(chamados norte e sul) que mostram di-
ferenças sazonais na reprodução, apesar 
da desova ocorrer em condições ambien-
tais semelhantes (profundidade e tempe-
ratura) (Macchi et al., 2010; Rodrigues & 
Macchi, 2010). As fêmeas em desova do 
Norte são mais pequenas, menos abun-
dantes em número e têm uma frequên-
cia reprodutiva menor do que as do sul. 
Como consequência, a produção total de 
ovos durante o mês de pico de reprodu-
ção é em média 1-2 ordens de magnitude 
inferior no Norte. Não há diferenças na 
fecundidade parcial e relativa, mas o peso 
seco dos oócitos entre 2009 e 2012 foi 
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mais elevado no grupo do Norte, o que 
pode dever-se a variações no estado das 
fêmeas (Rodrigues et al., 2015). Por outro 
lado, no grupo do Sul, cuja principal zona 
de desova se situa em águas costeiras (50 
m a 80 m de profundidade), coincidin-
do com uma frente térmica inferior, ob-
servou-se uma expansão da desova para 
águas mais profundas (perto da isóbata 
dos 100 m) a partir de 2005 (Macchi et 
al., 2010). Estudos mostraram diferenças 
no potencial reprodutivo destes grupos 
de desova, com menores fecundidades 
relativas e menores valores de peso seco 
dos oócitos nos reprodutores da região 
exterior (Macchi et al., 2010). As determi-
nações bioquímicas efetuadas nos ovários 
destes grupos de desova sugerem que os 
ovos produzidos pelas fêmeas no sector 
externo seriam de qualidade inferior, e, 
portanto, poderiam dar origem a larvas 
mais pequenas, com menor probabilida-
de de sobrevivência (Leonarduzzi, 2018). 
No caso da pescada europeia na região da 
Galiza, observou-se também que os fato-
res ambientais e a resposta fisiológica dos 
peixes a estas variáveis podem afetar a fe-
cundidade em diferentes zonas de desova 
(Korta et al., 2010).

No biqueirão-do-Perú (Engraulis ringens), 
a partir da análise latitudinal do IGS, de-
terminou-se que a duração da estação 
reprodutiva diminui com o aumento da 
latitude, apoiando a hipótese de que a 
variabilidade do processo reprodutivo 
é provavelmente modulada por fatores 
ambientais que poderiam determinar o 
início, o pico e o fim do processo reprodu-
tivo num ambiente que se caracteriza por 
ser marcadamente sazonal (Cahuin-Villa-
nueva et al., 2015). Além disso, o volume 
de oócitos hidratados não está relaciona-
do com o tamanho da fêmea, de modo 
que as diferenças entre áreas mostra-

riam táticas diferentes dependendo do 
ambiente para maximizar a sobrevivência 
das fases iniciais. Isto é corroborado pela 
deteção de um aumento significativo do 
tamanho dos oócitos em 2007 (ano frio 
com evento La Niña, média 14°C), em 
comparação com um ano normal (ENSO 
neutro, média 16 °C). Por outro lado, Cas-
tro et al. (2015), registraram diferenças 
na densidade de ovos do biqueirão-do-
-Perú entre localidades, meses e fases de 
desenvolvimento embrionário. Segundo 
estes autores, embora as mudanças na 
distribuição vertical dos ovos sejam in-
fluenciadas pela densidade da água do 
mar em diferentes locais, variações na 
composição bioquímica do ovo relacio-
nadas com a condição materna também 
afetariam a sua densidade e distribuição. 
Por outro lado, nesta mesma espécie ob-
servou-se que o tempo total até à eclosão 
não difere entre áreas, ou seja, embora 
os ovos tenham tamanhos diferentes de-
pendendo da área de reprodução, eclo-
dem todos com a mesma idade (Clara-
munt et al., 2009).

Como já foi mencionado, a variabilida-
de do processo reprodutivo é modulada 
quer por fatores ambientais quer por 
atributos parentais; em cenários de al-
terações climáticas, pequenas variações 
ambientais podem levar a grandes alte-
rações quer nos traços reprodutivos quer 
nos biológicos, principalmente devido às 
concentrações de nutrientes e à disponi-
bilidade e qualidade dos alimentos que 
o ambiente permite sustentar (Canales et 
al., 2018), mas também alterações fisio-
lógicas ligadas à temperatura, pH e dis-
ponibilidade de oxigénio (Pankhurst & 
Munday, 2011; Elisio et al., 2012; Thomas 
& Rahman, 2015; Miranda et al., 2013). 
Por exemplo, foi registrado que peque-
nos aumentos de temperatura podem 
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aumentar drasticamente a mortalidade 
dos ovos, especialmente em espécies tro-
picais (Gagliano et al., 2007), ou mesmo 
levar a uma completa inibição da repro-
dução. Este último efeito será mais mar-
cado nas espécies que são limitadas na 
sua capacidade de mudar a distribuição 
geográfica (Pankhurst & Munday, 2011) 
ou que já se encontram nos seus limites 
de tolerância. Nos últimos anos, têm sido 
publicados inúmeros artigos que mos-
tram alterações na distribuição das espé-
cies marinhas associadas ao aumento da 
temperatura do mar quer no hemisfério 
norte (Baudron et al., 2020; Perry, 2005) 
quer no hemisfério sul (Last et al., 2011), 
bem como em espécies de água doce em 
ambos os hemisférios (Bond et al., 2011; 
Comte & Grenouillet, 2015), que terá sem 
dúvida um impacto no seu potencial re-
produtivo, dadas as características dos 
novos habitats e comunidades dos quais 
farão parte, e que determinará, entre ou-
tras coisas, a disponibilidade de alimen-
tos, o tipo de relações interespecíficas ou 
o grau de stress.

