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Resumo 

 

As praias arenosas definidas como ecossistemas localizadas na faixa de transição 

entre o continentes e o mar são altamente impactados e sem legislação própria de 

proteção. Estas abrigam muitas espécies de peixes de pequeno porte que utilizam a 

zona de arrebentação para forrageamento, proteção contra predação e berçário para 

peixes marinhos e macrocrustáceos. O litoral paulista, com cerca de 430 km de 

extensão, formado por praias arenosas oceânicas e insulares, se destaca pela 

escassez de informação disponível sobre a riqueza, composição e padrões de 

distribuição da ictiofauna da zona de arrebentação. Esse trabalho avaliou os padrões 

de distribuição da fauna de peixes da costa do estado de São Paulo e o efeito da 

salinidade, temperatura e o arco praial como medida de área. Para isso foi construído 

uma base de dados biológicos sobre presença das espécies da ictiofauna de praia da 

zona de arrebentação do estado de São Paulo e, paralelamente com uma base de 

dados das variáveis ambientais salinidade (SAL) e temperatura da superfície do mar 

(TSM) extraídos por dados de satélite da “COPERNICUS”. O arco praial foi obtido por 

imagem de satélite do programa “GOOGLE EARTH PRO”. Uma Análise de 

Componentes Principais (PCA) reteve aproximadamente 81%, mas não foi observada 

correlação entre elas. Uma Análise de Coordenas Principais (PCoA) com a matriz de 

dissimilaridade de Jaccard foi utilizada para ordenar as 18 amostras obtidas. A 

composição da ictiofauna da zona de arrebentação de praias arenosas dissipativas 

apresentou-se muito homogênea em toda costa com altos valores de similaridade, 

avaliando entre 40% a 92%, composta, principalmente, pelas espécies da ordem de 

Perciformes. Por fim uma regressão linear múltipla sugere que diferenças devem ser 

esperadas em escala de estudo mais abrangente.  

 

Palavras-chave: costa; ecologia; peixes; pesca; sudeste 

  



 

Abstract 

Sandy beaches represent by ecosystems located in the continent-sea transition are 

highly impacted and do not possess a proper protection legislation. Beaches are 

habitat to many species of small fishes that usually forages at the surf zone. This 

infralittoral zone also provides protection against predation and a nursery habitat for 

some important fish and macrocrustaceans. The São Paulo coast, with about 430 km 

long is composed by oceanic and insular sandy beaches. Futhermore, it stands out for 

the scarcity of available information on the richness, composition and patterns of fish 

species distribution in the surf zone. The proposal of this study was to build the most 

complete inventory of fishes from the surf zone of the sandy beaches of the state of 

São Paulo. To do so, were evaluated the distribution patterns of ichthyofauna and the 

effect of salinity, temperature and beach arc as a measure of area. For this purpose, a 

biological database with the presence of the species in the surf zone was constructed 

based on literature. In parallel, a database of environmental variables such as salinity 

(SAL) and temperature (STM) were extracted by satellite data from “COPERNICUS”. 

The beach arc was obtained by a satellite image from Google Earth. A Principal 

Component Analysis (PCA) retained 81% of the variation but no correlation was 

detected among them. A Principal Coordinate Analysis (PCoA) with the Jaccard 

dissimilarity matrix was used to order the 18 beaches samples obtained. A total of 140 

fish species along surf zone of dissipative beaches was recognized. The composition 

of the ichthyofauna is very homogeneous throughout the coast with high values of 

similarity (between 40% to 92%) composed mainly by species of the order of 

Perciformes. Finally, a multiple regression suggests that differences should be 

expected in a more comprehensive study scale. 

Keywords: coast; ecology; fishes; fisheries; Southern 
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Introdução e justificativa 

 

Compreender a biogeografia e a ecologia de espécies marinhas vêm tendo 

como aliada uma série de estudos e modelos preditivos sobre a importância de 

detectar os principais drivers que estruturam as comunidades ecológicas 

(MITTELBACH; SCHEMSKE, 2015). As relações entre as variáveis ambientais e  a 

distribuição da fauna dependem da escala observadora, seja em nível geográfico ou 

ecossistêmico (CHARTON; RUZAFA, 1998). No que diz respeito à fauna de peixe de 

praias, a profundidade, associada ao fotoperíodo tem sido detectada como variáveis 

que influenciam o biorritmo das populações regulando a presença e ação das 

correntes, acesso e disponibilidade de alimento, estrutura do habitat, como sedimento, 

disponibilidade de oxigênio e Temperatura (TSM), sendo esta última sugerida como o 

fator mais importante para o controle de natalidade, dentre demais variáveis 

ambientais (GIBSON, 1994; LOWE-MCCONNELL, 1999; NAVARRO & NAVARRO, 

2012). 

