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RESUMO 

 

Sangradouros são canais de drenagem das áreas úmidas do pós duna para o 
mar. Apresentam características transicionais dos ecossistemas marinhos e de 
água doce. Esse estudo visa analisar se dois sangradouros do município de 
Xangri-lá RS se comportam como micro estuários. Para isso, estudamos a 
dinâmica de parâmetros físico-químicos da água, principalmente da salinidade, 
como também a composição sazonal da ictiofauna. Estuários apresentam 
gradientes de salinidade verticais e longitudinais. Nas saídas de campo não foi 
verificado gradientes de salinidade no perfil longitudinal, com as salinidades 
variando entre 0,07 no verão até 0,15 na primavera e inverno, característica de 
águas oligohalinas. A curva acumulada de espécies se estabilizou para o 
Sangradouro 1, mas não para o Sangradouro 2, apresentando esse maior 
influência das áreas úmidas continentais. Comparando-se as 4 estações do ano, 
foram coletadas ao total 15 espécies nos dois sangradouros. Para o 
Sangradouro 1, o maior número de espécies (ponto 1) ocorreu no inverno. Nas 
estações mais chuvosas presenciamos a entrada de espécies marinho-
estuarinas no ponto 1, como o gobídeo Ctenogobius shufeldti (Jordan & 
Eigenmann, 1887) no inverno e no outono, isso concomitante ao aumento da 
salinidade para o ponto 1. Semelhantemente, encontramos os mugilídeos Mugil 
curema Valenciennes, 1836 no outono e na primavera e Mugil liza Valenciennes, 
1836 no inverno. Tivemos também a ocorrência dos Barrigudinhos Phalloceros 
caudimaculatus (Hensel, 1868) em todas as estações assim como da Jenynsia 
multidentata Jenyns, 1842, com exceção do outono. Para o ponto 2 do mesmo 
Sangradouro, o número de espécies se manteve o mesmo durante as estações, 
com diferença para o verão, quando não coletamos nenhum indivíduo; acredita-
se que seja resultado da remoção da vegetação dos sangradouros por limpezas 
realizadas pela prefeitura, descaracterizando o ambiente.  Para o Sangradouro 2 
foram registradas 14 espécies, 7 espécies para o Ponto 1 e 10 espécies para o 
Ponto 2, com maior abundância de espécies no inverno seguido pela primavera 
para o ponto 1, enquanto no ponto 2 temos a mesma densidade de espécies no 
outono e no inverno. Para o Sangradouro 2, também encontramos espécies 
marinhas-estuarinas no Ponto 1, como o gobídeo Ctenogobius shufeldti no 
outono e no inverno e dos mugilídeos Mugil curema no outono, na primavera e 
também no inverno para esse sangradouro. O Mugil liza foi encontrado no 
inverno como no Sangradouro 1 e também na primavera. O sangradouro 2 
apresenta grande ocorrência de espécies límnicas. De certo modo, podemos 

caracterizar os sangradouros estudados como micro sistemas estuarinos, pois, 
mesmo não apresentando gradientes de salinidade perceptíveis durante o 
estudo, apresentaram espécies marinho estuarinas nos pontos estudados 
próximos à praia para ambos sangradouros. Logo, os sangradouros podem 
atuar como micro-estuários quando há predominância do aporte de água 
salgada ou como micro-outlets quando a descarga de água doce nos períodos 
de maior pluviometria for mais expressiva, havendo maior influência dos 
ecossistemas lagunares sobre o sangradouro. 
 
Palavras-chave: Sangradouro;  salinidade; micro-estuário, ictiofauna. 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Starr_Jordan
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_H._Eigenmann
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http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=14075
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ABSTRACT 

Washouts are drainage channels from wet areas of the post dune to the sea. 
They represent transitional characteristics of marine and freshwater ecosystems. 
This study aims to analyze whether two washouts in Xangri-Lá, RS, municipality 
behave like estuaries. For this, we studied the dynamics of physical-chemical 
parameters of water, mainly salinity, as well the ichthyofauna. Estuaries have 
vertical and longitudinal salinity gradients. In our collections, we did not find 
salinity gradients in the longitudinal profile, with salinities between 0.07 in 
summer and 0.15 in spring and winter, typically of oligohaline waters. The 
accumulated curve of species stabilized for washout 1 but not for washout 2, 
showing this greater influence of continental wetlands. Comparing the 4 seasons 
of the year, a total of 15 species were collected in the two bleeds. For washout 1, 
the largest number of species, in point 1, occurred in winter. In the rainy seasons, 
we witnessed the entry of marine-estuarine species at point 1 such as the gobid 
Ctenogobius shufeldti in winter and autumn, althogether with increase in salinity. 
Similarly, we find two mugilids Mugil curema in autumn and spring and Mugil liza 
in winter. We also had the paunchy Phalloceros caudimaculatus in all seasons as 
well as Jenynsia multidentata Jenyns, 1842, with the exception of autumn. For 
point 2 of the same washout, the number of species remained the same during 
the seasons, with a difference in summer when we did not collect any individuals. 
We explain this due to the vegetation removal by the municipality which has 
mischaracterized the environment. For washout 2, 14 species were registered, 7 
species for point 1 and 10 species for point 2. The grater abundance of species 
was in winter followed by spring for point 1, while in point 2 we have the same 
species density in autumn and in winter. For washout 2, we also find marine-
estuarine species at point 1, such as the gobid Ctenogobius shufeldti in autumn 
and winter and Mugil curema in the autumn, spring and winter. Mugil liza was 
found in winter and spring in washout 1. The washout 2 has a high occurrence of 
limnic species. In a certain way, we can characterize the studied washouts as 
estuarine micro systems, because even though they do not present noticeable 
salinity gradients during the study, they presented occurrences of marine-
estuarine species at the points near the beach at both washouts. Therefore, the 
washouts can act as micro estuaries when there is predominance of salt water 
supply or as micro outlets when the discharge of fresh water, manly in periods of 
greater rainfall, is more expressive, with greater influence of the lagoon 
ecosystems. 

Keywords: washouts; salinity; micro estuary; ichthyofauna. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 Os sangradouros são canais de drenagem pluvial que estão relacionados 

diretamente à erosão, ao transporte e à deposição dos sedimentos advindos das 

áreas alagadas localizadas no pós-duna (FIGUEIREDO; CALLIARI, 2006; 

MARTINS, 2017). 

 Áreas típicas com características transicionais, como os sangradouros, 

por exemplo, geralmente apresentam sobreposição de espécies dos 

ecossistemas marinhos e de água doce (MARTINS, 2017; PINTO, 2017). Muitas 

espécies utilizam as áreas estuarinas, onde ocorre a mistura entre a água doce 

de origem continental e a água salgada de origem marinha, para seu 

crescimento, forrageamento e reprodução. Muitos dos peixes que habitam essas 

águas desempenham importante papel ecológico na cadeia trófica, tanto 

marinha quanto de água doce. Os sangradouros são considerados, dessa forma, 

ecótonos de águas marinhas e de águas continentais (BASTOS, 2012). 

 Sabe-se que muitos fatores influenciam a composição das comunidades 

biológicas em lagos costeiros, sendo um dos fatores a caracterização do 

ambiente de transição e até mesmo a qualidade ambiental das águas como 

determinante da diversidade alfa (HARTZ et al., 2019). Quando comparamos os 

ambientes marinhos, verificamos que a conectividade entre os ambientes é 

ainda mais crítica para a composição das populações e organização das 

comunidades, principalmente quando observamos espécies que apresentam seu 

ciclo de desenvolvimento compreendendo diferente ambientes, como é o caso 

dos mugilídeos na Costa Gaúcha, por exemplo. 

 Os mecanismos que influenciam a diversidade das comunidades em 

corpos de águas estão diretamente associados à complexidade da área (física e 

biológica), estando diretamente relacionadas à produtividade primária, em outras 

palavras, às relações tróficas ocorrentes na comunidade, uma vez que o número 

de níveis tróficos presentes em uma comunidade reflete a quantidade de energia 

que entra na base da cadeia alimentar. Esse fator leva as áreas costeiras a uma 

complexidade de compreensão uma vez que, por habitarem ambientes sob 
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constantes pressões físicas e, nas últimas décadas, também antrópicas com o 

aumento significativo das populações vivendo nas zonas costeiras. 

 O crescimento urbano das últimas décadas vem resultando na redução do 

campo de dunas como também aumentando a necessidade de drenagem das 

áreas úmidas para aumentar as áreas urbanizáveis dentro dos municípios do 

litoral norte. A modificação da conformação dos sangradouros naturais por 

intermédio de canalizações resulta no aumento do fluxo de água e do poder 

erosivo desses sob as dunas frontais desde a planície de deflação, passando 

pelo campo de dunas, dunas frontais; inclusive erodindo também o próprio 

ambiente praial, além de aumentar o acesso dos poluentes sobre a zona de 

praia, o que afeta diretamente a configuração da macrofauna do pós-praia. Os 

sangradouros estão na interface praia-continente, representado ecótonos de 

grande importância como refúgio para espécies diádromas. 

  

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 O monitoramento da composição temporal ictiológica, em conjunto com a 

configuração físico-química da água nos sangradouros pode desempenhar 

importante função como identificador da ocorrência do gradiente límnico marinho 

ao longo dos perfis de amostragem. Esses fatores são preponderantes para 

verificar-se se os sangradouros amostrados podem apresentar papel efetivo no 

desenvolvimento das diferentes espécies de peixes, inclusive de espécies com 

valor comercial para a Costa Gaúcha como os Mugilídeos. 

  

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

  O presente trabalho visa analisar se dois sangradouros do município de 

Xangri-lá-RS apresentam características de pequenos estuários por intermédio 

da ocorrência de um gradiente límnico marinho no sentido perpendicular à linha 
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de costa. Para tal, será estudada a dinâmica dos parâmetros físico-químicos da 

água, principalmente a salinidade; bem como a composição da ictiofauna. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Verificar a dinâmica da salinidade e de parâmetros físico-químicos da água; 

2. Realizar o levantamento da ictiofauna; 

3. Monitorar e descrever, espaço-temporalmente, a riqueza e a frequência de 

ocorrência das espécies de peixes encontradas nos sangradouros, a fim de 

verificar a existência ou não de um gradiente límnico-marinho; 

4. Associar as informações obtidas pelas análises da ictiologia com as 

informações aos resultados de caráter físico-químico obtidos da água, 

obtendo relações e tendências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SANGRADOUROS 

 

 Os sangradouros são canais de drenagem pluvial que estão relacionados 

diretamente à erosão, ao transporte e à deposição dos sedimentos advindos das 

áreas alagadas localizadas no pós-duna (FIGUEIREDO; CALLIARI, 2006; 

MARTINS, 2017). 

 Esses podem ser classificados como: intermitentes, quando se encontram 

em contato com o mar durante os meses mais chuvosos do ano, perdendo essa 

comunicação natural em períodos mais secos; ou perenes, quando não perdem 

a comunicação com o mar mesmo em períodos de menor pluviosidade, uma vez 

que há significativo aporte de água nesses por intermédio do lençol freático 

(FIGUEIREDO; CALLIARI, 2006).  

 Os sangradouros são ambientes característicos do litoral do Rio Grande 

do Sul, o qual, ao longo dos seus 620 km de costa, possui poucas descargas 

fluviais. Contudo, a drenagem pluvial é intensa através dos sangradouros, 

promovendo processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos praiais 

(FIGUEIREDO; CALLIARI, 2006). 

 Hartz et al. (2019) identificaram que a conectividade métrica entre os 

corpos de água é o fator fundamental para a maior diversidade de espécies, 

pois, somada à área total do lago, proporcionam os maiores reservatórios de 

espécies. Desse modo, conforme os autores, a conectividade, principalmente 

quando se considera as zonas estuarinas inseridas em barreiras recentes em 

constante formação, onde a evolução da estrutura geomorfológica sedimentar  

segue a lógica de formação da barreira Transgressiva – regressiva, estando 

essa última ativa na faixa de Tramandaí a Torres, compreendendo a dinâmica de 

composição de diferentes estádios de formação da barreira a partir de 

componentes ambientes sedimentares espaço temporais sendo eles 

respectivamente: Restinga – Lagoa – Áreas úmidas – Barreira; formam habitats 

com diferentes propriedades ambientais, que recebem influências límnico 

marinhas devido a sua proximidade à costa e à baixa declividade do terreno, 
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aumentando de forma significativa a diversidade taxonômica, pois acaba por 

adicionar espécies tolerantes a ambos os sistemas de água doce e águas 

salobras (CLEROT et al., 2005). 