7.3. Influência dos efei-
tos parentais e do po-
tencial reprodutivo no 
recrutamento.
Como vimos até agora, os efeitos paren-
tais e o potencial reprodutivo são ele-
mentos fundamentais no processo de 
recrutamento de uma população. Nas 
primeiras fases larvares há um processo 
de elevada mortalidade (mais de 99% 
dos descendentes morrem) causada pelos 
efeitos ambientais do habitat em que as 
fêmeas desovam. A sobrevivência neste 
período é seletiva e principalmente in-
fluenciada pelos efeitos maternos (Cham-

bers & Trippel, 1997; Green, 2008; Sabo-
rido-Rey, 2016), de modo que o número 
de sobreviventes é largamente determi-
nado pela qualidade dos ovos e larvas 
libertados (McCormick, 2006). Assim, o 
tamanho da classe anual de uma popula-
ção (recrutamento) e a sua variabilidade 
são determinados na fase larval (Legge-
tt & Deblois, 1994; Chambers & Trippel, 
1997). É, portanto, considerada uma fase 
com elevado potencial de regulação da 
população (Andree et al., 2015), uma vez 
que pequenas diferenças na mortalidade 
larvar podem levar a grandes diferenças 
no sucesso da classe anual e, portanto, no 
recrutamento.

Há evidências de uma relação alométrica 
entre o tamanho da fêmea e o seu desem-
penho reprodutivo, ou seja, as fêmeas 
maiores produzem significativamente 
mais descendentes do que as fêmeas 
mais pequenas (Calder, 1984; Marshall et 
al., 2010). Isto foi demonstrado em inú-
meras espécies de peixes marinhos, tais 
como peixe vermelho da funfura (Sebas-
tes mentella, (Vergara & Saborido-Rey, 
2009), cabeça-chata-do-Brasil (Perco-
phis brasiliensis (Rodrigues, 2009), mero 
(Acanthistius patachonicus, (Lopez et al., 
2015), salmão do mar (Pseudopercis se-
mifasciata, (Lopez et al., 2018), pescada 
argentina (Merluccius hubbsi, Macchi, 
2009), pescada europeia (M. merluccius, 
(García-Fernández et al., 2020); em pei-
xes de água doce como o Brycon gua-
temalensis (Hernandez-Portocarrero & 
Saborido-Rey, 2009), peixe-gato (Hatche-
ria macraei, (Chiarello-Sosa et al., 2012); 
moluscos como o polvo (Octopus tehuel-
chus (Pontones et al., 2018) ou crustáceos 
como a santola chilena (Lithodes santolla, 
(Firpo et al., 2012; Militelli et al., 2020). 
Foi também demonstrado que os ovos 
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libertados por indivíduos maiores apre-
sentam uma maior variação na flutuabi-
lidade, o que representa uma vantagem 
em ambientes variáveis, uma vez que 
resulta numa maior distribuição horizon-
tal e vertical, de modo que os ovos têm 
mais oportunidades de encontrar condi-
ções favoráveis à sobrevivência (Kjesbu 
et al., 1992; Chambers & Trippel, 1997). 
Além disso, uma das hipóteses mais am-
plamente aceites no estudo dos efeitos 
maternos sugere que as fêmeas maiores 
produzem descendentes de maior quali-
dade (a hipótese do maior e melhor ou 
the-bigger-is-better em inglês), desovan-
do mais e maiores ovos que irão produzir 
larvas maiores (Green, 2008; Barneche et 
al., 2018). Muitos dos fatores que influen-
ciam o comportamento e a fisiologia 
larvar estão associados ao seu tamanho 
(Hunter, 1981), por exemplo, foi demons-
trado que larvas maiores desenvolvem sa-
cos vitelinos maiores e mais ricos em ener-
gia (Pitman, 1979; Andree et al., 2015). 
Quando estas larvas eclodem, começam 
a alimentar-se mais cedo, exibindo maior 
sucesso na predação e maior resistência 
à inanição. Isto está também associado a 
taxas mais elevadas de atividade natató-
ria e de crescimento (Blaxter & Hempel, 
1963; Marteinsdottir & Steinarsson, 1998; 
Berkeley et al., 2004a), pelo que também 
são mais capazes de evitar os predadores 
(Pitman, 1979). Consequentemente, as 
larvas que crescem mais rapidamente e 
que são maiores têm maior sobrevivência 
tanto nas suas fases larvares (Bergenius et 
al., 2002; Wilson & Meekan, 2002) como 
juvenis (Searcy & Sponaugle, 2001; Mc-
Cormick & Hoey, 2004), o que aumentaria 
o recrutamento para a fase explorada do 
recurso. No entanto, existem exceções a 
esta teoria, uma vez que há evidências 
de que as larvas maiores podem ser mais 