O ecossistema de praias arenosas é caracterizado por ser um ambiente 

altamente dinâmico, vulnerável e subjugado à intensas variações ambientais 

(GIANNINI & PAIVA FILHO, 1995; SOUZA et al., 2005). Modelado pelos regimes de 

marés, sedimento e ondas, as praias arenosas são classificadas pela sua 

morfodinâmica, as chamadas reflexivas, estreitas e íngremes, e as amplas e planas, 

denominadas como praias dissipativas, além das categorias intermediárias entre 

ambas  (SCHLACHER et al., 2008). No entanto, MCLACHLAN et al. (2018), 

apresentaram uma abordagem descritiva e as classificaram em sete tipos diferentes, 

a partir dos estados e tipos morfodinâmicos e variáveis ecológicas. Por serem 

impactadas tanto pelo ambiente terrestre quanto pelo ambiente marinho, as praias 

estão entre os ecossistemas mais frágeis da região costeira. Os extremos climáticos 

e o aumento da concentração populacional nas regiões costeiras estão 

constantemente afetando as características naturais das praias, acelerando 

processos de erosão de costa e susceptíveis tanto ao aumento do nível do mar quanto 

da  Temperatura (TSM) da água, além da emissão de gases do efeito estufa (CO2 e 

CH4) pela perda da habilidade da captura do carbono, o que sugere prejudicar o 
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recrutamento, crescimento e sobrevivência das primeiras fases de vida dos peixes 

(AMARAL et al., 1999; VOUSDOUKAS et al., 2020; GIBSON, 1994). 

A constante ação de ondas tem a capacidade de alterar a estrutura do 

sedimento, suspendendo nutrientes, influenciando a disponibilidade de recursos 

alimentares, e aumentando a turbidez da água. Por conseguinte, a fauna íctica 

durante sua evolução adaptou formato do corpo a fim de otimizar a energia para 

compensar a exposição às ondas.  Porém, a estrutura da comunidade de peixes em 

função do grau de exposição da comunidade à turbulência das praias, ambientes 

sobre forte pressão turística, ainda tem recebido pouca atenção (BENNETT, 1989; 

CLARK, 1997; WOOTTON, 1992; ROMER, 1990). 

A ictiofauna da zona de arrebentação de praias, faixa entre a quebra de ondas 

até o limite da maré baixa, é, também,  influenciada pelo ciclo de marés, fases da lua, 

e pela oscilação entre dia e noite e vice-versa (fotoperíodo) (WILBER et al., 2003; 

PEREIRA,  2002; OLIVEIRA-NETO et al., 2004). Nesta região, a ocupação do habitat 

é composta por espécies de peixes de pequeno porte e  juvenis de espécies de médio 

e grande porte que, supostamente utilizam esta zona, principalmente, como berçário 

em função da presença abundante de recursos alimentares, proteção contra 

predação, e a necessidade de um limite mínimo de intensidade de luz para o 

desenvolvimento de larvas (NAVARRO; NAVARRO, 2012). A zona de arrebentação 

também contribui para a ciclagem de nutrientes, este processo é desempenhado pelos 

peixes por meio de sua excreção e migrações (HAYATA, 2016; MCLACHLAN; 

DEFEO; SHORT, 2018; PESSANHA; ARAÚJO, 2003) . 

Embora a ciência tenha detectado variáveis ambientais que influenciam na 

distribuição de peixes da zona de arrebentação, estudos em escala regional para 

ordenamento no uso de praias ainda tem deixado hiatos sobre quais praias 

representativas poderiam ser monitoradas e quais metodologias o fariam com maior 

precisão (AMARAL et al., 1999). A urgência de pesquisas para ictiofauna desta zona 

se dá também pelo fato das praias serem um ecossistema frágil e de grande 

importância cultural e econômica, carente de instrumento ecológico e legal para seu 

manejo e conservação (MCLACHLAN; DEFEO; SHORT, 2018). Este cenário ainda se 

agrava pelo fato das praias sustentarem estoques pesqueiros de pescarias artesanais, 

impactando cerca de 10% da população global que sobrevive apenas com essa pesca 

como fonte de renda e de proteína. (ISLANDS et al., 2020). 
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Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi inventariar e descrever os padrões 

de distribuição da ictiofauna da zona de arrebentação de praias do litoral paulista e 

detectar os principais processos responsáveis pela estruturação do padrão. A 

hipótese é de que a morfodinâmica de praias, temperatura da superfície do mar (TSM), 

salinidade (SAL) e arco praial (ARC) interferem e modelam a distribuição espacial das 

comunidades de peixes desses ambientes anfíbios. 

 

Objetivos 

O presente projeto tem como objetivo principal testar a hipótese de que a 

ictiofauna da zona de arrebentação de praias arenosas é modelada por características 

morfodinâmicas das praias, e de variáveis ambientais como a temperatura da 

superfície do mar (TSM), salinidade (SAL) e o arco praial (ARC) de cada praia do 

litoral de São Paulo. 

Objetivos específicos: 

1. Construção de um banco de dados com a presença e distribuição das 

espécies de peixes da zona de arrebentação de praias arenosas do 

litoral do estado de São Paulo; 

2. Construção de um banco de dados de variáveis abióticas, como a 

Temperatura da Superfície do Mar (TSM,) e Salinidade (SAL) máxima, e 

o Arco Praial (ARC) de cada ponto de amostragem; 

3. Análise e compreensão dos padrões da distribuição e a composição da 

ictiofauna no litoral do estado de São Paulo pelas variáveis abióticas. 
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Material e métodos 

 

1. Área de estudo 

O presente estudo utilizou o litoral do estado de São Paulo (23º32’’S – 25º30’’S, 

44º83’W - 48º09’’W) como modelo para litorais de clima tropical úmido (BIBLIOTECA 

VIRTUAL SP, 2018). Os aspectos climáticos do estado de São Paulo são altamente 

controlados pelas migrações da Zona de Convergência Tropical (ZCAS) e das ações 

do Anticiclone Tropical Atlântico Sul (ATAS) e os anticiclones migratórios frios, 

determinantes pelas frentes frias do sudeste brasileiro (SOUZA, 2012). Por se 

encontrar na região do Trópico de Capricórnio, o estado de São Paulo apresenta uma 

transição de Temperatura (TSM)s elevadas para amenas, decrescendo 

significativamente, podendo chegar em média a 30ºC a 32ºC no verão e 16ºC a 18ºC 

no inverno (NIMER, 1989). A presença da Serra do Mar, traz uma umidade originada 

do oceano que é acumulada nas serras, favorecendo as precipitações, e provocando 

chuvas orográficas de cerca de 2.200 mm anuais, concentradas principalmente no 

verão (SOUZA et al., 2005; PBEG, 1980). 