 Bastos (2012) indica haver a presença de um gradiente límnico-marinho 

nesses ambientes durante eventos de grandes ressacas tempestuosas, quando 

o nível do mar se eleva devido as marés meteorológicas, uma vez que não há 

presença significativa de marés no Estado.  

 Os sangradouros no Rio Grande do Sul apresentam características 

ecológicas tanto das praias arenosas como de águas continentais, visto que 

estão na interface entre os dois ambientes (Figura 1). 

 Como ocorre em uma praia arenosa, os sangradouros atuam no abrigo da 

biota diversificada e especializada, na ciclagem de nutrientes, na sustentação de 

habitats críticos, como sítios de nidificação e de forrageamento para algumas 

espécies de aves, por exemplo. E quanto a ambientes de águas continentais 

quando da composição física da água drenada das áreas de alagadiço. 

 

Figura 1 - Presença de sangradouros (linhas azuis) num trecho com o cordão de 
dunas bem desenvolvido no Litoral Médio do RS. 

 

Fonte: Autora, adaptado do Google Earth (2020). 
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 No Rio Grande do Sul a forma como diferentes espécies de peixes 

utilizam os estuários, tem sido caracterizada por vários autores, porém 

desconsiderando-se a categoria "estuarino-residente", a grande maioria das 

categorias representam movimentos ou migrações, onde as espécies 

geralmente marinhas utilizam os estuários como berçários (VIEIRA; MUSICK, 

1994; VIEIRA et al., 1998). Para os sangradouros, Bastos (2012) verifica a 

existência de uma distribuição gradual dos peixes, com a presença da ictiofauna 

característica marinha nas proximidades das águas do sangradouro com o mar e 

das espécies predominantemente de água doce sendo encontradas nas 

proximidades dos banhados. 

 Os sangradouros também atuam diretamente na modificação da 

morfologia da praia e na salinidade do lençol freático nas suas proximidades, o 

que resulta em alterações no zoneamento da macrofauna local. Em perfis 

realizados junto aos sangradouros e nas proximidades desses, verifica-se que 

apresentam composições diferentes de macrofauna, de modo que pontos 

amostrados mais afastados do sangradouro tendem a apresentar 

comportamento mais semelhante às porções da praia sem a interferência do 

sangradouro, e os pontos amostrados mais próximos dos sangradouros 

apresentam maior diferenciação da macrofauna (PINTO, 2017). 

 

2.1.1 Sangradouros x estuários 

 

 Estuário é um corpo de água costeiro semifechado que apresenta uma 

conexão livre com o mar aberto (Figura 2), sendo que dentro deste corpo há 

uma mensurável diluição da água do mar com a drenagem costeira, 

apresentando características tanto de água salgada quanto de água doce, 

representativa de ambientes de transição (PRITCHARD, 1955 apud TUNDISI; 

MATSUMURA, 2008)  
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Figura 2 – Esquema representativo de um estuário e de sangradouros, típicos da 
planície costeira do RS. 

 

Fonte: Autora (2020) 
 

 

O ponto chave dessa definição se refere à formação de um gradiente de 

densidade que orienta os padrões de circulação de água característica em um 

estuário, o que é diretamente proporcional ao diâmetro e à profundidade do seu 

canal principal. Contudo, outros fatores também são relevantes nesse processo, 

como descarga de água doce, maré, circulação da região oceânica adjacente e 

o vento que atua sobre a superfície livre (PRITCHARD, 1967). 

 Loitzenbauer; Mendes (2011) destacam a salinidade como um indicador 

do funcionamento dos ambientes transicionais costeiros e estuarinos, como 

sendo a principal função geradora das variações de densidade que gera a 

circulação estuarina, cumprindo função na distribuição das comunidades de flora 

e fauna dentro do estuário, além de influenciar os usos da água no estuário. 

 A salinidade é resultado do balanço hídrico na bacia que gera o aporte 

fluvial no estuário, por um lado, e a entrada de água salgada, influenciada pelas 

marés, ondas, e marés meteorológicas, por outro lado. 

Neste contexto, será que os sangradouros funcionam como um estuário, 

onde a salinidade tem um papel de destaque? Bastos (2012) indicaram que há a 

mixagem da água doce e salgada durante a maré de tempestade em 

sangradouros no RS, numa região micromarés, e desta forma não influenciando 
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significativamente a salinidade. E quanto a fauna, poderiam indicar também 

esses ambientes?  

Durante as estações mais chuvosas (outono e inverno), há o aumento 

significativo da descarga de água doce dos sangradouros para o mar, 

dificultando a entrada de espécies marinhas para o interior do sangradouro 

(BASTOS, 2012). Assim, espécies marinhas são, em sua grande maioria, 

encontradas nos sangradouros durante o verão e início do outono, apesar de 

que muitas entram logo a partir do final do inverno, ou, com maior frequência, na 

primavera (e.g. pós-larvas de camarão-rosa, tainhotas), coincidindo com o 

período de maiores temperaturas quando as mesmas adentram esses sistemas 

para a alimentação e para fugir de predadores. 

Assim, sabe-se que mudanças nos regimes de chuvas alteram os 

padrões de variação na salinidade do solo e dos corpos hídricos, particularmente 

em eventos de maior magnitude, os quais podem resultar em erosão do solo e 

da vegetação das áreas úmidas. 

 

2.1.2 Sangradouros como microssistemas estuarinos 

 

 Cooper (2001) encontrou diferenças na definição de estuário para o 

contexto ocorrente na África do Sul, com referência às definições clássicas 

propostas por Day (1980) e por Pritchard (1963). O país possui em torno de 300 

rios que deságuam no mar, formando estuários sob regime de micromaré e 

dominante por ondas. Destes, vários corpos de água apresentam sua descarga 

de forma não permanente ou mesmo apresentam a característica de estarem 

hipersalinos.  

 Logo, dependente das condições climáticas e geomorfológicas do 

momento, comportamentos físicos e biológicos nos sangradouros semelhantes 

aos que ocorrem nos estuários podem surgir e desaparecer em diferentes 

eventos tempestuosos, por exemplo, o que salienta a necessidade de uma 

análise espaço temporal dos componentes biológicos e das características 

físicas desses. Isso pode ser característico em ambientes de menor escala 
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espacial e posicionados em ecótonos, ou seja, ambientes com comunicações 

significativas. 

 Essa preocupação foi trazida anteriormente por Casper (1964) quando 

analisando as distribuições de espécies biológicas dentro de estuários 

considerados verdadeiros pelas definições até então descritas na bibliografia e 

encontrando padrões de semelhança em ambientes fisiográficos formados a 

partir da evolução geológica no exutório. Fatores ambientais como a geografia, a 

hidrografia e ainda as condições climáticas atuam diretamente na composição 

das comunidades biológicas estuarinas. Em outras palavras, por se constituir de 

um ambiente em transição, há momentos que o corpo de água pode apresentar 

características estuarinas e em outros momentos apresentar características 

totalmente de água doce quando a recepção de água continental for alta, por 

exemplo. 

 Desta forma, estuários verdadeiros seriam aqueles com um diâmetro do 

canal principal de tamanho expressivo, e que, por resultado dos processos de 

deposição e erosão e da influência oceânica são ambientes com características 

mixohalinas. Contudo, a boca do estuário se dividir em pequenos braços, 

constituindo pequenos estuários, apresentando esses corpos de água 

características fisiográficas e biológicas semelhantes aos encontrados em 

algumas partes de um estuário de maior tamanho (CASPER, 1967). 

 Em países como a África do Sul e Austrália, novas discussões acerca de 

ambientes aquáticos de menor escala vêm sendo salientadas. Estudos 

realizados por Magoro et al. (2019) e Bate et al. (2016), a partir da necessidade 

da identificação dos ambientes costeiros mais suscetíveis a derramamento de 

óleo, sugerem o uso da denominação micro-estuário como um novo tipo de 

estuário ocorrente para as condições ambientais da África do Sul. Micro-

estuários e micro-outlets seriam pequenos sistemas costeiros que compartilham 

algumas características bióticas e abióticas com ambientes estuarinos maiores, 

podendo ser temporariamente fechados. 

 Para a África do Sul, Magoro et al. (2019) caracterizaram como 

microssistemas qualquer corpo d'água que possui uma área de água aberta com 

menos de cinco hectares e que possuem profundidades de menos de um metro 
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(MAGORO et al., 2019). Considerando-se as variáveis abióticas, o mesmo autor 

considera que os micro-outlets são dominados por condições oligohalinas 

(salinidades entre 0,5 a 5) ou mesmo de água doce, enquanto os micro ou 

miniestuários seriam principalmente mesohalinos (salinidade com valores entre 

5,0 e 18,0) (LAVINAS, 2019). 

 Também referente às salinidades, Magoro et al. (2019) verificou que 

variações sazonais são somente encontradas nos sistemas micro-estuarinos, 

não ocorrendo significativamente em ambientes com a presença de micro-

outlets uma vez que no último a influência da água doce continental não 

proporciona a existência de gradientes de salinidade expressivos nem 

verticalmente na coluna da água, nem em uma análise longitudinal do perfil ao 

longo do canal. Nesses ambientes o aporte de água continental acaba sendo 

mais significativo que o marinho. Logo, micro-estuários e micro-outlets são 

pequenos sistemas costeiros que compartilham algumas características bióticas 

e abióticas com os ambientes estuarinos maiores que ficam temporariamente 

fechados na África do Sul, sendo que o primeiro apresenta características 

mixohalinas mais significativas que o segundo.  

  

2.2 ICTIOFAUNA NA REGIÃO ESTUARINA DA BACIA DO RIO TRAMANDAÍ E 

EM SANGRADOUROS DA PLANÍCIE COSTEIRA DO RS 

 

 A conectividade existente entre os diferentes ambientes que compõem a 

transição entre as águas doces e o ambiente marinho proporcionam ambientes 

suporte para uma fauna variada, sendo responsáveis por abster rotas de 

migração para peixes com a função de alimentação, reprodução e 

principalmente de refúgio quando analisamos corpos de água de menores 

tamanhos (ROBLES, 2017).  

 Guimarães (2013) encontrou nas lagoas do sistema Tramandaí, 71 

espécies de peixes, sendo 33 espécies comuns à zona rasa e à zona profunda. 

Nas amostras de arrasto, as espécies mais abundantes foram o lambari 

Diapoma alburnum (Hensel, 1870), o lambari-vírgula Hyphessobrycon luetkenii 

(Boulenger, 1887), a sardinha Platanichthys platana (Regan, 1917), o 
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lambarizinho Cheirodon ibicuhiensis Eigenmann, 1915 e a tainha Mugil sp., 

respectivamente. Já as espécies mais frequentes foram o lambari-vírgula 

Hyphessobrycon luetkenii, o lambari Diapoma alburnum, o barrigudinho-listrado 

Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) e o cará-cartola Geophagus brasiliensis 

(Quoy e Gaimard, 1824), respectivamente (GUIMARÃES, 2013). 

 Com a rede de espera, típica pela obtenção de animais de maior 

tamanho, as espécies mais abundantes foram o lambari Cyphocharax voga 

(Hensel, 1870), o lambari-do-rabo-vermelho Astyanax aff. fasciatus, a viola 

Loricariichthys anus (Valenciennes, 1835) e o tambicu-de-rabo-amarelo 

Olygosarcus jenynsii (Günther, 1864), respectivamente. As espécies mais 

frequentes foram Cyphocharax voga, a traíra Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), 

o cará-cartola Geophagus brasiliensis e o tambicu-de-rabo-amarelo Olygosarcus 

jenynsii, respectivamente (GUIMARÃES, 2013). 