vulneráveis à predação seletiva por tama-
nho (Kjesbu et al., 1996). Em relação aos 
machos, há poucos trabalhos que rela-
cionem os efeitos paternos diretamente 
com o recrutamento, embora tenha sido 
demonstrado que os atributos paternos 
influenciam o sucesso reprodutivo. Por 
exemplo, no bacalhau do Atlântico (Ga-
dus morhua), verificou-se que o compri-
mento dos machos reprodutores afeta o 
sucesso da fertilização (Bekkevold, 2006) 
e a sobrevivência embrionária e larvar 
(Trippel et al., 2005). Em espécies onde o 
macho cuida da descendência, foi relata-
da uma relação clara entre os atributos 
paternos e o crescimento e sobrevivência 
larvar (Divino & Tonn, 2008; Green & Mc-
Cormick, 2005; Hosoya et al., 2014). Além 
disso, nalgumas espécies de água doce, 
os efeitos paternos sobre os estádios 
embrionários têm-se mostrado superio-
res aos efeitos maternos (Siddique et al., 
2017). Embora escassa, a investigação so-
bre o potencial reprodutivo dos machos 
e a sua influência na aptidão dos descen-
dentes indica que a influência dos efei-
tos paternos no recrutamento é maior do 
que se pensava anteriormente.

Para além do comprimento, a idade e a 
condição das fêmeas também afetam o 
desempenho dos descendentes (Nikol-
skii, 1962; Gall, 1974; Marteinsdottir & 
Steinarsson, 1998; Green, 2008). A va-
riação interanual do estado das fêmeas 
reprodutoras leva a alterações da fecun-
didade em muitas espécies (Koslow et 
al., 1995; Kjesbu et al., 1998; Ma et al., 
1998), bem como à omissão de desova 
quando as fêmeas estão em baixo esta-
do (Rideout et al., 2005, 2006). Em duas 
espécies de pescada, o estado materno 
(tal como mostrado na IHS) demonstrou 
afetar a qualidade dos ovos (Rodrigues et 
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al., 2018; García-Fernández et al., 2020). 
Nesse sentido, há investigação que mos-
tra a importância da condição dos ma-
chos no sucesso reprodutivo da popula-
ção (Trippel & Neil, 2005). Em termos de 
idade, nalgumas espécies, verificou-se 
que as fêmeas mais jovens que desovam 
pela primeira vez (primíparas) têm um 
sucesso reprodutivo inferior ao das que 
já desovaram em épocas de reprodução 
anteriores (multíparas), afetando o re-
crutamento final (Solemdal et al., 1995; 
Saborido-Rey & Junquera, 1999; Cochra-
ne, 2016). A idade das fêmeas também 
pode afetar o crescimento e a resistên-
cia à inanição larvar, como se observa 
no peixe vermelho (Sebastes melanops) 
(Berkeley et al., 2004a). Além disso, foi 
demonstrado que nalgumas espécies, a 
idade das progenitoras determina a fe-
nologia reprodutiva (Kjesbu et al., 1990; 
Chambers & Waiwood, 1996; Macchi et 
al., 2004), ou seja, a estrutura do estoque 
parental também influencia o momento 
e a duração da época reprodutiva (Wri-
ght & Trippel, 2009; Alonso-Fernández & 
Saborido-Rey, 2011; Lowerre-Barbieri et 
al., 2011; Saborido-Rey et al., 2011). Um 
período de desova mais ou menos pro-
longado, especialmente em ambientes 
altamente variáveis, reduz o impacto de 
eventos pontuais de elevada mortalidade 
de ovos e larvas (Cushing, 1972; Mertz & 
Myers, 1994; Alonso-Fernández & Sabori-
do-Rey, 2011). A este respeito, as espécies 
que são reprodutoras múltiplas teriam 
maior sucesso reprodutivo e de recru-
tamento em ambientes estocásticos do 
que as espécies que desovam num único 
evento (Lambert, 1990; Chambers & Tri-
ppel, 1997), uma vez que as hipóteses de 
encontrar condições favoráveis para a 
sobrevivência dos descendentes aumen-
tam e a competição intraespecífica nas 

fases iniciais da vida diminui (Cushing, 
1990; Leggett & Deblois, 1994; Mertz & 
Myers, 1994). Pode-se dizer que as mu-
danças na demografia da população e 
nas condições ambientais podem afetar a 
coincidência entre o evento reprodutivo 
e as condições ótimas para a sobrevivên-
cia dos descendentes (Wright & Trippel, 
2009; Alonso-Fernández & Saborido-Rey, 
2011) e, consequentemente, produzir 
grandes efeitos no processo de recruta-
mento do estoque.