Com cerca de 448 km de extensão de praias arenosas (CETESB), o litoral 

paulista apresenta tradicionalmente duas regiões distintas, sul e norte, a partir de 

eventos geológicos determinantes da geomorfologia da linha de costa de São Paulo 

e da plataforma continental adjacente. A zona sul, compreendendo uma extensão 

entre a Ilha Comprida até a Praia Grande, são caracterizadas por praias extensas, 

contínuas e retilíneas. Por outro lado, a zona norte da Ilha de São Sebastião até 

Ubatuba, no litoral norte, é constituída por uma costa recortada com acompanhamento 

de baías, enseadas, praias de pequenas dimensões e orientações formadas por 

planícies mais ou menos isoladas. A porção entre Santos e a Ilha de São Sebastião 

sugere características de transição entres as porções sul e norte (ALMEIDA, 2019; 

MMA, 2012). Na mais recente compartimentação indicada por AB’SABER  (2000), o 

litoral apresenta oito grandes setores, norte do Litoral Norte, Ilha e Canal de São 

Sebastião, setor sul do Litoral Norte, Baixada Santista, Ilhas de São Vicente e Santo 

Amaro, Praia Grande, Itanhaém e Iguape, setor Maciço da Juréia/Rio Verde e Sistema 

Lagunar-Estuarino de Cananéia-Iguape/Baía de Trepandé. 

Predomina-se no litoral paulista, terraços marinhos holocênicos arenosos, 

contendo, principalmente, conchas de moluscos, distinguindo-se apenas na 
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espessura, sendo sua superfície com a presença de feixes de cordões litorâneos, em 

que diante de ações de ventos ocorrem campos de dunas (RODRIGUES et al., 1999; 

SOUZA et al., 2005). No litoral norte há uma concentração significativa de praias 

reflexivas em ambientes recortados, com maior declividade, sedimento grosso em 

praias bravas e finas em praias mais calmas e trechos com faixas de restinga até o 

município de Bertioga. No litoral central ao extremo sul, as praias são mais extensas, 

contínuas e planas, concentrando praias de gênero dissipativo, de sedimento mais 

finos, com largas zona de arrebentação e menos turbulentas (AB’SABER, 2000; MMA, 

2012; SOUZA;FURTADO, 1987). 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da área de estudo com a divisão política de seus municípios. 

Fonte: Figura do autor. 
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1. Dados biológicos 

O trabalho consistiu na compilação de dados sobre a presença e distribuição 

de espécies de peixes de praias obtidas a partir de informações disponíveis em artigos 

e trabalhos publicados em periódicos indexados e não indexados, utilizando palavras-

chave sobre o respetivo tema (palavras-chave como “zona de arrebentação”, “peixes”, 

“praias arenosas”, “São Paulo”). O resultado desse procedimento consistiu em uma 

matriz de presença e ausência das espécies por unidades de praias, seguindo o 

procedimento em  JÉZÉQUEL et al. (2020) e contendo informações básicas sobre o 

aparelho de pesca utilizado, bem como sua  largura, comprimento e malha, período 

de coleta de cada trabalho, número de eventos de coleta, mês, dia e/ou noite, estação 

do ano, e fase da maré.  

A validação das espécies compiladas para compor a lista de espécies foi 

utilizando o site do “WORMS”, do “FishBase” (FROESE; PAULY, 2021) e do Catálogo 

de Peixes da Califórnia (FRICKE; ESCHMEYER, 2021). Ao final, a lista foi avaliada 

pelo Prof. Dr. André Luis da Silva Casas, taxonomista no grupo e docente do Instituto 

do Mar. O conjunto disponível e compilado refere-se à praias dissipativas do estado 

de São Paulo.  

 

 

 

2. Dados ambientais 

 

Os dados ambientais foram utilizados para construir uma matriz dos fatores 

ambientais.  Dados como a máxima de Temperatura (TSM) da superfície do mar anual 

e Salinidade (SAL) foram obtidos por meio de dados de satélite. Os dados de satélite 

foram adquiridos no “Global Ocean Physical Reanalysis 001 030” do serviço marinho 

do Programa de Observação da Terra da União Europeia “Copernicus”. Este produto 

abrange uma cobertura global da Terra (180ºW a 180ºE e 89ºS a 90ºN), com resolução 

horizontal de 1/12º e apresenta dados de média anuais, mensais e diários. Com o total 

de 50 níveis verticais, foi selecionado apenas a primeira camada da superfície 

oceânica (1.5414 m de profundidade) para região costeira avaliada.  
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Para a medição Arco Praial (ARC) de cada praia incluída no estudo, foi utilizado 

a ferramenta de régua do “GOOGLE EARTH PRO”. O ARC foi medido em quilômetros 

para cada seção de praia. 