 Ao estudar a diversidade de peixes presentes nas águas rasas do 

Sistema Estuarino Lagunar Tramandaí-Armazém do Rio Tramandaí, Robles 

(2017) identificou que das 55 espécies encontradas no Estuário do Rio 

Tramandaí, somente oito delas foram consideradas estatisticamente dominantes 

em ao menos um campo, três espécies sendo dominantes em 50% dos campos 

realizados, sendo elas as tainhas Mugil liza Valenciennes, 1836 e Mugil curema 

Valenciennes, 1836  e do peixe-rei Atherinella brasiliensis (Quoy e Gaimard, 

1825).  

 Quando compara-se o mar adjacente ao estuário (ROBLES, 2017) 

percebeu que ambos ambientes foram dominados por duas espécies da Família 

Mugilidae (M. liza e M. curema), perfazendo mais de 70% das capturas, com a 

primeira espécie apresentando o maior número de coleta na porção estuarina 

enquanto a segunda com maior densidade de coleta na porção marinha. 

 A região estuarina, de modo geral, apresenta maior número de espécies, 

sendo dominada principalmente por juvenis de mugilídeos e de atherinídeos. 

Neste ambiente, o padrão de distribuição é determinado pela salinidade, pela 

temperatura da água, pela intensidade do vento e pela vegetação; enquanto no 

mar raso próximo à costa a distribuição das espécies de peixes é determinada 

principalmente pela temperatura da água (ROBLES, 2017). Isso decorre da 
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grande quantidade de ambientes associados ao sistema estuarino, 

possibilitando ocupações de diferentes nichos.  Quintela et al. (2019) e Bastos 

(2012) confirmam isso. Com a maior intensidade dos ventos de quadrante 

nordeste na primavera e no verão, há a tendência de maior intrusão marinha 

nesses períodos, apresentando maior ocorrência de espécies marinhas no 

interior dos sangradouros. Apenas o barrigudinho listrado Jenynsia multidentata 

e a tainha Mugil liza foram dominantes em todas as estações do ano BASTOS 

(2012). 

 Estudando a composição da ictiofauna de um sangradouro de São José 

do Norte, na costa sul do Rio Grande do Sul, quando da condição eurihalina; 

Quintela et al. (2019) encontraram como espécies mais abundantes o 

anablepídio Jenynsia lineata (Jenyns, 1842) (70,3%), o ciclídeo Geophagus 

brasiliensis (19,3%) tipicamente encontrado em águas pouco salinas, mas 

apresentando grandes resistências quando de maiores salinidades (QUINTELA 

et al., 2019) e o mugilídeo Mugil curema (7,5%). Já a família mais bem 

representada em quantidade de espécies foi a Gobiidae. 

 Assim, a assembleia de peixes encontrada durante o período de intrusão 

marinha foi composta principalmente por espécies marinhas, com o maior 

número de espécies (70%), porém com a menor abundância (9,8%) e com baixa 

biomassa total (33,1%). Neste contexto, foi encontrado apenas uma única 

espécie uma caracteristicamente límnica de forma abundante, G. brasiliensis 

(QUINTELA et al., 2019).  

 Comparativamente, no trabalho de Bastos (2012), mais da metade das 

assembleias em três outros sangradouros da porção sul do Rio Grande do Sul 

eram compostas por espécies límnicas, o que reflete a menor salinidade desses, 

mesmo durante o verão. Os barrigudinhos J. multidentata e P. caudimaculatus 

chegaram a ser capturados em baixo número de indivíduos mesmo na porção 

de maior salinidade do sangradouro. Isso reflete a importância da existência da 

conexão entre as áreas mais úmidas com o mar, o que gera um aumento 

significativo na riqueza de espécies. 

 Analisando-se a relação entre a riqueza de peixes no sistema do Rio 

Tramandaí e a conectividade das 39 lagoas, Guimarães (2009) identificou algo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Jenyns
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em torno de 68 espécies de peixes, sendo 3 delas exóticas para o ambiente e 

encontradas em lagoas de maior conectividade como a Lagoa dos Quadros: o 

porrudo Trachelyopterus lucenai Bertoletti, Pezzi da Silva e Pereira, 1995, a 

carpa Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) e a tilápia Oreochromis niloticus 

(Linnaeus, 1758). Aproximadamente 40 das espécies encontradas nas lagoas 

estão relacionadas a ambientes de influência estuarina, reforçando-se a 

importância da conexão entre os ambientes (GUIMARÃES, 2009). 

 A conexão entre os ambientes permite o uso de corpos d'água próximos 

ao estuário como áreas de berçário e refúgio. A Lagoa de Tramandaí serve como 

berçário para tainhas Mugil spp., corvinas M. furnieri e bagres Genidens spp. 

(PETERSEN, 2016). 

 Assim, as espécies mais abundantes ao longo do ano na Lagoa 

Tramandaí foram savelha Brevoortia sp., manjuba Lycengraulis grossidens 

(Agassiz, 1829), corvina Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823), cará-Cartola 

Geophagus brasiliensis Quoy e Gaimard, 1824 e tainha Mugil liza Valenciennes, 

1836, todas classificadas como estuarinos (PETERSEN, 2016; GUIMARÃES, 

2013). .  

 Os barrigudinhos J. multidentata e P. caudimaculatus chegaram a ser 

capturados em baixíssimo número de indivíduos na região marinha adjacente, 

com influência significativa da entrada de água salina, mas com conexão 

expressiva com as áreas úmidas das lagoas, percebendo-se que a riqueza 

possui maior relação com a conectividade das lagoas do que com a sua área 

(GUIMARÃES, 2009). 

 Para o estuário da Lagoa dos Patos, a ictiofauna é dominada pelo peixe-

rei Atherinella brasiliensis, espécie que também aparece como frequente nos 

estudos feitos internamente ao estuário de Tramandaí. Também estão presentes 

os mugilídios M. liza e M. curema, e o barrigudinho listrado Jenynsia 

multidentata (RAMOS; VIEIRA, 2001) 
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2.3 ECOLOGIA DOS SANGRADOUROS  

 

 Áreas típicas com características transicionais, como os sangradouros, 

geralmente apresentam sobreposição de espécies dos ecossistemas marinhos e 

de água doce (MARTINS, 2017; PINTO, 2017). Muitas espécies utilizam porções 

onde há o estabelecimento do gradiente límnico-marinho para seu crescimento, 

forrageamento e reprodução, por haver nesta área grandes quantidades de 

nutrientes carreados dos dois ambientes, sendo que muitos dos peixes que 

adentram essas águas desempenham importante papel ecológico na cadeia 

trófica. Os sangradouros são considerados, dessa forma, ecótonos de águas 

marinhas e de águas continentais (BASTOS, 2012).  

 De forma mais ampla, as lagoas e corpos d'água costeiros adjacentes do 

Litoral Norte do Rio Grande do Sul são ambientes biodiversos, principalmente 

por que estão conectados, permitindo que a biota circule de acordo com as suas 

restrições metabólicas por ambientes espacialmente distantes, mas que 

permitem sobreposições de ambientes como ocorre caracteristicamente em 

ecótonos. Esses ambientes desencadeiam importantes serviços ecossistêmicos 

como a proteção da linha de costa, fonte de alimentos, aporte de água doce e de 

recursos pesqueiros para espécies migratórias assim como para as residentes 

(GUIMARÃES, 2013). 

 A conectividade do sistema Bacia Hidrográfica do Tramandaí permite que, 

como dito por Azevedo et al. (2017) apud Sandra et al. (2019), também 

lembrado por Guimarães (2009), os distintos tipos de ecossistemas costeiros 

associados ao estuário, como lagunas e lagoas costeiras contém assembleias 

de peixes mais ricas que as praias e baías.  

 Sabe-se que os sangradouros podem beneficiar espécies de praia 

residentes adaptadas a este habitat, como isópodos e coleópteras, de modo que 

esses ambientes apresentam um importante papel na base da teia trófica. 

Eventos estressantes como grandes fluxos de chuvas e poluição têm reduzido a 

variabilidade natural esperada entre os diferentes pontos da praia, de acordo 
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com Pinto (2017), mesmo para aqueles altamente adaptados como os isópodes 

(MARTINS, 2017). 

 A ictiofauna dos estuários pode ser dividida em estuarino residentes (ciclo 

inteiro no estuário) e estuarino dependentes (reprodução ocorre no mar ou nas 

águas doces adjacentes ao estuário ou ainda sendo visitantes ocasionais). 

Nesta última encontramos indivíduos de vários tamanhos, a depender da 

espécie em questão: bagres, tainhas, etc. 

 Devido ao seu pequeno tamanho e aos seus períodos limitados de 

estabilidade abiótica, microssistemas costeiros como os Sangradouros, que no 

Rio Grande do Sul, em muitos casos, acabam fazendo parte do sistema 

estuarino maior, o qual comporta ambientes lagunares e as suas áreas úmidas 

adjacentes (pântanos marginais, planícies de deflação, pradarias, restingas 

costeiras, afloramentos rochosos) se caracterizam por atuarem como áreas 

intermediárias de viveiros para juvenis de peixes marinhos associados a 

estuários que, depois de menos de um ano, migram para áreas maiores do 

sistemas estuarinos para completar o desenvolvimento da sua vida juvenil, fato 

que fora constatado também por Bastos (2012). 

Os estuários são berçários para espécies marinhas. Na Costa Gaúcha, os 

ventos do sentido sudeste tendem a forçar a entrada de água salgada nos 

estuários e em pequenos corpos de água costeiros (ABREU; CASTELLO, 1997). 

Embora as ovas e as larvas ocorram durante o ano inteiro no estuário, os picos 

estão associados à primavera e verão devido às maiores temperaturas da água, 

de modo que as ovas de peixes são transferidas pela entrada de água salgada 

no estuário.  

 Logo, percebe-se que a disponibilidade de larvas de peixes nas áreas 

costeiras próximas à entrada dos estuários e as variáveis abióticas são 

importantes fatores que determinam a abundância e diversidade das espécies 

presentes no seu interior. Essa diversidade está relacionada especialmente à 

pluviosidade, à intensidade e direção do vento, à temperatura da água, à 

salinidade e à transparência, sendo que a grande maioria das espécies de 

peixes que utilizam as áreas estuarinas apresenta migrações do ambiente 

marinho para o de água doce a fim de utilizá-los como área de criação ou 
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berçário, utilizando-se da proteção contra predadores que essas oferecem, 

especialmente nas zonas rasas (SINQUE; MUELBERT, 1998; RAMOS; VIEIRA, 

2001). 

 Os lagos costeiros da Bacia do Rio Tramandaí, de maneira geral, são 

relativamente rasos, o que facilita a ação dos ventos no atrito sobre a água, 

atuando na redução da eutrofização como é comum em lagoas rasas e em lagos 

(HARTZ et al., 2019), assim como na mobilidade dos peixes pequenos e das 

larvas. O vento é uma importante força ecológica nessa região, produzindo 

ondas que tendem a ressuspender os sedimentos do fundo (SCHWARTZBOLD; 

SCHÄFER, 1984), ressuspendendo os nutrientes, fornecendo áreas ricas em 

matéria orgânica particulada (KENNISH, 1990). 

 As variações ambientais, de modo conspícuo, têm um grande papel na 

distribuição das comunidades biológicas dentro de sistemas estuarinos. Assim, 

as diferentes respostas fisiológicas às intensas flutuações típicas desses 

ambientes determinam vários períodos de ciclo de vida dos organismos, de 

modo que as respostas desses pode levá-los a habitar diferentes profundidades, 

locais dentro desse complexo sistema durante o seu desenvolvimento. 

Exemplos disso são algumas fases larvais de organismos bentônicos que, 

geralmente mais resistentes que os organismos adultos, habitam áreas de maior 

salinidade e de variações ambientais. Outros fatores direcionam a ocupação dos 

sistemas estuarinos como a salinidade e a conexão entre as lagoas e a zonas 

úmidas como bem salientadas por Hartz (2019) e por Tundisi e Matsumura 

(2008) uma vez que esses parâmetros físicos agem diretamente nos padrões 

fisiológicos dos organismos.  