Outro aspeto importante que influen-
cia a sobrevivência larvar é a localização 
das áreas de desova, que é influenciada 
pela estrutura demográfica do estoque 
(Begg & Marteinsdottir, 2002; Macchi et 
al., 2005; Lowerre-Barbieri et al., 2009), 
porque o local de desova funciona como 
habitat para o desenvolvimento larvar 
(Blanchfield & Ridgway, 2005). O local 
onde ocorre a desova é um fator vital, pois 
pode contribuir para o sucesso do recruta-
mento através de interações com fatores 
ambientais (Marshall, 2016). Os padrões 
espaciais de desova também variam em 
função do tamanho e idade dos reprodu-
tores dentro da zona principal de desova, 
com fêmeas maiores a localizarem locais 
ótimos de desova (Marteinsdottir et al., 
2000; Paris et al., 2005; Álvarez-Colombo 
et al., 2011). O efeito da idade na locali-
zação das zonas de desova é claramente 
estabelecido na Hipótese do Arraste ou 
Entrainment hypothesis desenvolvida por 
Petitgas et al. (2006) com base em obser-
vações em peixes migratórios, segundo a 
qual as fêmeas multíparas (mais velhas) 
são responsáveis pela manutenção das 
rotas migratórias para as zonas de deso-
va. Nestas espécies, os indivíduos tendem 
sempre a desovar na área onde desova-
ram pela primeira vez, de modo que, após 



Efeitos parentais e potencial reprodutivo 

193

a mistura de adultos e juvenis nas áreas 
de alimentação, os adultos multíparos, 
na época de reprodução seguinte, “ar-
rastam” os indivíduos que se reproduzem 
pela primeira vez para as áreas onde já 
desovaram com sucesso. Uma vez que es-
tes primíparos tenham desovado numa 
determinada área, regressarão sempre ao 
mesmo local. Este comportamento signi-
fica que alterações na estrutura etária da 
população ou nas condições ambientais 
da área de reprodução têm um impacto 
no sucesso do recrutamento. No caso da 
solha do Mar do Norte, a sobre-explora-
ção esgotou de tal forma os indivíduos 
maiores e mais experientes que as rotas 
de migração reprodutiva foram alteradas 
porque não havia indivíduos capazes de 
orientar os restantes para os locais de re-
produção tradicionais da população.

É, portanto, claro que o local e o mo-
mento em que decidem desovar é crítico 
para o sucesso reprodutivo da população 
(Ljungström et al., 2019); logo, é impor-
tante manter indivíduos grandes e mais 
velhos para aumentar a produtividade e 
a resiliência das populações.

É difícil quantificar o impacto direto dos 
efeitos parentais no recrutamento anual, 
uma vez que existe uma grande incerteza 
associada à fase larvar, onde a mortalida-
de devida a causas ambientais é muito 
elevada; no entanto, foi demonstrado 
que o recrutamento está positivamen-
te correlacionado com a proporção de 
fêmeas mais velhas em espécies como o 
bacalhau do Atlântico (Marteinsdottir 
& Thorarinsson, 1998; Vallin & Nissling, 
2000), arenque (Clupea harengus) (Lam-
bert, 1990), ou espécies de água doce, 
como Sander vitreus, encontradas na 
América do Norte (Shaw et al. , 2018). As 
populações destas espécies com baixa di-

versidade de comprimento/idade tendem 
a ser mais propensas a sofrer desajustes 
entre a desova e as condições ambientais 
ótimas, influenciando a produção popu-
lacional e levando a um baixo recruta-
mento. Este problema é especialmente 
relevante em espécies de vida curta, uma 
vez que a biomassa reprodutora consiste 
num pequeno número de classes etárias.

No âmbito ibero-americano foram reali-
zados poucos estudos diretamente foca-
dos na análise da influência do potencial 
reprodutivo no recrutamento para uma 
unidade populacional; a maioria dos es-
tudos existentes focam a influência de 
fatores ambientais ou, no máximo, dis-
cutem os potenciais impactos dos efeitos 
maternos no recrutamento, mas não ana-
lisam especificamente as relações entre 
estas variáveis. Dos poucos estudos de 
caso existentes, dois deles concluem que 
a estrutura de tamanho das fêmeas re-
produtoras tem uma clara influência no 
recrutamento (Dominguez-Petit et al., 
2015; Macchi et al., 2021). Portanto, esta 
é uma linha de investigação que deve ser 
desenvolvida em profundidade, utilizan-
do as valiosas séries históricas que mui-
tas instituições de investigação pesqueira 
ibero-americanas possuem, bem como 
aplicando metodologias que permitam a 
reconstrução destas séries (arquivos his-
tóricos, esclerocronologia, conhecimen-
tos tradicionais, etc.).