 

 

Análise de dados 

 

Análise de Componente Principais (PCA) 

Para   a ordenação dos dados ambientais foi realizado a Análise de 

Componentes Principais (PCA) para explicar a estrutura de variância do vetor 

composto pelas variáveis ambientais por uma construção de combinação linear da 

variáveis originais (SILVA, 2011). A escala e amplitude de variação das variáveis exige 

uma uniformização da escala, visto que não são unidades igualitárias, assim foi 

aplicado a função “scale” (BECKER; CHAMBERS;WILKS, 1988) do pacote “vegan” 

(OKSANEN et al., 2020), centralizando e dimensionando as colunas da matriz 

numérica a partir do cálculo da média de cada variável e subtraindo-se cada à sua 

respectiva média . A Análise de Componentes Principais (PCA) tem o poder de 

detectar possível colinearidade entre as variáveis ambientais Temperatura (TSM) 

(TSM), Salinidade (SAL) (SAL) e arco praial (ARC) (Tabela 1), variáveis selecionadas 

como as principais estruturantes da zona de arrebentação. 

 

Padrões de dissimilaridade na ictiofauna de praias 

A abordagem aplicada para os dados biológicos foi baseada na Análise de 

Coordenadas Principais (PCoA) e,  ao contrária da PCA que preserva a distância 

Euclideana, a PCoA preserva qualquer distância entre as variáveis (LEGENDRE; 

LEGENDRE, 2012). A dissimilaridade da matriz de composição foi medida pelo índice 

de Jaccard (JACCARD, 1901), adotando o resultado da matriz de presença-ausência, 

para quantificar a diversidade beta entre as unidades de praias (KOLEFF; GASTON; 

LENNON, 2003). O índice utilizado de Jaccard aponta a dissimilaridade entre as 

comunidades de cada praia, pelo método de comparação de espécies de cada sítio 

(ALBUQUERQUE et al., 2016). O coeficiente de dissimilaridade é definido pela 

seguinte razão: 

𝑑 =
(𝑏 + 𝑐)

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)
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Sendo,  

A: o número de espécies comuns as amostras; 

B: o número de espécies da amostra “x”; 

C: o número de espécies da amostra “y”. 

O índice varia de 0, onde não há similaridade, a 1, onde ocorre similaridade 

entre as amostras (VALENTIN, 1995).  

 

A relação entre as variáveis ambientais e dissimilaridade da ictiofauna de 

praia 

A Regressão Linear Múltipla foi direcionada para a identificação e quantificação 

da associação entre o conjunto das variáveis abióticas e a dissimilaridade nas 

comunidades de peixes das praias da costa do estado de São Paulo. O método 

utilizado tem por objetivo correlacionar as, em primeiro momento, as variáveis 

ambientais, Temperatura (TSM) da superfície do mar (TSM), Salinidade (SAL) (SAL), 

arco praial (ARC) e esforço de coleta (ESF), tendo em visto que o esforço poderia 

explicar a riqueza de espécies em praias. 

Todas as análises estatísticas e a plotagem dos gráficos dos respectivos 

resultados foram realizadas e extraídas da linguagem R no programa RStudio (2020). 

 

Resultados 

O banco de dados foi construído por 12 trabalhos com o total de 18 pontos de 

amostragens (Anexo 1), originando uma base de dados com um conjunto amostral de 

1117 registros distribuídos em 11 praias e contabilizando 148 espécies (Anexo 2) para 

toda extensão da costa do estado de São Paulo. Detectamos a presença de 17 ordens 

de peixes ósseos, sendo Perciformes os mais representativos, com aproximadamente 

48% das espécies, seguido pela ordem Clupeiformes com cerca de 13,5% das 

espécies (Figura 2).  As espécies mais recorrentes do litoral foram Trachinotus 

carolinus (Linnaeus 1766), Trachinotus falcatus (Linnaeus 1758), Menticirrhus 

americanus   (Linnaeus 1758),  Micropogonias furnieri (Desmarest 1823), 

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus 1766), da ordem dos Perciformes, Mugil liza 

(Valenciennes 1836), Mugil curema (Valenciennes 1836), da ordem Mugiliformes, e 

as espécies Harengula clupeola (Cuvier 1829), Anchoa tricolor (Spix & Agassiz 1829), 

Anchoviella lepidentostole (Fowler 1911) e Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh 1900), 

da ordem Clupeiformes.  



 
18 

 

 

Figura 2: Número de espécies das 17 ordens de peixes ósseos presentes na costa 

do estado de São Paulo.  

 

Tabela 1: Valores de Temperatura (TSM) (ºC, TSM) e Salinidade (SAL) máxima 

(SAL), e Arco praial (km, ARC) e ano de amostragem para cada praia da costa do 

estado de São Paulo. 