 Percebemos que os sistemas estuarinos apresentam muitos benefícios às 

populações humanas costeiras ao redor do globo no que tange à regulação 

hídrica, evitando constantes inundações, alimentação do lençol freático, 

mantendo a alimentação sedimentar entre a face de praia e o pós-dunas, assim 

como a manutenção de espécies de grande importância pesqueira, sendo 

inestimável os seus serviços ecossistêmicos. 

 Serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas, sendo resumidos no suporte, na regulação, no provisionamento e 
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nos serviços culturais obtidos a partir do usufruto dos diferentes ambientes 

naturais. Assim, percebe-se haver a necessidade da operacionalidade dos 

serviços ecossistêmicos, de modo a se onerar o seu uso visando a sua 

conservação (BOYD; BANZHAF, 2007). Logo, serviços ecossistêmicos são os 

aspectos dos ecossistemas consumidos e/ ou utilizados para produzir o bem-

estar humano (FISHER et al., 2008). 

 O benefício econômico do ecossistema (plantas, animais, solo, estoques 

de nutrientes) é mais apreciada do que a dos processos ecossistêmicos que 

esses ambientes desempenham, pois para se avaliar processos pertencentes a 

determinado ecossistema é necessário o conhecimento científico das suas 

dinâmicas, requerendo uma separação cuidadosa das categorias de serviço 

intermediário e final (FISHER et al., 2008). Esse entendimento é necessário para 

as diferentes estratégias de gerenciamento de áreas úmidas, bastante 

dinâmicas, o que torna a sua resiliência totalmente determinada pela 

estabilidade e adaptabilidade do sistema. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAMANDAÍ 

 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí (BHRT) possui uma superfície de 

3.000 km2, com as águas drenando para o Oceano Atlântico Sul. É uma bacia 

hidrográfica composta por um cordão de lagoas interligadas envoltas por 

banhados, restingas, dunas e uma extensão praial com algo em torno de 150 km 

de extensão (CASTRO, 2016) (Figura 3).  

 

Figura 3 – Área de estudo na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. 
 

Fonte: Autora (2020). 
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  A BHRT pode ser dividida em três setores topográficos com diferentes 

características ambientais, sendo eles as porções das cabeceiras, junto às 

nascentes das sub-bacias dos rios Três Forquilhas e Maquiné; o setor 

intermediário seria caracterizado pela encosta do planalto sul rio-grandense, 

quando da maior vazão dos rios tributários. Por fim, a porção mais baixa da 

bacia é caracterizada pelo rosário de lagoas interligadas, pelo estuário e pelas 

drenagens de áreas úmidas junto aos pós-duna (CASTRO; MELLO, 2014). Essa 

porção é representada pelo maior tempo de residência das águas na Bacia, 

onde o lençol freático se encontra aflorante (BASTOS, 2012). 

  As chuvas na região apresentam distribuição ampla ao longo do ano, com 

média anual de cerca de 1300 milímetros. A planície costeira é dominada por um 

regime de ventos bimodais de alta energia, em outras palavras, o vento 

dominante tem orientação NE-SO, com maiores velocidades média nos meses 

de primavera e verão. A outra modalidade é composta pelo vento secundário de 

sentido W-SW, principalmente nos meses de outono-inverno com a migração da 

alta oceânica então para latitudes menores, seguindo o avanço das massas de 

ar de origem polar (TOMAZZELLI et al., 2000). 

  O regime de marés é do micro maré, dominada por ondas e marés 

semidiurnas com um alcance médio de cerca de 0,5 m. A região é afetada por 

ondas de SE que direcionam o transporte de sedimentos a norte (TOMAZZELI et 

al., 2000). Além da ação swell, ondas do mar de E e NE e ondas de 

tempestades episódicas de E e SE controlam os processos de erosão e 

deposição ao longo da costa, inclusive atuando diretamente na entrada 

constante de águas mais salinas nos sangradouros (BASTOS, 2012). 

  Assim, as praias presentes nesta região apresentam o regime de 

micromarés, dominadas por ondas e constituídas por sedimentos arenosos. Não 

há nenhum curso de água doce significativo que deságue diretamente no 

oceano no município de Xangri-Lá, apenas a presença dos sangradouros. Na 

região, os sangradouros são mais frequentes e de maior vazão no inverno e 

menores e em menor quantidade no verão (FIGUEIREDO; CALLIARI, 2006). 

 O maior número de sangradouros, segundo Strohaecker (2007), está 

diretamente relacionado ao aumento da presença de áreas urbanizadas, 

associado à pavimentação das ruas, o que diminui a área de infiltração e causa 
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a impermeabilização dos solos. Contudo, Figueredo et al. (2005) salientaram um 

menor número de sangradouros intermitentes na porção nordeste do Rio Grande 

do Sul em comparação com a porção média e sul e relacionada ao fato da 

presença da Laguna de Tramandaí, que se torna uma forçante da drenagem 

hídrica para a porção anterior do corpo lagunar e posteriormente para a 

desembocadura desse.  

 Conforme mencionado por Strohaecker; Toldo Jr. (2007), o Litoral Norte 

do RS (na qual está presente a BHRT) vem sofrendo intensas transformações 

referentes à dinâmica territorial principalmente quando se refere às últimas 

décadas, processo intensificado pela construção da Estrada do Mar na década 

de 1990. Essa via contribuiu para o aumento da urbanização no município de 

Xangri-Lá, o que permeou com o estabelecimento do primeiro Condomínio 

horizontal no Município em uma área conhecida pela presença de banhados 

junto à rodovia. O então Condomínio Villas Resort fora construído no início da 

década de 1990 e se localiza junto ao Sangradouro 1 estudado neste trabalho. 

 Esse sangradouro é natural e foi bastante impactado pelo aumento da 

urbanização junto às suas margens e também pelo estabelecimento de outros 

condomínios horizontais junto às áreas úmidas da RS 389. Strohaecker (2007) 

identificou a importância dos sangradouros na facilitação do escoamento das 

águas superficiais em direção à linha de praia, sendo que estes vêm sofrendo 

grande comprometimento da qualidade hídrica nos municípios do Litoral Norte, 

em especial em Capão da Canoa conforme verificado por Rechden Filho (2005) 

apud Strohaecker (2007). 

 

3.1.1 O Município de Xangri-Lá 

 

 Xangri-Lá possuía uma população estimada de 16.408 habitantes em 

2019, sendo que a população no último censo de 2010 era de 12.434 (IBGE 

Cidades, 2020), sendo um dos municípios no Estado que apresentou o maior 

crescimento populacional nas últimas décadas, o que leva ao aumento da 

pressão da ocupação urbana e, principalmente, da construção de condomínios 

horizontais (LOPES et al., 2018). 

  Atualmente, o Município está em processo de conurbação por 
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aglomerado urbano contínuo de condomínios horizontais. Os banhados e o 

acúmulo de água pluvial nas ruas e próximos aos condomínios é extremamente 

não desejado, com obras de infraestrutura entrando em operação para minimizar 

esse “desconforto”, gerando alterações no sistema natural de drenagem dos 

banhados no pós-duna (STROHAECKER; TOLDO Jr., 2007). 

  Escolheram-se dois sangradouros localizados no Município de Xangri-Lá, 

sendo o primeiro na localidade de Remanso, nas proximidades do Condomínio 

Horizontal Villas Resort e o segundo em Atlântida, junto à Plataforma Marítima 

(Figura 4).  

 

Figura 4 - Localização dos pontos de amostragem nos sangradouros. S1P1 = 
sangradouro 1, ponto 1; S1P2 = sangradouro 1, ponto 2; S2P1 = sangradouro 2, 
ponto 1; S2P2 = sangradouro 2, ponto 2. 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

3.2 SAÍDAS DE CAMPO 

 

  As amostragens foram realizadas a cada dois meses, de modo a 

contemplar pelo menos uma a cada estação do ano, durante um ano, com início 

em abril de 2019 e final em fevereiro de 2020. As amostragens consideraram 

dois pontos de cada sangradouro, um junto à praia, próximo das dunas frontais 
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(quando existentes), e outro mais a montante. Os locais a montante foram 

escolhidos em função da logística de acesso aos mesmos. 

 

Sangradouro 1  

 

  O Sangradouro 1 se localiza próximo ao Condomínio Villas Resort. Este é 

totalmente aberto, sem nenhum tipo de canalização e ao lado de uma grande 

área aberta e sem construções urbanas.  

 Na maior parte do ano, o fluxo d’água fica dificultado pela abundância do 

cairuçu-de-brejo Hydrocotyle ranunculoides L.f. e pela grama boiadeira Luziola 

peruviana Juss. ex J.F.Gm, que se espalham pelo seu leito. Nas margens, além 

da grama boiadeira, ocorrem outras espécies de gramíneas, como o capim-

arame Paspalum vaginatum Sw., entremeados pela erva-capitão Hydrocotyle 

bonariensis Lam., por espécimes de taboa Typha domingensis Pers., pelo junco 

da praia Androtrichum trigynum (Spreng.) H.Pfeiff. e pela tiririca Schoenoplectus 

californicus (C.A.Mey.) Soják. Na porção mais próxima das dunas frontais, 

observa-se ainda a presença de Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.  

A Figura 5 apresenta o Ponto 1 próximo à praia (S1P1). A amostragem 

dos peixes se deu através utilização de um puçá, o qual foi passado ativamente 

ao longo das margens e no pequeno canal por onde a água é drenada, em toda 

sua extensão. Considerou-se como área percorrida para os cálculos da Captura 

por Unidade de Esforço (CPUE), 196,75 m2. Esta área foi estimada por meio da 

identificação dos limites visíveis na imagem de satélite do Google Earth® com a 

delimitação do polígono da área úmida local uma vez que essa apresenta boa 

resolução espacial. 

  A montante do Ponto 1, no local denominado como Ponto 2, o 

sangradouro começa a ter uma intensa cobertura de macrófitas, que impedem a 

vista da lâmina d’água da margem e também impediu a realização de medições 

de vazão (Figura 6). A coleta dos peixes se deu através da movimentação em 

meio a vegetação. Considerou-se 8,96 m2 como área percorrida para os cálculos 

da Captura por Unidade de Esforço (CPUE).  
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Figura 5 – Aspecto geral do Sangradouro 1, no Ponto 1 (S1P1). 
 

 

 Fonte: Autora (2019). 
 

  Este trecho do sangradouro, apresenta cairuçu-de-brejo Hydrocotyle 

ranunculoides L.f. e grama boiadeira Luziola peruviana Juss. ex J.F.Gm, em 

cujas reentrâncias observa-se a presença da lentilha d’água Lemna valdiviana 

Phil. e pelo aguapé Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. Nas margens, além do 

cairuçu-de-brejo e da grama boaideira, verifica-se a presença de taboa Typha 

domingensis Pers. e de diversas espécies exóticas que ali são plantadas pelos 

vizinhos que têm suas residências muito próximas canal do sangradouro. 

Destaca-se a presença da capuchinha Tropaeolum majus L. 
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Figura 6 – Aspecto geral do Sangradouro 1, Ponto 2 (S1P2). 
 

Fonte: Autora (2019). 
 

 

Sangradouro 2 

 O Sangradouro 2 desemboca no mar junto à Plataforma de Pesca de 

Atlântida. Este é canalizado e coberto por um trecho de aproximadamente 680 

metros entre a desembocadura (S2P1) e o segundo ponto analisado (S2P2), 

compreendendo uma área úmida amostrada de aproximadamente 215 m2.  

 Este ponto não apresenta vegetação junto à margem, uma vez que 

corresponde a uma abertura artificial afixada junto à areia da orla. No seu 

entorno, há dunas frontais baixas, com presença do pinheiro Pinus elliottii L., 

capim-das-dunas Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng. e Gamochaeta 

americana (Mill.) Wedd.  

O Ponto 1 é próximo à praia depois do final da canalização (Figura 7). 