7.4. Impacto da pesca no 
potencial reprodutivo
O conceito de resiliência reprodutiva 
é definido como a capacidade de uma 
unidade populacional manter o seu su-
cesso reprodutivo ao longo do tempo, 
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independentemente das perturbações 
que possam ser geradas no ecossistema, 
incluindo a atividade pesqueira (Lower-
re-Barbieri et al., 2017). Como é sabido, 
um dos objetivos centrais da avaliação e 
gestão das pescas é estabelecer medidas 
de gestão que permitam a conservação 
do potencial reprodutivo dos estoques, a 
fim de gerar uma exploração sustentável 
(Marshall et al., 1998). Como mencionado 
em diferentes secções deste livro, e em 
particular neste capítulo, entre os fatores 
que determinam o potencial reprodu-
tivo das espécies estão as características 
do estoque parental, seja a estrutura da 
idade/comprimento, condição, diversida-
de genética, comportamento, etc., que 
influenciam o número e qualidade dos 
ovos produzidos (Trippel, 1999), taxas de 
fertilização e sobrevivência da progenitu-
ra. Foi mencionado o efeito positivo de 
fêmeas mais compridas/mais velhas na 
produção de ovos, uma vez que a qua-
lidade dos ovos nestes indivíduos é mais 
elevada do que nos reprodutores mais jo-
vens (Berkeley et al., 2004b), aumentan-
do as hipóteses de sobrevivência larvar. 
Nalgumas populações, as fêmeas maio-
res também demonstraram ter períodos 
reprodutivos mais longos (Nissling et al., 
1998; Trippel, 1998) e frequências de pos-
tura mais elevadas (Macchi et al., 2018), 
o que aumenta o número de eventos de 
desova na época reprodutiva.   

Por esta razão, a remoção de indivíduos 
de maior comprimento/idade da popu-
lação, gerada pela atividade pesqueira, 
pode levar a um efeito negativo sobre 
o potencial reprodutivo das populações, 
dado que uma redução na proporção de 
grandes reprodutores afetaria a produ-
ção de ovos, tanto em número como em 
qualidade, o que reduziria as taxas de so-

brevivência das larvas. No caso das espé-
cies que também mostram relações posi-
tivas entre o comprimento do reprodutor 
e a frequência de desova, o número de 
eventos de desova bem-sucedidos na po-
pulação também seria afetado, uma vez 
que as hipóteses de sobreposição com 
condições de sobrevivência adequadas 
para as larvas diminuiriam. Por exemplo, 
(Cubillos et al., 2014) analisaram através 
de simulação os efeitos das alterações 
demográficas geradas pela pesca seletiva 
sobre a sardinha comum (Strangomera 
bentincki), que é um pequeno peixe pe-
lágico que habita as regiões centro e sul 
do Chile. Estes autores observaram que a 
atividade pesqueira gerou a remoção de 
indivíduos com maiores taxas de cresci-
mento da população, resultando numa 
truncagem da estrutura etária. Esta al-
teração resultou numa alteração do ci-
clo reprodutivo, que pôde ser verificada 
comparando dois períodos reprodutivos, 
1993-1999 e 2000-2010, com um atraso 
no pico da desova durante este último 
período. No caso desta população de 
sardinha, considera-se também que as 
alterações induzidas pela pesca podem 
aumentar a sensibilidade da população à 
variabilidade climática, gerando uma dis-
sociação com os ciclos de produtividade 
planctónica (Cubillos et al., 2014).

Na pescada comum, Merluccius hubbsi, 
a diferença de valores de produtividade 
observada entre as populações de Bue-
nos Aires e da Patagónia no Atlântico 
Sudoeste está principalmente associada 
à estrutura populacional, caracterizada 
pela presença de indivíduos mais peque-
nos na população de Buenos Aires, que 
tem sido explorada na sua maioria por 
diferentes frotas comerciais (Rodrigues 
et al., 2015). A sobre-exploração de indi-
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víduos de maior comprimento/idade leva 
os estoques a dependerem fortemente 
de classes etárias mais jovens, gerando 
processos de juvenilidade. Isto pode re-
sultar na reprodução de fêmeas em com-
primentos mais curtos, afetando o poten-
cial reprodutivo, como foi observado no 
estoque de pescada europeia das Balea-
res (Hidalgo, 2009). Esta unidade popu-
lacional no Mar Mediterrâneo tem sido 
afetada pela diminuição da abundância 
de grandes reprodutores, e também por 
uma maior sensibilidade às mudanças am-
bientais, produzindo um efeito sinérgico 
que afeta o recrutamento da unidade po-
pulacional. Na pesca recreativa, também 
tem sido argumentado que a exploração 
pode desencadear mudanças na história 
de vida e na fisiologia das espécies. Por 
exemplo, foram registadas variações no 
crescimento e potencial reprodutivo as-
sociadas à pressão da pesca em Serranus 
scriba (Alos et al., 2009). Neste caso, su-
gere-se também a existência de um gru-
po de indivíduos mais vulneráveis à pesca 
recreativa, caracterizado por uma maior 
taxa de crescimento e maior potencial 
reprodutivo, o que afetaria a capacidade 
de renovação da população, e sugere-se 
mesmo que esta alteração poderia tam-
bém ter implicações evolutivas.