  

 

Praia Setor Ano Temperatura Máxima (ºC) Salinidade Máxima Arco Praial (km)

Itamambuca 2003-2004 26,5 34,0 2,0

LN(Ubatuba) 1988-1989 25,0 34,0 1,5

Ubatuba 2005-2006 25,7 36,2 3,4

Almada 2014-2016 27,5 34,0 0,4

Caraguá 2005-2006 25,7 36,2 13,4

Mar Casado 1984-1985 26,0 34,0 1,6

LC(Santos e SV) 1988-1989 30,0 31,3 7,2

Baía de Santos 2015 30,5 26,0 7,2

Baía de Santos 2015 27,9 35,1 7,2

Santos 2017-2018 29,9 35,9 4,9

São Vicente 2017-2018 29,3 35,7 2,3

Mar Pequeno 1984-1985 26,0 30,0 1,3

Praia Grande 2013-2015 27,8 35,9 45,0

Praia Grande 2013-2015 30,0 35,4 45,0

Barra do Una(Peruíbe) 2015 28,1 34,5 17,0

LS(Ilha Comprida) 1988-1989 27,0 33,8 92,1

Ilha Comprida 2008-2010 30,0 34,0 92,1

Ilha do Cardoso 2009-2010 28,8 35,0 92,1

Litoral Norte

Litoral Central

Litoral Sul
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Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

Os dois primeiros eixos da PCA foram responsáveis por 81.81% da explicação 

da variação. O primeiro eixo da PCA representado pela Temperatura (TSM) foi autor 

de 43.47% da variância total. Já para o segundo eixo, a Salinidade (SAL) explicou 

38.34% da variação. O restante da variação poderia ser explicado pelo arco praial, 

uma medida de área contínua disponível para a ictiofauna de praia. Nenhuma das 

variáveis selecionadas apresentaram correlação significativa (>0.5). 

 

 

Figura 3: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais 

Temperatura (TSM) (TSM), Salinidade (SAL) máxima (SAL) e Arco Praial (ARC). 

 

Padrões de riqueza e dissimilaridade na ictiofauna de praias arenosas 

 

No modelo de regressão linear múltipla que avaliou a riqueza de espécies 

poderia ser explicada pelas variáveis abióticas Temperatura (TSM), Salinidade (SAL), 
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Arco Praial como uma medida de área (MACARTHUR; WILSON, 1967) e o Esforço 

amostral nenhuma variável foi retida (𝑅2=0.1539; P=0.6751). O mesmo foi observado 

para o modelo de regressão múltipla para a composição de espécies (scores da 

PCoA) pelas variáveis ambientais Temperatura (TSM), Salinidade máxima (SAL) e 

esforço amostral (ESF) (𝑅2=0.08417; P=0.7355).  

 

 

 

 

Figura 4: Análise de Coordenadas Principais (PCoA) da matriz de 

dissimilaridade de Jaccard para as 148 espécies que compõe a ictiofauna da zona de 

arrebentação de 11 praias do estado de São Paulo. 
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Discussão 

 

A ictiofauna da zona de arrebentação das praias arenosas do estado de São 

Paulo possui um conjunto de espécies amplamente distribuído e homogêneo. Apesar 

da geomorfologia regional evidenciar dois grandes blocos distintos do litoral paulista, 

praias oceânicas predominante no litoral sul e praias mais protegidas no litoral norte 

(SOUZA, 2012; IPT, 1981), os estudos selecionados que envolveram a ictiofauna da 

zona arrebentação foram amostrados em ambientes de morfodinâmica análogas, 

praias dissipativas, considerado um dos principais fatores condutores à explicação da 

apresentação de mesma composição para toda região.  

Se, de fato, há homogeneidade na composição da ictiofauna de praia pela 

capacidade que essas espécies teriam de se dispersar ao longo da costa, ao menos 

com o conjunto de dados avaliados, é esperado que nenhuma variável proxy 

relacionada a fatores que comumente determinam a distribuição desse grupo nesses 

ambientes expliquem um padrão inexistente, ao menos na escala observada. A valer, 

um trabalho que avaliou a ictiofauna das bacias costeiras do Brasil a partir de padrões 

de diversidade beta e os valores de dissimilaridades analisados entre bacias observou 

a homogeneidade de um grande bloco formado pela área de 60 bacias costeiras da 

Mata Atlântica compreendida do Rio Grande do Sul ao estado da Bahia (SANTOS, 

2020). O autor  por sua vez, observou três grandes blocos distintos da ictiofauna das 

bacias costeiras da Mata Atlântica a partir de padrões de diversidade beta e os valores 

de dissimilaridades analisados entre as bacias e detectou que os principais fatores 

ambientais que influenciavam a formação dos blocos de ictiofauna foram a 

precipitação, a Temperatura (TSM) e evapotranspiração potencial (PET), e 

principalmente, o evento do Nível Máximo Holocênico, em que, teoricamente, diminuiu 

a área e a conexão entre as bacias. 

A composição da ictiofauna da zona de arrebentação das praias arenosas do 

estado de São Paulo está composta tanto por espécies de pequeno porte, quanto por 

juvenis de espécies de médio e grande porte. As espécies de maior abundância  

observadas nos trabalhos foram as de maiores valores econômicos para o estado de 

São Paulo como juvenis de Corvina (Micropogonias furnieri – Desmarest 1823), 

Palometa (Trachinotus carolinus – Linnaeus 1766), Sernambiguara (Trachinotus 

falcatus – Linnaeus 1758),  Tainha (Mugil liza – Valenciennes 1836), Parati (Mugil 
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curema – Valenciennes 1836), Betara (Menticirrhus americanus  - Linnaeus 1758), 

Sardinha-cascuda (Harengula clupeola – Cuvier 1829), Palombeta (Chloroscombrus 

chrysurus – Linnaeus 1766), Manjuba (Anchoa Tricolor – Spix & Agassiz 1829), 

Manjubinha (Anchoviella lepidentostole – Fowler 1911) e a Anchova (Anchoa lyolepis 