Corresponde a um canal de drenagem que aporta água a partir de um cano de 

concreto que conecta este ponto à parte canalizada e subterrânea do 

sangradouro.  
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Figura 7 – Aspecto geral do Sangradouro 2 no Ponto 1 (S2P1), após a 
canalização e junto à plataforma de Pesca de Atlântida. 

 

Fonte: Autora (2019). 
 
 

 O ponto de amostragem mais a montante (S2P2) apresenta a área de 

amostragem de 72,47 m2. Este ponto de coleta destaca-se pelo sombreamento 

do curso d’água em razão do plantio de diversos espécimes do pinheiro Pinus 

elliottii L. e de um espécime de grande porte de jambolão Syzygium Gaertn. 

Forrando o solo encontram-se várias espécies de gramíneas, com destaque 

para a grama forquilha Paspalum conjugatum P.J.Bergius e para a grama 

boiadeira Luziola peruviana Juss. ex J.F.Gm. No curso d’água predomina a 

presença da cruz-de-malta Ludwigia L., do pinheirinho d’água Myriophyllum 

aquaticum (Vell.) Verdc. e do chapé-de-couro Echinodorus grandiflorus (Cham. & 

Schltr.) Micheli. 

 O Ponto 2 é localizado a montante da Av. Paraguassú, antes do início da 

canalização (Figura 8). 
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Figura 8 – Aspecto geral do Sangradouro 2 no Ponto 2 (S2P2) antes da 
canalização, a montante da Av. Paraguassú. 

 

Fonte: Autora (2020). 
 

 

3.2.1 Coleta e análise dos dados da ictiofauna 

 

  Para a amostragem da ictiofauna utilizou-se a coleta ativa com puçá de 

malha 0,2 por 0,5 milímetros, entre nós adjacentes por esse proporcionar maior 

acesso às margens e ao fundo uma vez que os corpos de água amostrados, em 

alguns pontos, possuíam intensa vegetação aquática e são muito rasos para que 

fossem usados outros amostradores. No Ponto 2 do Sangradouro 2 (S2P2), com 

maiores profundidades houve a possibilidade da utilização de um apetrecho de 

espera com iscas denominado covo (Figura 9).  

  Como os pontos de coleta apresentavam diferentes áreas passíveis de 

serem percorridas e amostradas, optou-se por apresentar os dados de 

abundância através dos valores da Captura por Unidade de Esforço (CPUE). As 

áreas estimadas para cada ponto dos sangradouros são apresentadas na Tabela 

1.  

  Desta forma, para a medição do esforço de coleta com o puçá se realizou 

a padronização pela CPUE espacial e para o covo a medição da CPUE temporal 

(1,5h). A coleta da ictiofauna contou com a autorização número 68250-1 (de 
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14/03/2019) do SISBIO (Anexo I). 

 

 

Figura 9 - Apetrechos utilizados para a coleta da ictiofauna. 

 

Fonte: Imagem ilustrativa Google (2020). 

 

 Desta forma para o puçá temos: 

 

CPUE(P) = N / A 

 Onde:  

CPUE(P) = captura por unidade de esforço para o puçá,  

N = número de espécimes capturados por espécie,  

A = área em m2. 

 

  Para o inverno, como foram realizadas duas coletas, desta forma, 

realizou-se a divisão do N por 2 e depois pela área. 

  Para o covo, usando exclusivamente no S2P2, temos o total capturado 

(N) pelos dois covos colocados no Ponto 2 do Sangradouro 2, sendo esse o 

único ponto onde a profundidade da água permitiu o uso dessa metodologia de 

coleta. O valor de N foi dividido por 1,5 horas que é a soma de 45 minutos que 

cada covo ficou na água. 

 

CPUE(C) = N / 1,5h 

 

  Para o inverno, primeiro se somaram os dois covos, como foram 

realizadas duas coletas, realizou-se a divisão por dois e depois foi racionalizado 

  puçá covo 
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pelo somatório do tempo em que os dois covos ficaram submersos. 

 

 

Tabela 1– Área estimada para cada ponto amostrado. 

Sangradouro 1 Sangradouro 2 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 

196,75 m2 8,96 m2 215,48 m2 72,47 m2 

   Fonte: Autora (2020). 

  

 Quanto à frequência de ocorrência (FO), por ponto de coleta para cada 

um dos sangradouros, as espécies foram classificadas como: 3 - frequentes (F), 

àquelas espécies observadas em pelo menos 75% das amostragens, 2 - pouco 

frequentes (PF), àquelas que ocorreram entre 50 e 74% vezes e 1 - raras (R), 

àquelas que ocorreram abaixo de 50% (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Importância relativa das frequências de ocorrências das espécies. 

CLASSIFICAÇÃO IMPORTÂNCIA RELATIVA 

3  (FO% ≥75%%) Frequentes (F) 

2  (50  ≤ FO% ≥74%) Pouco frequentes (PF) 

1 (FO% < 50) Raras (R) 

  Fonte: Autora (2020).  

 

 Os peixes capturados foram preservados em formalina a 4% e, 

posteriormente transferidos para recipientes contendo álcool 70º GL. Em 

laboratório, os espécimes foram identificados, medidos com escala em 

milímetros com o uso de ictiômetro, foram pesados com uma balança analítica 

de precisão Metler Toledo® e, posteriormente, foram armazenados no 

Laboratório de Ciências Biológicas da Uergs, Unidade Litoral Norte. 

 Para identificação das espécies foi utilizada bibliografia especializada, tais 

como: o catálogo do FishBase (http://www.fishbase.in), Fischer et al. (2011) e 

Malabarba et al. (2013). 
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3.2.2 Análise da salinidade e dos parâmetros físico-químicos 

 

 Através de um medidor multiparâmetros, foram feitas medidas de 

condutividade, salinidade, temperatura, pH e oxigênio dissolvido, assim, esses 

dados foram obtidos em campo e anotados em planilhas.  

 Em estuários característicos, a salinidade se reduz quando nos afastamos 

perpendicularmente do oceano para o rio. Assim, áreas de altas salinidades 

encontradas em estuários são referenciadas como zonas polihalinas e variam 

sua salinidade entre 30-35 ppt; as mesohalinas apresentam salinidade em torno 

de 15 ppt, e, por último, temos as zonas de menor salinidade, geralmente na 

interface com o rio, com valores entre 0-5 ppt denominadas oligohalinas (DAY et 

al., 2013). 

 Para a identificação da vazão (Figura 18) dos sangradouros, realizou-se o 

método volumétrico ou do flutuador conforme Santos et al. (2001). O método 

volumétrico foi empregado dependendo da vazão do sangradouro no momento, 

ou seja, quando a vazão foi pequena suficiente para captação do fluxo num 

determinado recipiente, neste caso, apenas para o S2P1, no final da 

canalização. Nos demais pontos estudados, utilizou-se  o método do flutuador, o 

qual sofre muitas influências externas, o que torna imprecisa a sua medição. 

Fatores como o vento, uma vez que utilizamos um objeto flutuante por uma 

distância pré-estabelecida, a baixa profundidade do corpo hídrico e o tipo de 

fundo perturbam diretamente os valores de velocidades obtidos uma vez que a 

água se desloca mais rápido na superfície do corpo hídrico do que na porção do 

fundo do rio, principalmente quando o fundo desse é pedregoso, vegetado ou 

apresenta sedimentos finos do tamanho de silte e argila, por exemplo. 

 A medição da velocidade foi realizada por pelo menos três vezes a fim de 

se obter valores mais precisos. Devido às interferências, o método é 

recomendado para corpos de água com grande vazão (Q > 300 L/s). Logo, 

mediu-se a vazão nos corpos hídricos a partir do método volumétrico se 

utilizando a fórmula de Manning, dada por: 

 

(1)  U = (1/n).R2/3.S1/2 
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 Onde U = velocidade do fluxo (m/s), n = rugosidade do fundo (n de 

Manning), R é o raio hidráulico (área/perímetro úmido) e S = declividade do 

terreno. 

 Os valores de declividade do terreno foram obtidos por intermédio da 

razão entre as altitudes da origem da área úmida da ERS 389 até a origem do 

ponto observado pela distância entre os dois pontos se utilizando de imagens do 

Google Earth®. 

 O valor de n (rugosidade do fundo) ainda é bastante estudado entre os 

engenheiros hidráulicos, uma vez que o mesmo se relaciona às características 

do ambiente. Como se encontraram ambientes com fundos caracteristicamente 

bastante diversificados, que exigem correções com mais de um padrão, 

escolheu-se utilizar valores intermediários entre os ambientes de fundo 

vegetado, de fundo lodoso e de fundo totalmente arenoso, de modo a se reduzir 

a interferência do ambiente de transição no cálculo da vazão para a área 

estudada. 

 Para cursos planos nas proximidades da foz, com fundo arenoso, 

sofrendo influência do vento com a ocorrência de algumas piscinas, Dingman 

(2009) considerou os valores de n como normais 0,040 e como máximo o valor 

de 0,045. Encontraram-se ambientes de fundo arenoso com a presença de lodo 

nos pontos 1 do Sangradouro 1 e no Ponto 2 do Sangradouro 2, por essa razão 

se considerou o valor de 0,041. O Ponto 1 do Sangradouro 2 foi a área de maior 

declividade onde o sangradouro canalizado e isolado desaguava junto às dunas 

frontais, com fundo arenoso, sofrendo influência direta do vento com a 

ocorrência de algumas piscinas e, segundo Dingman (2009), apresentaria 

valores de n mínimos de 0,050 e máximos de 0,070. Para esse ponto, utilizou-se 

o valor de n=0,061. O Ponto 2 do Sangradouro 1 não apresentou altura de água 

mínimo para a medição da vazão, com fundo bastante vegetado. 

 Os dados foram dispostos em tabelas e posteriormente comparados para 

cada sangradouro, considerando-se a estação do ano, a temperatura e os 

valores de precipitação a partir da estação meteorológica automática do INMET 

Tramandaí (HIDROWEB/ANA, 2019). 

  



41 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ICTIOFAUNA 

 
 Nas 4 estações do ano foram coletadas 16 espécies nos dois 

sangradouros. O maior número de espécies para o Sangradouro 1 (Ponto 1) 

ocorreu no inverno. Para o Ponto 2 do mesmo Sangradouro, o número de 

espécies se manteve o mesmo durante as estações, com diferença para o verão 

quando não se coletou nenhum indivíduo uma vez que o ambiente se 

encontrava descaracterizado devido à limpeza dos taludes realizada pela 

Prefeitura de Xangri-lá (Figura 10). 

 

Figura 10 – Ponto 2 do Sangradouro 1 durante a saída de verão, observa-se a remoção 
da vegetação dos taludes. 

 

Fonte: autora (2020) 
 

 No Sangradouro 1 foram identificadas 6 espécies, representativas de 3 

ordens, sendo a Ordem Cyprinodontiformes a melhor representada com 3 

espécies (Jenynsia multidentata, Phalloceros caudimaculatus e Poecilia 

vivipara). No Ponto 1 foram encontradas as 6 espécies, com maior abundância 

de espécies no inverno. Nas estações mais chuvosas do ano se presenciou a 

entrada de espécies marinho-estuarinas no Ponto 1 do Sangradouro como o 

gobídeo Ctenogobius shufeldti no inverno e no outono, assim como dos 
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mugilídeos Mugil curema no outono e na primavera e do Mugil liza no inverno. 

Para o Ponto 2 somente 1 espécie foi encontrada, o barrigudinho Phalloceros 

caudimaculatus (Tabela 3). 

 Para o Sangradouro 2 foram registradas 14 espécies (com 6 ordens 

representadas), sendo a Ordem Characiformes a melhor representada com 5 

espécies) (Tabela 4). Foram registradas 8 espécies para o Ponto 1 com maior 

abundância de espécies no inverno (8 espécies) seguido pela primavera (4 

espécies), outono (3 espécies)  e verão sem coleta de peixes para o Ponto 1, 

enquanto no Ponto 2 foram coletadas 8 espécies com maior abundância para o 

outono (6 espécies) (Tabela 4),  seguido pelo  inverno (5 espécies),  verão (4 

espécies) e 3 espécies na primavera (Tabela 3 e Tabela 4). . 