Outro parâmetro reprodutivo de impor-
tância para a avaliação das unidades po-
pulacionais que pode ser afetado pela 
atividade pesqueira é o comprimento/
idade de maturidade. A principal razão 
está também relacionada com os efeitos 
gerados pela pesca seletiva nas taxas de 
crescimento individuais, e por processos 
denso-dependentes a nível populacional, 
que podem gerar uma diminuição da ida-
de de maturidade (Pérez-Rodríguez et al., 
2013; Trippel, 1995). Foi mesmo sugerido 

que a remoção seletiva de indivíduos por 
classe de tamanho poderia também indu-
zir alterações evolutivas nestes parâme-
tros reprodutivos (Dieckmann & Heino, 
2007; Heino et al., 2002; Rijnsdorp, 1993). 
Em algumas pescarias na região Iberoa-
mericana, foram encontradas evidências 
de alterações no comprimento/idade da 
maturidade, após análise de períodos de 
amostragem extensivos. Por exemplo, na 
população de Macrodon atriculata do sul 
do Brasil, foi observada uma diminuição 
significativa em ambos os parâmetros 
nos últimos 50 anos (Cardoso & Haimo-
vici, 2014). Os autores sugerem que a 
pressão da pesca pode ter gerado uma 
maior remoção de indivíduos com maior 
maturidade e que a queda na densidade 
de peixe pode ter favorecido a maturida-
de numa idade mais precoce. Em última 
análise, este processo leva a um impacto 
no potencial reprodutivo, uma vez que 
a produção de ovos pelos reprodutores 
mais jovens pode levar a uma diminuição 
da fecundidade da população e das taxas 
de sobrevivência larvar.

Em espécies que apresentam dimorfis-
mo sexual com comprimento, a ativida-
de pesqueira pode produzir alterações 
na relação de sexos, o que pode afetar 
o comportamento reprodutivo, e tam-
bém gerar variações em alguns parâme-
tros populacionais. É o caso do grupo das 
pescadas, onde as fêmeas se caracterizam 
geralmente por terem maiores compri-
mentos do que os machos. Por exemplo, 
em Merluccius merluccius, sugere-se que 
alterações na proporção dos sexos por 
classe de tamanho podem afetar as ta-
xas de crescimento (Cerviño, 2014). Este 
fenómeno gerado pela pesca é particu-
larmente sensível no caso das espécies 
hermafroditas, dada a complexidade 
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do seu ciclo de vida e comportamento 
reprodutivo. A magnitude deste efeito 
sobre a proporção de sexos pode depen-
der do tipo de fator, social ou genético, 
que prevalece no controlo da mudança 
de sexo das espécies (Brulé, 2009). Estas 
alterações no comportamento reprodu-
tivo foram relatadas em várias espécies 
hermafroditas protogínicas de garoupas 
(Serranidae; Epinephelinae) do Golfo do 
México e do Mar das Caraíbas, cujos esto-
ques são considerados sobre explorados 
(Brulé, 2009). Em alguns invertebrados 
comerciais que mostram dimorfismo se-
xual associado ao comprimento, a pes-
ca também pode afetar a proporção de 
sexos a nível populacional, com conse-
quências para o potencial reprodutivo; 
é o caso da santola (Lithodes santolla), 
cuja pesca na Argentina se baseia na ex-
ploração seletiva de machos com compri-
mentos de carapaça superiores a 110 mm, 
a fim de proteger as fêmeas que trans-
portam os ovos fecundados (Firpo et al., 
2016). No entanto, apesar da proibição 
da comercialização de fêmeas ovígeras, 
registrou-se nos últimos anos um declínio 
significativo da fecundidade desta espé-
cie, principalmente na região central da 
Patagónia (Firpo et al., 2017; Militelli et 
al., 2019). Estes autores sugerem que a di-
minuição da proporção de óvulos fecun-
dados poderia ser devida à pesca seletiva 
de machos maiores, o que geraria taxas 
de fertilização mais baixas na população, 
provavelmente devido a uma diminuição 
na quantidade ou qualidade de esperma. 
Outra hipótese sugere que a captura e 
subsequente regresso das fêmeas com 
ovos ao mar poderia resultar na perda de 
alguns dos ovos, devido ao stress gerado 
durante este processo (Di Salvatore et al., 
2019).

Finalmente, vale a pena mencionar que 
as mudanças geradas pela sobrepesca 
nos diferentes traços reprodutivos das 
populações, que afetam o seu potencial 
de renovação, são muito mais marcadas 
em espécies particularmente vulneráveis 
à exploração, tais como os elasmobrân-
quios. Isto deve-se às complexas estraté-
gias reprodutivas que caracterizam este 
grupo de peixes, incluindo longos perío-
dos de maturação, crescimento lento e 
baixa fecundidade, entre outros aspetos, 
que foram extensivamente desenvolvidos 
no Capítulo VI deste livro.