– Evermann & Marsh 1900), as quais corrobora com a importância das praias tanto 

em termos ecológicos quanto econômicos-sociais, além da necessidade de uma 

gestão integrada e o manejo eficiente do ambiente de praias e as espécies presentes, 

considerando as perspectivas sociais inerente as atividades oferecidas pelas praias 

revelando o valor desse habitat para as primeiras fases do ciclo de vida de espécies 

comercialmente importantes. A presença de indivíduos imaturos evidencia o uso desta 

região como berçário e proteção, abrigando alta diversidade de peixes e de 

macrocrustáceos (LACERDA; BARLETTA; DANTAS, 2014). O ambiente dinâmico, 

com ação das onda trazendo material e nutrientes da zona entre-marés para o 

ambiente aquático, bem como o ambiente raso que abriga peixes de pequeno porte 

de predadores maiores teriam a capacidade de oferecer condições ideias para essa 

ictiofauna, adicionalmente com concentrações adequadas de oxigênio dissolvido 

(PEREIRA et al., 2012). A  como ressuspensão de sedimento, facilita a predação da 

fauna de areia pelos peixes da zona de arrebentação e pode oferecer alimento de 

qualidade (proteína animal) para o rápido crescimento em sua maturação 

(EDWARDS; STEELE, 1968; RAMOS et al., 2016; SANTANA; SEVERI, 2009). O 

crescimento e o ganho de biomassa rápido permite o escape da predação em águas 

menos rasas e, supostamente, maior taxa de sobrevivência da população (ALLEN, 

1982; BLABER; BREWER; SALINI, 1995). 

Com as mudanças climáticas extremas, o avanço urbanístico na região costeira 

e uma legislação que não protege integralmente a faixa de areia, as praias estão 

sujeitas a uma perda de aproximadamente um milhão de hectare por ano ( 

MACREADIE et al., 2019). Este cenário sugere medidas robustas e assertivas para a 

gestão de um recurso tão importante frente a década do oceano (IOC/UNESCO, 

2020). Entretanto, o conjunto de informações existentes sobre a ictiofauna das praias 

da costa brasileiras continua insipiente e, na sua grande maioria, conhecida por lista 

de espécies inventariadas em escala local como observado para espécies de pequeno 

porte de riachos do Brasil (DIAS et al., 2013). É possível que, mesmo assim, as 

chances mais assertivas do ponto de vista da conservação de praias da costa do 

estado de São Paulo, e do Brasil, careçam de estudos em escalas distintas para 
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observar os limites de distribuições dos conjuntos faunísticos e os processos que 

regulam seus padrões de estrutura. 

 Nesse momento, o conjunto analisado permite auxiliar preliminarmente nas 

decisões sobre o estado da arte, na qual uma complementação urgente de inventários 

sobre peixes de praia é fundamental para a costa do estado de São Paulo. A princípio, 

melhorar a lista atual complementando-a com um inventário que preencha hiatos de 

amostragens em praias de toda costa com dados ambientais locais seria o primeiro 

passo para reavaliar os padrões de distribuição dessa ictiofauna. Posteriormente, 

estabelecer locais representativos de cada bloco de fauna sob critério de importância 

faunística e/ou econômica definiriam o estabelecimento de estações de 

monitoramento de praia em uma escala temporal. O monitoramento, 

preferencialmente, deverá considerar regiões com interferência antrópicas distintas, 

em virtude de apresentarem uma aparente semelhança na composição, um possível 

efeito de tamponamento exercido por praias mais conservadas na costa. A análise em 

escala temporal sobre a dinâmica das comunidades de peixes da zona de 

arrebentação, tal como, o aumento da escala de estudo, extensão da região costeira, 

poderia revelar padrões da estrutura da ictiofauna das praias arenosa esclarecendo 

aspectos ecológicos e biogeográficos tanto para a biologia da conservação quanto 

planos de gestão costeira integrada.  

O estudo sobre a comunidade de peixes da zona de arrebentação abrange a 

integração de um estudo interdisciplinar da dinâmica do ecossistema e da sociedade. 

Com este ponto de vista é possível e necessário o desenvolvimento de pesquisas 

compactas para esse ambiente de praias arenosas tão complexo, incluindo o vínculo 

entre o meio físico e biológico, que se encontram em um cenário emergente de gestão, 

conservação e proteção.  

 

Conclusão 

 

O vigente trabalho reforça a importância das praias arenosas para o 

crescimento e maturação de muitas espécies de peixes, principalmente de 

importância econômica para o estado de São Paulo. Conquanto nossos resultados 

não terem corroborado com a hipótese de que as variáveis ambientais temperatura, 

salinidade e arco praial explicaria a distribuição e a composição da comunidade de 

peixes da região da costa paulista, não necessariamente representa que essas não 

modelam e explicam para maiores escalas espaciais. O ambiente costeiro estudado 
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é de grande importância social, econômica e cultural, mas ainda há a falta de 

informação e estudos para esse ecossistema tão dinâmico. Com as mudanças 

climáticas e avanço das ações antrópicas, é importante reforçar a perspectiva de que 

somos todos parte de um sistema complexo, desse modo, precisamos de estudos 

interdisciplinares para a compressão do todo. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabela dos 12 trabalhos com os 18 pontos de amostragens, autores, número 

total de exemplares e ano da coleta. 