  O Sangradouro 1 apresentou um acumulado de 6 espécies, com a maior 

abundância para o Ponto 1 no inverno (5 espécies) seguido pelo outono e 

primavera com 3 espécies e o verão com 2. Diferentemente ocorreu no ponto 2 

deste sangradouro, onde somente Phalloceros caudimaculatus foi coletado com 

exceção do verão quando nenhum animal foi coletado .  

 Para o Sangradouro 1, Ponto de coleta 1 (S1P1), foram frequentes 

Jenynsia multidentata e Phalloceros caudimaculatus, pouco frequentes 

Ctenogobius shufeldti, Mugil curema e rara Mugil liza e Poecilia vivipara. 

Enquanto que, para o Ponto de coleta 2, a única espécie que ocorreu nas três 

estações em que houve coleta foi Phalloceros caudimaculatus (Tabela 3).  

  No Sangradouro 1, os maiores valores de coleta na primavera e no verão 

foram impulsionados pelo comportamento da espécie Phalloceros 

caudimaculatus que representou cerca de 63 % dos indivíduos coletados no 

Ponto 1 e 100% dos indivíduos coletados no Ponto 2 (exceção do verão quando 

não ocorreu coleta neste ponto) (Tabela 3). 

 Levando-se em consideração que para o Sangradouro 2, Ponto de coleta 

1 (S2P1), foram realizadas apenas 3 coletas pois no verão/2020 não havia fluxo 

de água, foram consideradas frequentes Phalloceros caudimaculatus e Mugil 

curema, pouco frequentes Astyanax jacuhiensis, Ctenogobius shufeldti e Mugil 

liza, e raras Astyanax eigenmanniorum e Cichlasoma portalegrense. 

 Para o Ponto de coleta 2, foram frequentes Astyanax eigenmanniorum, 

Astyanax jacuhiensis e Phalloceros caudimaculatus, pouco frequentes 
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Hyphessobrycon igneus, Hyphessobrycon luetkenii, Crenicichla lepidota, e raras 

Cyanocharax alburnus, Geophagus brasiliensis, Gymnogeophagus lacustris e 

Synbranchus marmoratus.  
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Tabela 3 – Lista de espécies para o Sangradouro 1, pontos 1 e 2, por estação do a 

 

Fonte: Autora (2020) 
 

 

 

 

 

 

 

Out/2019 Inv/2019 Pri/2019 Ver/2020 Out/2019 Inv/2019 Pri/2019 Ver/2020

Ordem Cyprinodontiformes

     Família Anablepidae

       Jenynsia multidentata  (Jenys, 1842) X X X

     Família Poecilidae

       Phalloceros caudimaculatus  (Hensel, 1868) X X X X X X X

       Poecilia vivipara  Bloch & Schneider, 1801 X

Ordem Gobiiformes

     Família Gobiidae

       Ctenogobius shufeldti  (Jordan & Eigenmann, 1887) X X

Ordem Mugiliformes

     Família Mugilidae

       Mugil curema  Valenciennes, 1836 X X

       Mugil liza  Valenciennes, 1836 X

Sangradouro 1
Ponto 1 Ponto 2
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Tabela 4 – Lista de espécies para o Sangradouro 2, pontos 1 e 2, por estação do ano. 

 

Fonte: Autora (2020) 

Out/2019 Inv/2019 Pri/2019 Ver/2020 Out/2019 Inv/2019 Pri/2019 Ver/2020

Ordem Characiformes

    Família Characidae

        Astyanax eigenmanniorum  (Cope, 1894) X X X X

        Astyanax jacuhiensis  (Cope, 1894) X X X X X X

       Cyanocharax alburnus  (Hensel, 1870) X

       Hyphessobrycon igneus  M iquelarena, M enni, López & Casciotta, 1980 X X

       Hyphessobrycon luetkenii  (Boulenger, 1887) X X

Ordem Cyprinodontiformes

     Família Poecilidae

       Phalloceros caudimaculatus  (Hensel, 1868) X X X X X X

Ordem Labriformes

     Família Cichlidae

       Cichlasoma portoalegrense  (Hensel, 1870) X

       Crenicichla lepidota  Heckel, 1840 X X

       Geophagus brasiliensis  (Quoy & Gaimard, 1824) X

       Gymnogeophagus lacustris  Reis & Malabarba, 1988 X

Ordem Gobiiformes

     Família Gobiidae

       Ctenogobius shufeldti  (Jordan & Eigenmann, 1887) X X

Ordem Mugiliformes

     Família Mugilidae

       Mugil curema  Valenciennes, 1836 X X X

       Mugil liza  Valenciennes, 1836 X X

Ordem Synbranchiformes

     Família Synbranchidae

       Synbranchus marmoratus  Bloch, 1795 X

Sangradouro 2
Ponto 1 Ponto 2
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4.1.1 Curva Acumulada de Espécies 

 

 Quando se analisa a figura da Curva Acumulada de Espécies para os 

sangradouros, verifica-se que o Sangradouro 1 se estabilizou a partir da 

segunda estação de coleta (N = 6), já no Sangradouro 2 não houve estabilização 

da curva (Figura 11). Para o Sangradouro 2, encontram-se duas espécies 

frequentes no Ponto 1, sendo elas P. caudimaculatus e M. curema. De 

observações anteriores, principalmente no verão visualmente observamos a 

tentativa da subida de tainhas pequenas auxiliadas pelo vento nordeste em 

direção ao continente, mas não obtendo sucesso pois o Sangradouro nessa 

porção se encontra canalizado, apresentando um desnível significativo com a 

Avenida Beira Mar (Figura 7). 

 Em contrapartida, o Ponto 1 do Sangradouro 1, bastante vegetado, 

apresentou seis espécies, das quais as duas acima descritas eram comuns, 

estando presentes também espécies típicas de ambientes salinos como os 

mugilídeos Mugil curema e Mugil liza, assim como bastante tolerante o 

barrigudinho Jenynsia multidentata, por exemplo. Apesar disso, não se pode 

considerar, utilizando-se das variantes físicas ambientais, a área onde o 

Sangradouro 1 deságua como micro-estuarina, pois não há a conformação de 

um gradiente límnico-marinho na salinidade, com a maior salinidade sendo 0,15 

ppt no inverno de 2019. Há o maior acesso das espécies marinhas ao 

sangradouro quando da ocorrência de maior energia das ondas que erodem as 

dunas frontais, sendo esse tipo de evento característico das marés de 

tempestade. 
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Figura 11 – Curva Acumulada de Espécies para os Sangradouros 1 e 2, Xangri-
lá – RS. 

 

Fonte: Autora (2020) 
 

 

 O Sangradouro 2 apresentou o maior número de espécies 14 (N = 14) 

para 6 (N = 6) encontradas no Sangradouro 1 (Figura 11).  

  



48 

Figura 12 – Número de espécies por estação do ano e curva acumulada de 
espécies para os pontos de coleta (Ponto 1 e Ponto 2) para o Sangradouro 1, 

Xangri-lá - RS. 
 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 No Sangradouro 1 há um número de espécies maior no Ponto 1, 

localizado junto à orla marítima e, que por consequência, sofre influência direta 

do ambiente marinho. Para ambos os pontos de amostragem o número 

acumulado de espécies atingiu a estabilidade. Neste ambiente, verificou-se a 

presença de espécies características de ambientes estuarinos, o gobídeo 

Ctenogobius shufeldti e os mugilídeos M. curema e M. liza, mas também 

espécies dulciaquícolas se caracterizando a influência continental. Neste ponto o 

número de espécies foi maior no inverno (Figura 13). Já no Ponto 2, 
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possivelmente devido à abundância de vegetação que impedia a amostragem, 

apenas o barrigudinho P. caudimaculatus foi coletado em quase todas as 

estações (exceção do verão, quando não houve coleta). 

 
Figura 13 – Número de espécies por estação do ano e curva acumulada de 

espécies para os pontos de coleta (Ponto 1 e Ponto 2) para o Sangradouro 2, 
Xangri-lá – RS. 

 

Fonte: Autora (2020) 
 

 No Sangradouro 2, o maior número de espécies foi encontrado no inverno 

para o Ponto 1 e no outono para o Ponto 2. Para o Ponto 2, a curva do número 

acumulado de espécies esteve estabilizada na maior parte do ano, 

apresentando crescimento no verão, última estação em que houve amostragem. 

Já para o Ponto 1, como não houve coleta no verão, pôde-se inferir que a curva 
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acumulada também não estaria estabilizada. O número de espécies, por estação 

do ano foi maior no outono com 7 espécies.  

 

4.1.2 Abundância (CPUE) 

 

 Os dados de abundância (CPUE), obtidos com o uso de puçá, por 

estação do ano para cada um dos sangradouros são apresentados nas figuras 

abaixo (Figura 14 e Figura 15). 

 

Figura 14 - Dados da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) para as espécies 
registradas no Sangradouro 1, Pontos 1 e 2, e CPUE total por estação do ano, 

onde: CTESHU = Ctenogobius shufeldti, MUGCUR = Mugil curema, PHACAU = 
Phallocerus caudimaculatus, JENMUL = Jenynsia multidentata, MUGLIZ = Mugil 

liza e POEVIV = Poecilia vivipara. 
 

Fonte: Autora (2020) 
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 A abundância (CPUE) do Sangradouro 1 foi maior no Ponto 2 no outono 

com 4,55 barrigudinhos Phalloceros caudimaculatus por metro quadrado (sendo 

essa a única espécie encontrada no ponto, decrescendo ao longo do ano para 

2,77 indivíduos/m2 no inverno e 2,11 indivíduos/m2  na primavera, não sendo 

coletado nenhum animal no verão. Já no Ponto 1 a abundância foi maior no 

verão com 2,06 indivíduos/m2 estando presentes duas espécies, Phalloceros 

caudimaculatus e Jenynsia multidentata, porém ainda assim bem menor do que 

no Ponto 2. Em ambos os pontos, a espécie mais abundante foi o barrigudinho 

P. caudimaculatus. 

 Para Bastos (2012), o barrigudinho P. caudinaculatus é uma das espécies 

água doce mais tolerante à salinidade. As chuvas ocorrentes no mês de 

fevereiro que somaram 115 mm (Figura 17) permitiram a redução da salinidade 

nas proximidades do Ponto 1 uma vez que as características límnicas ficam 

mais expostas; coincidindo com a redução da entrada de espécies marinhas-

estuarinas junto à costa que fora intensificada pelo aumento significativo da 

vegetação, pois no Ponto 1 o canal principal se encontrava quase preenchido 

por macrófitas aquáticas. 
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Figura 15 – Dados da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) para as espécies 
registradas no Sangradouro 2, Pontos 1 e 2, e CPUE total por estação do ano, 
onde: ASTEIG = Astyanax eigenmanniorum, ASTJAC =  Astyanax jacuhiensis, 

CICPOR =  Cichlasoma portoalegrense, CTESHU = Ctenogobius shufeldti, 
MUGCUR = Mugil curema, MUGLIZ = Mugil liza, PHACAU = Phalloceros 

caudimaculatus, CYAALB = Cyanocharax alburnus. 
 

Fonte: Autora (2020) 
 

 

 Assim como para o Sangradouro 1, no Sangradouro 2 a espécie P. 

caudimaculatus foi a mais abundante, sendo especialmente abundante no 

outono e inverno no Ponto 2.  
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 Os dados de abundância (CPUE), obtidos com o uso de covo no Ponto 2 

do Sangradouro 2, por estação do ano para cada um dos sangradouros são 

apresentados nas figuras abaixo (Figura 16). 

 

Figura 16 – Dados da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) para as espécies 
capturadas com o uso de Covo no Sangradouro 2, Ponto 2, e CPUE total por 
estação do ano, onde: CRELEP = Crenicichla lepidota, HYPIGN = 
Hyphessobrycon igneus, ASTJAC = Astyanax jacuhiensis, GEOBRA = 
Geophagus brasiliensis, ASTEIG = Astyanax eigenmanniorum, SYNBRA = 
Synbranchus marmoratus, PHACAU = Phalloceros caudimaculatus, GYMLAC = 
Gymnogeophagus lacustris. 