7.5. Estudos sobre os 
efeitos parentais e o 
potencial reprodutivo 
no contexto ibero-ame-
ricano. Perspectivas 
para o futuro
Como vimos nas secções anteriores, fo-
ram realizados inúmeros estudos sobre o 
potencial reprodutivo e os efeitos paren-
tais em diferentes espécies marinhas e de 
água doce nos países ibéricos e da Améri-
ca Latina. A maioria dos estudos concen-
tra-se nos efeitos maternos e nas espécies 
com maior valor comercial, que são prin-
cipalmente espécies demersais como as 
pescadas (Merluccius spp.) ou pequenas 
espécies pelágicas como o biqueirão no 
Peru, Chile e Argentina ou as sardinhas 
do Pacífico (Sardinops sagax) e a sardinha 
ibérica (Sardina pilchardus). Contudo, há 
muito poucos estudos sobre o potencial 
reprodutivo e efeitos parentais em crus-
táceos, cefalópodes, elasmobrânquios e 
espécies de águas continentais, algumas 
das quais de grande importância em ter-
mos de volume de captura e impacto so-
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cioeconómico, uma vez que são o pilar de 
importantes pescas industriais, tais como 
lulas (Loligo spp.), potas (Illex spp. ) ou 
crustáceos decápodes (camarões, gambas 
e lagostins); porque são a base da pesca 
artesanal da qual dependem pequenas 
comunidades piscatórias, como no caso 
dos bivalves ou peixes de águas continen-
tais; ou porque são espécies vulneráveis 
ou desempenham um papel fundamental 
nos ecossistemas, como no caso dos elas-
mobrânquios. 

A maior parte dos trabalhos desenvolvi-
dos nos ecossistemas ibero-americanos 
sobre o potencial reprodutivo e efeitos 
parentais das espécies marinhas e de 
água doce concentrou-se na parte ma-
terna, analisando a influência do com-
primento, idade e condição (índices so-
máticos e composição bioquímica) das 
fêmeas na produção e qualidade dos 
ovos (diâmetro, peso seco, composição e 
densidade), bem como na seleção da área 
de reprodução e na duração e frequência 
dos eventos reprodutivos, incluindo o fe-
nómeno de omissão de desova que tem 
sido observado em algumas espécies. Há 
também alguns trabalhos sobre os efei-
tos maternos nas larvas (Merluccius mer-
luccius- (García-Fernández et al., 2020); 
Sebastes mentella- (Vergara & Saborido-
-Rey, 2009); Lithodes santolla- (Hernán-
dez-Moresino et al., 2014), embora estes 
sejam escassos. E, embora muito tenha 
sido teorizado sobre o impacto que estes 
efeitos maternos podem ter no recruta-
mento para a pesca com base no estudo 
da variação temporal e geográfica dos 
atributos maternos ou das características 
dos ovos e das larvas, quase não existem 
estudos que relacionem diretamente o 
recrutamento destes atributos (Domin-
guez-Petit et al., 2015; Macchi et al., 
2021) em águas ibero-americanas. Por ou-

tro lado, a maioria dos estudos refere-se 
aos efeitos do tipo herança parental (por 
exemplo, influência do comprimento ma-
terno ou da idade nas características da 
prole) e efeitos ambientais indiretos (por 
exemplo, impacto da condição materna), 
tanto pré-zigótico (em oócitos) como 
pós-zigótico pré-natal (desenvolvimento 
embrionário), bem como alguns estudos 
sobre os efeitos pós-zigóticos (larvas e 
juvenis); mas os efeitos do tipo seleção 
parental, associados ao comportamento 
e experiência parental, têm sido estu-
dados muito pouco ou nada. Do mesmo 
modo, não há nenhum estudo conhecido 
na área ibero-americana sobre o impacto 
transgeracional do potencial reprodutivo 
e dos efeitos parentais, ou seja, como os 
atributos parentais, o comportamento e 
o ambiente afetam não só os seus des-
cendentes, mas também os descendentes 
destes, embora tais efeitos transgeracio-
nais já tenham sido relatados em peixes 
de outras regiões (por exemplo, Gaste-
rosteus acuelatus - (Schade et al., 2014); 
Oryzias melastigma - (Wang et al., 2016); 
ou Cyprinodon variegatus - (Jasperse et 
al., 2019). Além disso, a maioria dos es-
tudos sobre o potencial reprodutivo 
concentra-se na influência dos efeitos 
maternos, sem considerar o impacto dos 
atributos paternos. Nesse sentido, embo-
ra seja verdade que o impacto das fêmeas 
nos seus descendentes pode ser maior do 
que o dos machos, foi demonstrado que 
os machos também desempenham um 
papel relevante no desenvolvimento da 
descendência (Trippel, 2003; Wang et al., 
2016), de facto, cada vez mais estudos 
salientam a importância dos efeitos pa-
ternos (ver secção 7.1) e a interação en-
tre os efeitos maternos e paternos, que 
podem ser de particular importância em 
ambientes com condições em mudança. 
Por outro lado, espera-se que os efeitos 
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paternos sejam particularmente impor-
tantes nas espécies em que os machos 
são responsáveis pelos cuidados com os 
descendentes, seleção do local de repro-
dução e construção dos ninhos, ou onde 
existe um forte comportamento social e 
territorial, entre outros casos.