 

Praia Primeiro Autor N total de exemplares Ano da Coleta

Itamambuca Gondolo_etal_2011 2147 2003-2004

LN(Ubatuba - Praia 

Vermelha do Sul e 

do Félix) Giannini_PaivaFilho_1997 5316 1988-1989

Ubatuba(Centro) daCosta_Marcus_2008 1721 2005-2006

Almada Fernandes_NathalieAmorim_2016 1483 2014-2016

Caraguá daCosta_Marcus_2009 1228 2005-2006

Mar Casado PaivaFilho_Toscano_1987 2009 1984-1985

LC(Santos e SV) Giannini_PaivaFilho_1996 39418 1985-1986

Baía de Santos Caetano_IrapajydaSilva_2016 3741 2015

Baía de Santos Mazzucca_Luciano_2016 1261 2015

Santos Padovan_PamelaBrocenschi_2019 753 2017-2018

São Vicente Padovan_PamelaBrocenschi_2019 74 2017-2018

Mar Pequeno PaivaFilho_Toscano_1987 3723 1984-1985

Praia Grande Santos_etal_2019 955 2013-2015

Praia Grande Moreno_Danubia_2017 194 2013-2015

 Barra do Una(Perui) Gama_etal_2016 60 2015

Ilha Comprida Favero_2011 8012 2008-2010

LS(Ilha Comprida) Giannini_PaivaFilho_1995 9650 1990-1991

Ilha do Cardoso Favero_2011 7286 2009-2010



 
33 

 

Anexo 2: Lista de espécies 

 

 

Albuliformes

Albulidae

Albula vulpes (Linnaeus 1758) X

Atheriniformes

Atherinopsidae

Atherinella blackburni (Schultz 1949) X X

Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard 1825) X X X

Odontesthes argentinensis (Valenciennes 1835) X

Odontesthes bonariensis (Valenciennes 1835) X X X

Aulopiformes

Synodontidae

Synodus foetens (Linnaeus 1766) X X X

Batrachoidiformes

Batrachoididae

Opsanus beta (Goode & Bean 1880) X

Porichthys porosissimus (Cuvier 1829) X

Beloniformes

Belonidae

Strongylura marina (Walbaum 1792) X X X

Strongylura timucu (Walbaum 1792) X X X

Tylosurus acus (Lacepède 1803) X

Hemiramphidae

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus 1758) X

Hyporhamphus unifasciatus (Linnaeus 1758) X X X

Berycirformes

Halocentridae

Corniger spinosus (Agassiz 1831) X

Characiformes

Characidae 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus 1758) X

Clupeiformes

Clupeidae

Brevoortia pectinata (Jenyns 1842) X

Harengula clupeola (Curvier 1829) X X X

Opisthonema oglinum (Lesueur 1818) X X X

Platanichthys platana (Regan 1917) X X

Sardinella aurita (Valenciennes 1847) X X X

Elopidae

Elops saurus (Linnaeus 1766) X X

Elops smithi (McBride, Rocha, Ruiz-Carus & Bowen 2010) X

Engraulidae 

Anchoa filifera (Fowler 1915) X

Anchoa januaria (Steindachner 1879) X X X

Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh 1900) X X X

Anchoa marinii (Hildebrand 1943) X X X

Anchoa spinifer (Valenciennes 1848) X

Anchoa tricolor (Spix & Agassiz 1829) X X X

Anchoviella brevirostris (Günther 1868) X X X

Anchoviella lepidentostole (Fowler 1911) X X X

Cetengraulis edentulus (Cuvier 1829) X X

Engraulis anchoita (Hubbs & Marini 1935) X X

Lycengraulis grossidens (Spix & Agassiz 1829) X X X

Pristigasteridae

Chirocentrodon bleekerianus (Poey 1867) X X

Pellona harroweri (Fowler 1917) X X
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Litoral Central Litoral Norte Litoral Sul