 

Fonte: Autora (2020) 
 

 O maior número de espécies capturadas com covo foi registrada no 

Outono (5 spp.), seguido do Verão (4 spp.), Inverno (3 spp.) e Primavera (1 sp.). 

As espécies capturadas com covo foram mais abundantes na primavera e verão, 

com predomínio de A. jacuhiensis. 

 

4.2 PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICOS 

 

 O resultado dos parâmetros físico-químicos medidos em campo, 

velocidade estimada e vazão calculada, para cada saída, seguem na Tabela 5 

(Sangradouro 1) e Tabela 6 (Sangradouro 2). 
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Tabela 5 - Valores dos parâmetros físico-químicos para o sangradouro 1 

Sangradouro 1 

Parâmetros   Ponto 1 Ponto 2 

Outono Inverno Primavera  Verão Outono Inverno Primavera  Verão 

pH 6,80 7,30 6,28 6,92 6,80 7,30 7,30 6,78 

salinidade (ppt) 0,13 0,15 0,11 0,11 0,13 0,15 0,15 0,13 

O2 (mg/L) 3,75 8,61 7,25 7,46 1,82 6,73 6,73 1,96 

temp. água (ºC) 24,4 25,2 30,0 23,0 22,3 22,0 22,0 22,0 

temp. ar (ºC) 22,0 21,6 31,7 30,0 - 21,6 21,6 32,0 

prof. máx (cm) 5,5 10,0 8,0 10,0 13,5 30,0 17,0 21,0 

velocidade (m/s) 0,304 0,325 0,251 0,066 - - - - 

vazão (l/s) 13,44 8,11 12,849 10,147
2 

- - - - 

Fonte: Autora (2020). 

 
Tabela 6 - Valores dos parâmetros físico-químicos para o Sangradouro 2. 

Sangradouro 1 

Parâmetros   Ponto 1 Ponto 2 

Outono Inverno Primavera  Verão Outono Inverno Primavera  Verão 

pH 7,20 9,97 6,81 6,96 7,10 7,50 6,85 6,54 

salinidade (ppt) 0,10 0,10 0,06 0,07 0,10 0,10 0,08 0,13 

O2 (mg/L) 6,59 6,48 5,96 4,30 5,41 10,13 5,45 1,69 

temp. água (ºC) 24,6 17,8 21 27,0 24,4 24,4 21,4 24,0 

temp. ar (ºC) 22,0 13,8 29,1 25,0 21,0 20,8 29,2 22,5 

prof. máx (cm) 12,0 57,0 11,5 - 80,0 34,0 70,0 11,0 

velocidade (m/s) 0,535 0,981 0,310 - 0,348 0,294 0,023 0,150 

vazão (l/s) 155,87 324,26 65,47 - 612,13 304,92 34,94 2,82 

Fonte: Autora (2020). 

 

  A salinidade da água em todas as saídas e em todos os pontos 

amostrados se manteve abaixo de 0,5, indicando que a água se apresentava 

oligohalina. 
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  Os valores de pH variaram, seguindo um padrão de valores maiores (pH 

mais alcalino) no inverno, relacionado com menores temperaturas. Salienta-se 

que o pH mais baixo pode estar relacionado à concentração de matéria 

orgânica, especialmente oriunda de efluentes domésticos. A região sofre com o 

efeito do veranismo, tendo grande parte da população concentrada apenas no 

verão. 

  Os valores de oxigênio, talvez o parâmetro mais importante para a 

ictiofauna, variou de forma semelhante ao pH, apresentando os menores valores 

no verão, fato esse que deve estar relacionado com a menor solubilidade do gás 

em maiores temperaturas, assim como com maiores descargas de efluentes não 

tratados associados ao veranismo. 

  Para cálculos da vazão, foram definidos a declividade e o n (rugosidade 

do fundo) segundo a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Inclinação e valores de resistência por ponto. 

SANGRADOURO PONTO Declividade (S) n Manning 

1 1 0,002 0,041 

1 2 0,002 - 

2 1 0,007079 0,061 

2 2 0,000666 0,041 

  Fonte: Autora (2020) 

  

  As vazões obtidas são estimadas, e espera-se alguma incerteza 

relacionada ao método utilizado (Figura 18). O método do flutuador, utilizado na 

maioria dos pontos/saídas, pode ser altamente influenciado pela ação do vento, 

sobretudo em corpos hídricos rasos como os sangradouros estudados. Contudo, 

ainda assim, considerou-se válido como um comparativo da alteração do volume 

hídrico tanto para a ictiofauna quanto para os parâmetros físico-químicos. 

  De forma geral, a vazão foi menor no verão, relacionada à maior 

evapotranspiração e menor precipitação (Figura 18). 
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  Os valores do total pluviométrico mensal foram obtidos do mês anterior às 

coletas, a fim de aferirmos o valor mais próximo do total acumulado do mês 

(Figura 17). A maior pluviometria mensal foi registrada na coleta do outono.  

 

Figura 17 - Chuva acumulada dos 30 dias anteriores às coletas para as 4 
estações do ano. 

 

          Fonte: Autora (2020). 

 

Tabela 8 - Precipitação acumulada durante o período de 30 dias antecedente a 
cada coleta. 

Data Chuva mensal (mm) Estação do ano 

Abril/19 174,6 Outono 

Agosto/19 128,8 Inverno 

Outubro/19 0 Primavera 

Março/20 115,6 Verão 

            Fonte dos dados: Inmet (2020). 
  
Tabela 9 - Valores médios dos ventos para o dia de coleta na estação 
meteorológica automática de Tramandaí, RS. 
 

Dia coleta 
vel. média 
vento (m/s) 

direção do 
vento (°)  

rajada de 
vento (m/s) 

17/04/2019 0,8 020,75 6,95 

26/08/2019 2,96 043,08 9,14 

11/10/2019 0,783 045,88 6,28 

06/03/2020 3,6 069,08 5,6 

              Fonte dos dados: Inmet (2020). 
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 Verificou-se que os menores valores de oxigênio total foram encontrados 

no Ponto 2, em ambos os sangradouros, no verão. Já os maiores valores de 

oxigênio total foram encontrados no inverno, tanto para o Sangradouro 1 (Ponto 

1), quanto para o Sangradouro 2 (Ponto 2). 

 Obteve-se um total de chuva acumulada mensal de 115,6 mm para a 

coleta do verão de 2020 e de 176,6mm para a coleta do outono de 2019 (Tabela 

8), apresentando ainda as maiores velocidades de vento durante o dia de coleta,  

conforme a Tabela 9, o que se é conhecido ser um importante oxigenador das 

águas a partir da turbulência gerada a partir do atrito da água com o vento.  

 

Figura 18 – Vazão (l/s) nos pontos amostrados por estação do ano 

 

Fonte: Autora (2020) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 As assembleias de peixes dos estuários do RS se assemelham às 

encontradas em ambientes de clima temperado do Hemisfério Sul, dominadas 

pelas famílias Atherinidae e Mugilidae (típicas de águas salinas) principalmente, 

Anablepidae e Poecilidae (típicas de água doce), com a distribuição sendo 

regida espaço-temporalmente pela temperatura, salinidade e turbidez da água. 

Essas famílias, com exceção de Atherinidae, foram encontradas nos 

sangradouros estudados (DAY et al., 1989, VIEIRA; MUSICK, 1993). A 

proximidade com a Convergência Sub-tropical e a existência de um gradiente 

latitudinal de temperatura possivelmente sejam os fatores que determinam as 

características que classificam o Rio Grande do Sul como uma zona 

biogeográfica de transição temperado-quente (KLEIN, 1997), influenciando 

assim na composição de espécies que podem ser encontradas nos 

sangradouros, assim como nos estuários. 

 As assembleias de peixes nos estuários são geralmente compostas por 

migrantes marinhos, pelos que utilizam esses ambientes para completar parte 

do seu desenvolvimento, fazendo parte deste estádio o refúgio nos 

sangradouros de indivíduos de menor tamanho; podendo ser também local para 

os migrantes ocasionais de água doce (BASTOS, 2012; RAMOS; VIEIRA, 2001). 

Estudos de Ramos; Vieira (2001) e de Magoro et al. (2019) 

estabeleceram que as assembleias de espécies de peixes migrantes marinhos 

em micro-estuários apresentam comprimentos médios inferiores a 10 cm, 

sugerindo-se que estes ambientes servem como habitat de 'trampolim' ou 

'intermediário', ou ainda, constituindo-se como áreas de refúgio para essas 

espécies. Essa constatação também é reforçada por Bastos (2012) em 

sangradouros do Sul do estado. 

 No Sangradouro 1 foram identificadas ao total 6 espécies, sendo no Ponto 

1 encontradas as 6 espécies coletadas para o ponto, com maior abundância no 

inverno. Nas estações mais chuvosas do ano, presenciou-se a entrada de 

espécies marinho-estuarinas; no Ponto 1 do Sangradouro 1, como o gobídeo 

Ctenogobius shufeldti tanto no inverno como no outono, período em que houve 

aumento da salinidade para o este ponto (S1P1), passando de 0,11 ppt no verão 
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para 0,13 e 0,15 ppt no outono e no inverno respectivamente, o que ressalta a 

importância dos eventos de maré meteorológica para a migração das espécies 

marinhas para o interior do sangradouro.  

 Para o mesmo sangradouro encontramos os mugilídeos Mugil curema no 

outono e na primavera e o Mugil liza no inverno. De acordo com Ramos; Vieira 

(2001) observa-se claramente a alternância entre as espécies de Mugilidae nos 

estuários do RS, sendo que Mugil curema é mais abundante no verão enquanto 

Mugil liza é dominante nos meses mais frios. 

 Observou-se também, para o Sangradouro 1, a ocorrência dos 

barrigudinhos Phalloceros caudimaculatus em todas as estações do ano para os 

dois pontos estudados, exceto no verão para o Ponto 2 porque não houve coleta 

neste já que a vegetação era predominante e não havia fluxo de água visível.  

 O outro barrigudinho encontrado foi a Jenynsia multidentata coletada 

exclusivamente no Ponto 1 deste Sangradouro, espécie que esteve presente em 

todas as estações com exceção do outono quando dos maiores acumulados de 

chuva mensal (Figura 17) e quando P. caudimaculatus apresentou uma coleta 

por unidade de esforço (CPUE área) de 0,147; sendo mais abundante que as 

demais espécies ocorrentes para o ponto que apresentaram valores de CPUE 

de: C. shufeldti (0,010), M. curema (0,015) (Tabela 3). Sabe-se que Jenynsia 

multidentata apresentou maiores taxas de crescimento em ambientes com 

maiores salinidades na região estuarina da Lagoa dos Patos que nos ambientes 

límnicos adjacentes (Garcia et al., 2005), porém não identificamos variações de 

salinidades que explicariam a não ocorrência da espécie durante o outono. 

Quando comparamos a abundância dessa espécie pela CPUE verificamos que a 

espécie foi mais abundante na primavera (0,13706) que no inverno (0,01269) e 

no verão (0,015228), quando os índices de chuva foram de 0 mm nos 30 dias da 

data de coleta, o que não refletiu na vazão para o ponto quando foi de 12,84 l/s 

para a primavera, valor próximo ao encontrado para o período mais chuvoso no 

outono (13,43 l/s), quando a espécie não ocorreu. Assim, podemos suspeitar 

que a alimentação do fluxo de água no ponto 1 do Sangradouro 1 não provém 

somente da pluviometria e que outros fatores como a luz e mesmo a 

temperatura da água entre outros podem favorecer a maior abundância da J. 

multidentata na primavera.  
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 A maior ocorrência de Phalloceros caudimaculatus para o Sangradouro 1 

ocorreu no Ponto 1 (junto à praia) nos períodos de maiores temperaturas da 

água e quando as salinidades nesse ponto foram menores (0,11 ppt para o 

verão e para a primavera) que as encontradas nas estações mais frias (0,13 ppt 

para o outono e 0,15 ppt para o inverno). 