Finalmente, e em relação a este concei-
to transgeracional de potencial reprodu-
tivo, é essencial dar um passo em frente 
para analisar a resiliência reprodutiva 
das espécies de peixes, especialmente no 
contexto das alterações climáticas. Isto 
implica analisar os fatores que asseguram 
o sucesso reprodutivo a longo prazo sob 
diferentes cenários climáticos e regimes 
de exploração. A resiliência reprodutiva 
de uma população é determinada pe-
las características do sistema de desova/
recrutamento da população e pelo con-

texto ambiental e ecológico em que a 
população se desenvolve. Os atributos 
do sistema de desova/recrutamento são 
classificados em três grupos baseados na 
variabilidade dentro do estoque: i) ca-
racterísticas fixas (não variam entre esto-
ques), ii) características variáveis (especí-
ficas de cada estoque) e iii) características 
comportamentais que são o resultado 
de interações complexas entre genótipo 
e fenótipo mas com um padrão comum 
em cada estoque. O sucesso reprodutivo 
ocorre à escala individual e resulta em 
loops de feedback dependentes da densi-
dade e da aptidão, que atuam para man-
ter o sucesso reprodutivo da população 
ao longo do tempo e determinam a re-
siliência dessa população a perturbações 
externas (Lowerre-Barbieri et al., 2017) 
(Figura 7.1).

Figura 7.1. Diagrama dos loops de feedback densamente dependentes e ligados à aptidão ou fitness 
que afetam a nível individual e determinam as características do sistema reprodutor-recruta (fixos, com-
portamentais e variáveis), e que atuam para manter o sucesso reprodutivo da população ao longo do 
tempo, determinando a resiliência do estoque a perturbações externas. Adaptado de (Lowerre-Barbieri 
et al., 2017).
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Em resumo, embora tenham sido feitos 
muitos progressos no estudo da ecologia 
reprodutiva, o potencial reprodutivo e 
efeitos maternos em espécies de interes-
se pesqueiro nos países ibéricos e latino-
-americanos, há ainda um longo caminho 
a percorrer. Em primeiro lugar, são ne-
cessários mais estudos sobre o potencial 
reprodutivo dos invertebrados (crustá-
ceos e cefalópodes), elasmobrânquios e 
espécies de águas continentais. Em se-
gundo lugar, e para todas as famílias (in-
cluindo teleósteos), é preciso investigar 
outros aspetos dos efeitos parentais que 
até à data não foram tratados a fundo, 
tais como efeitos parentais pós-zigóti-
cos pós-natais, seleção parental, efeitos 
paternos e o impacto transgeracional 
do potencial reprodutivo. Finalmente, é 
necessário analisar o sistema reprodutor-
-recruta num contexto mais amplo, incor-
porando a perspectiva espacial e tempo-
ral em diferentes escalas apropriadas ao 
ciclo de vida do indivíduo, da população 
e da espécie, bem como a influência do 
ambiente e a pressão evolutiva sobre o 
referido sistema reprodutor-recruta. Nes-
te contexto, será necessário desenvolver 
novos instrumentos de monitorização e 
observação de populações e ecossistemas 
em toda a sua dimensão, bem como apli-
car métodos de outras áreas de investiga-
ção. Paralelamente, há que trabalhar na 

construção e implementação de modelos 
abrangentes para compreender os múlti-
plos processos que determinam o poten-
cial reprodutivo e os efeitos parentais e 
as suas complexas inter-relações a dife-
rentes escalas de organização ecológica 
(desde o indivíduo até ao ecossistema).  

O objetivo final da investigação sobre 
o potencial reprodutivo e os efeitos pa-
rentais deve ser a avaliação da resiliên-
cia reprodutiva das populações explota-
das, utilizando modelos holísticos para 
prever variações sob diferentes cenários 
ambientais. Desta forma, as populações 
podem ser geridas para conservar a sua 
resiliência reprodutiva, garantindo a sua 
exploração sustentável sob princípios de 
conservação, justiça social e equidade, a 
fim de cumprir os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável estabelecidos pelas 
Nações Unidas (ONU). Isto exigirá no fu-
turo a formação de equipas de investi-
gação multidisciplinares cobrindo todos 
estes aspetos sócio-ecológicos, desde a 
biologia molecular até à sociologia. Para 
tal, é essencial promover e reforçar a coo-
peração entre os diferentes países da re-
gião ibero-americana, e neste sentido, a 
Rede INVIPESCA (http://invipesca.cetmar.
org) é um elemento-chave para a coorde-
nação de estratégias de investigação co-
laborativa no contexto ibero-americano.
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