Cyprinodontiformes

Anablepidae

Jenynsia lineata (Jenyns 1842) X

Poeciliidae

Phalloptychus januarius (Hensel 1868) X

Poecilia vivipara (Bloch & Schneider 1801) X

Rivulidae

Atlantirivulus santensis (Köhler 1906) X

Gobiesociformes

Gobiesocidae

Gobiesox strumosus (Cope 1870) X

Mugiliformes

Mugilidae 

Mugil brevirostris (Miranda Ribeiro 1915) X

Mugil curema (Valenciennes 1836) X X X

Mugil curvidens (Valenciennes 1836) X

Mugil gaimardianus X X X

Mugil hospes (Jordan & Culver 1895) X

Mugil incilis (Hancock 1830) X

Mugil liza (Valenciennes 1836) X X X

Perciformes

Blenniidae

Parablennius pilicornis (Curvier 1829) X

Scartella cristata (Linnaeus 1758) X

Carangidae

Caranx bartholomaei (Cuvier 1833) X

Caranx crysos (Mitchill 1815) X

Caranx hippos (Linnaeus 1766) X X

Caranx latus (Agassiz 1831) X X X

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus 1766) X X X

Hemicaranx amblyrhynchus (Cuvier 1833) X

Oligoplites palometa (Cuvier 1832) X

Oligoplites saliens (Bloch 1793) X X X

 Oligoplites saurus (Bloch & Schneider 1801) X X X

Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider 1801) X

Selene setapinnis (Mitchill 1815) X

Selene vomer (Linnaeus 1758) X X X

Trachinotus carolinus (Linnaeus 1766) X X X

Trachinotus falcatus (Linnaeus 1758) X X X

Trachinotus goodei (Jordan & Evermann 1896) X X X

Trachinotus marginatus (Cuvier 1832) X

Centropomidae

Centropomus parallelus (Poey 1860) X X

Centropomus undecimalis (Bloch 1792) X X

Chaetodontidae

Chaetodon striatus (Linnaeus 1758) X

Dactyloscopidae

Dactyloscopus tridigitatus (Gill 1859) X

Ephippidae

Chaetodipterus faber (Broussonet 1782) X X X

Gempylidae

Thyrsites lepidopodea (Lesson 1831) X

Gerreidae

Diapterus olisthostomus (Goode & Bean 1882) X

Diapterus rhombeus (Cuvier 1829) X X

Eucinostomus argenteus (Baird & Girard 1855) X X

Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard 1824) X X

Eucinostomus melanopterus (Bleeker 1863) X X

Eugerres brasilianus (Cuvier 1830) X
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Litoral Central Litoral Norte Litoral Sul

Gobiidae

Bathygobius soporator (Valenciennes 1837) X X

Gobionellus oceanicus (Pallas 1770) X

Haemulidae

Anisotremus surinamensis (Bloch 1791) X

Boridia grossidens (Cuvier 1830) X

Conodon nobilis (Linnaeus 1758) X X X

Haemulon plumierii (Lacepède 1801) X

Haemulopsis corvinaeformis (Steindachner 1868) X X X

Orthopristis rubra (Cuvier 1830) X X

Labrisomidae

Starksia brasiliensis (Gilbert 1900) X

Lobotidae

Lobotes surinamensis (Bloch 1790) X

Lutjanidae

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider 1801) X

Polynemidae

Polydactylus oligodon (Günther 1860) X X X

Polydactylus virginicus (Linnaeus 1758) X X X

Pomacentridae

Abudefduf saxatilis (Linnaeus 1758) X

Pomatomidae

Pomatomus saltatrix (Linnaeus 1766) X X X

Rachycentridae

Rachycentron canadus (Linnaeus 1766) X

Sciaenidae

Bairdiella ronchus (Cuvier 1830) X X

Cynoscion leiarchus (Cuvier 1830) X

Isopisthus parvipinnis (Cuvier 1830) X

Larimus breviceps (Cuvier 1830) X X

Menticirrhus americanus (Linnaeus 1758) X X X

Menticirrhus littoralis (Holbrook 1847) X X X

Micropogonias furnieri (Desmarest 1823) X X X

Ophioscion punctatissimus (Meek & Hildebrand 1925) X

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner 1875) X

Stellifer brasiliensis (Schultz 1945) X

Stellifer rastrifer (Jordan 1889) X X X

Stellifer stellifer (Bloch 1790) X

Umbrina coroides (Cuvier 1830) X X X

Scombridae

Scomberomorus brasiliensis (Collette, Russo & Zavala-Camin 1978) X

Scomberomorus cavalla (Cuvier 1829) X

Serranidae

Mycteroperca tigris (Valenciennes 1833) X

Serranus atrobranchus (Cuvier 1829) X

Serranus phoebe (Poey 1851) X

Sparidae

Archosargus rhomboidalis (Linnaeus 1758) X

Diplodus argenteus (Valenciennes 1830) X X

Sphyraenidae

Sphyraena tome (Fowler 1903) X X
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Litoral Central Litoral Norte Litoral Sul

Stromateidae

Peprilus paru (Linnaeus 1758) X

Peprilus xanthurus (Quoy & Gaimard 1825) X

Trichiuridae

Trichiurus lepturus (Linnaeus 1758) X

Uranoscopidae

Astroscopus ygraecum (Cuvier 1829) X X

Pleuronectiformes

Achiridae

Achirus lineatus Linnaeus 1758) X X

Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro 1915) X

Cynoglossidae

Symphurus tesselatus (Quoy & Gaimard 1824) X X

Paralichthyidae

Citharichthys spilopterus (Günther 1862) X X

Etropus crossotus (Jordan & Gilbert 1882) X X X

Etropus longimanus (Norman 1933) X

Citharichthys arenaceus (Evermann & Marsh 1900) X X

Citharichthys macrops (Dresel 1885) X

Citharichthys spilopterus (Günther 1862) X

Paralichthys brasiliensis (Ranzani 1842) X

Paralichthys orbignyanus (Valenciennes 1839) X

Syacium papillosum (Linnaeus 1758) X

Siluriformes

Ariidae 

Cathorops spixii (Agassiz 1829) X X

Genidens barbus (Lacepède 1803) X X

Genidens genidens (Cuvier 1829) X X X

Sciades proops (Valenciennes 1840) X

Hemiramphidae

Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani 1841) X

Syngnathiformes

Fistulariidae

Fistularia petimba (Lacepède 1803) X X

Syngnathidae

Bryx dunckeri (Metzelaar 1919) X X

Syngnathus folletti (Herald 1942) X X X

Tetraodontiformes

Diodontidae

Chilomycterus spinosus (Linnaeus 1758) X

Monacanthidae

Stephanolepis hispidus (Linnaeus 1766) X

Tetraodontidae

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus 1766) X X X

Sphoeroides greeleyi (Gilbert 1900) X X X

Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel 1848) X

Sphoeroides spengleri (Bloch 1785) X

Sphoeroides testudineus (Linnaeus 1758) X X X