 Para o Ponto 2 deste sangradouro somente esta espécie foi encontrada.  

com as mesmas salinidades ocorrentes no Ponto 1, o que nos permite inferir que 

não seria a salinidade que estaria atuando na permanência desses animais 

nesse sangradouro e sim a existência de nutrientes e a alta resistência que 

esses animais apresentam a ambientes em constante mudança.   

 Para o Sangradouro 2 foram registradas 14 espécies, sete espécies para 

o Ponto 1 e 10 espécies para o Ponto 2 (Figura 14), com maior abundância de 

espécies no inverno seguido pela primavera para o Ponto 1, enquanto no Ponto 

2 temos a mesma densidade de espécies no outono e no inverno. 

 Para o Sangradouro 2 também se encontraram espécies marinhas-

estuarinas no Ponto 1, como o gobídeo Ctenogobius shufeldti no outono e no 

inverno e dos mugilídeos Mugil curema no outono, na primavera e também no 

inverno para esse sangradouro. A Mugil liza foi encontrada no inverno e, para o 

Sangradouro 2 também na primavera. A vazão (Figura 18) encontrada no Ponto 

1 do Sangradouro 2 (65.47 l/s) foi maior que a encontrada para o Ponto 1 do 

Sangradouro 1 (12,85 l/s) durante a primavera, sugerindo que o aparecimento 

desta espécie está associado às mudanças momentâneas do vento no momento 

da coleta. 

 O Sangradouro 2, de forma mais generalizada, apresentou maior 

ocorrência de espécies límnicas ecologicamente tolerantes de ambientes 

lênticos, podendo algumas apresentar grandes tolerâncias ao aumento da 

salinidade como o ciclídeo Geophagus brasiliensis, o barrigdinho Phalloceros 

caudimaculatus e a anteriormente mencionada Jenynsia multidentata, por 

exemplo. Houve um significativo aumento da ocorrência de ciclídeos límnicos no 

verão no Ponto 2, que, com a chuva acumulada do mês anterior de 115,6 mm, 

obtiveram maior mobilidade para adentrar os canais vegetados das 

proximidades das lagoas. 
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 Isso reflete a interconectividade que o Sangradouro 2 (Ponto 2) (Figura 8) 

apresenta com as áreas úmidas das proximidades das Lagoas. A manutenção 

rotineira da limpeza dos taludes em locais com maior crescimento urbano, 

somado à maior proximidade da área úmida de origem da drenagem do 

sangradouro certamente estão alterando a composição ictiológica nesse 

sangradouro, como a presença significativa de espécies caracteristicamente 

límnicas, com indivíduos de tamanhos maiores em busca de alimento. 

 Cabe ressaltar que o uso de mais um amostrador (covo), as 

características ambientais locais (largura, profundidade, volume de água 

circulante, sombreamento, etc.), além do Sangradouro 1 ter passado por 

atividades manutenção com retirada da vegetação, possivelmente foram os 

fatores determinantes na maior riqueza de espécies encontrada no Sangradouro 

2 (N = 14). Mas há a necessidade de relatar que no inverno, observou-se a 

menor captura total, uma vez que o covo é um amostrador que atua com o uso 

de isca e, nesta estação, em função das baixas temperaturas, há menor 

voracidade por parte dos peixes em função de seu metabolismo mais baixo. 

 O Ponto 1 do Sangradouro 2 apresenta obstáculos como tubulações 

elevadas, onde a água é drenada acompanhando o nível da rua, o que torna 

difícil a subida dos mugilídeos em direção ao interior do sangradouro. Logo, não 

sabemos se os juvenis das tainhas acabam retornando para o mar quando as 

condições físicas permitirem ou se acabam sendo predados pelas aves. 

 Para o Ponto 1 do Sangradouro 2 temos o comportamento semelhante ao 

que ocorre com o Ponto 1 do Sangradouro 1, onde o maior número de espécies 

ocorreu nas estações inverno (8 espécies), primavera (4 espécies) e outono (3 

espécies) com grande destaque para o Ponto 2 onde o número de espécies 

acaba se mostrando maior quando a coleta acaba sendo antecedida por maiores 

pluviometrias, em outras palavras, quando temos o maior acumulado de 

precipitação no outono encontramos 6 espécies seguidos por 4 espécies no 

inverno e 4 espécies no verão quando predominam os ciclídeos líminicos para 

esse ponto.  

 De forma mais dinâmica, quando observamos os valores de CPUE - 

tempo obtidos com o covo para o Ponto 2 do Sangradouro 2 verificamos maior 

ocorrência de Characiformes da espécie Astyanax jacuhiensis ocorrentes em 
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grande densidade de indivíduos igualmente nas duas estações climáticas mais 

quentes e de menor valor pluviométrico acumulado da primavera e do verão 

(CPUE=139,3 para ambas as estações climáticas) quando comparados com o 

inverno (CPUE=31) e o outono (CPUE=0,7). Utilizando o puçá também 

encontramos a espécie mesmo que em número menor de indivíduos para o 

Ponto 1 no inverno (2 indivíduos), na primavera (1 indivíduo) e para o Ponto 2 

somente na primavera (4 indivíduos). 

 Esse fato reforça a maiores influências límnicas sobre o Sangradouro 2 

assim como sobre o Ponto 2 do Sangradouro 1. Para o Ponto 1 do Sangradouro 

1 temos a maior concentração dos indivíduos da espécie nos períodos de maior 

atividade dos eventos tempestuosos a partir da passagem de eventos frontais, 

principalmente na primavera (27 indivíduos), inverno ( 5 indivíduos) e verão e 

outono (3 indivíduos) quando da possível maior influência marinha sobre esse 

pela ação dos ventos. Porém o alto n´mero de indivíduos coleetado na pimavera 

não pode ser explicado pelo amento da salinidade uma vez que essa estação do 

ano apresentou salinidade baixa de 0,11 ppt no dia da coleta para o ponto e 

fatores meteorológicos como velocidade média (0,783 m/s) e direção (045,88°) 

do vento foram semelhantes aos encontrados para o outono (0,8 m/s e 020,75° 

respectivamente), quando da baixa coleta de indivíduos, o que sobraria o fator 

biológico de maior atividade dessa espécie na primavera. 

 No Ponto 1, de ambos os sangradouros, a espécie Mugil curema esteve 

presente no outono (e no inverno para o Ponto 1 do Sangradouro. Isso se 

mostra destoante de estudos prévios em áreas estuarinas uma vez que, 

segundo Ramos; Vieira (2001), para os estuários localizados na porção mais ao 

norte do estado, como no Estuário do Mampituba, por exemplo, Mugil curema se 

mostrou mais abundante e frequente nos meses mais quentes enquanto Mugil 

liza representativamente foi mais abundante e frequente no inverno. A isso 

devemos considerar o atraso que as frentes polares tiveram em chegar à 

América do Sul no ano de 2019, com a permanência de temperaturas mais 

elevadas tanto no continente como no oceano, o que certamente atrasou a 

migração dos mugilídeos para o norte. 

 A curva do número acumulado de espécies esteve estabilizada na maior 

parte do ano para o Sangradouro 1. Para o ponto 2 a curva do número de 
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espécies já havia se estabilizado nas primeiras coletas. Para o ponto 1 deste 

sangradouro a estabilização do número acumulado de espécies se deu no 

inverno quando foram coletadas 5 espécies. 

 Para o sangradouro 2 há um aumento da coleta de espécies novas no 

inverno e posteriormente no verão. Esse crescimento do número de espécies 

novas no verão se deveu ao aparecimento de espécies de hábito límnico raso 

em busca de alimento no Ponto 2 quando da maior atividade metabólica desses 

animais nas maiores temperaturas como os ciclídeos G. lacustris 

(CPUE/tempo=0,7), G. brasiliensis (CPUE/tempo=10) e C. lepidota 

(CPUE/tempo=4,7) , sendo que  C. lepidota também ocorreu no outono de 2019 

com uma densidade menor que a encontrada no verão  (CPUE/tempo=2)  

enquanto as demais espécies são exclusivas do verão de 2020. Esses 

indivíduos foram coletados no covo utilizando como iscas fígado de ganinha e de 

boi, o que certamente influi na captura dessas espécies. 

 As comparações entre os dois pontos do Sangradouro 2 permitem 

constatar o quão diferentes esses se mostram do ponto de vista biológica da 

composição da sua ictiofauna. Neste Sangradouro, Astyanax eigenmanniorum 

foi bastante frequente no Ponto 2, sendo considerada rara no Ponto 1 (Tabela 4). 

Esta espécie é considerada bastante abundante para as zonas rasas de lagoas, 

sendo caracterizada como uma espécie caracteristicamente pré-límnica de 

acordo com Loemann; Vieira (2005). Esta espécie foi mais frequente nos meses 

de outono, inverno e primavera certamente devido à maior pluviometria nessas 

estações, conforme a Figura 17, uma vez que a salinidade nos dois pontos (1 e 

2) se manteve a mesma no valor de 0,095 para o outono e de 0,1 para o inverno 

(Tabela 6). 

 A variação no número de espécies coletadas, em cada estação, nos 

diferentes pontos, pode estar relacionada com as diversas alterações antrópicas 

que ambos os sangradouros sofreram ao longo do período amostral, além da 

variação sazonal do volume de água que deságua no mar através desses 

canais. 

 Mesmo com a maior pluviometria no outono, o inverno foi a estação do 

ano com a maior riqueza de espécie. A drenagem de água das lagoas e das 

áreas úmidas em direção aos sangradouros com o aumento das chuvas foi o 
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responsável pelo aparecimento de espécies de ciclídeos e de outras espécies 

límnicas durante a amostragem de inverno. 

 Cichlasoma portalegrense, Geophagus brasiliensis e Hyphessobrycon 

igneus (MALABARBA et al., 2013) por exemplo, são animais típicos de águas 

rasas, de fundos lodosos e bastante vegetados, ocupando a margem desses 

corpos, o que explica a maior visualização desses animais no Ponto 2 do 

Sangradouro quando das tempestades de verão – que tendem a apresentar 

grandes acumulados em poucas horas, geralmente no final da tarde  já que as 

áreas úmidas do entorno se encontravam profundas, aumentando o risco de 

predação desses animais por peixes piscívoros, por aves ou por mamíferos 

aquáticos. Essa migração dos indivíduos é proporcionada pela interconexão 

espacial entre os corpos de água do Sistema Estuarino do Rio Tramandaí.  

 Logo, para Hartz et al. (2019) a forma do corpo hídrico seria o fator físico 

mais imponente na composição faunística e, em áreas com características 

estuarinas, devemos somar o fator conectividade e aqui adicionamos também o 

fator tempo uma vez que a diversidade local seria determinada pela dispersão, 

pela dinâmica espacial e pelos processos de extinção e de colonização. 

Comparando-se esse fator aos sangradouros analisados, os quais possuem 

conectividade direta com as áreas úmidas do complexo de lagoas Pinguela-

Malvas-Quadros, salienta-se a grande riqueza possível desses corpos de água 

quando do não impacto dos mesmos por esgotos sanitários despejados de 

forma irregular e pela redução da área úmida uma vez da frequente drenagem 

da mesma para a construção de empreendimentos urbanos. 

 Assim, a construção de canais, de valos para a irrigação das lavouras de 

arroz, assim como a drenagem artificial das áreas úmidas para a construção de 

condomínios podem aumentar a dispersão de peixes para áreas que 

naturalmente estariam isoladas, podendo vir a causar desequilíbrios ecológicos 

como a predação e a competição de forma direta, alterando de forma 

significativa a ictiofauna local. 

 Presenciamos algo semelhante no ponto 2 do Sangradouro 2 no trabalho 

realizado no verão de 2020, quando a Prefeitura realizou a limpeza dos taludes 

dos sangradouros no Município, o que pode ter influências sobre a composição 

da ictiofauna e do ciclo biológico de alguns indivíduos encontrados no campo, 
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uma vez que isso aumentou o fluxo de água advindos das lagoas somada às 

chuvas concentradas em poucos dias no mês de fevereiro (115,6 mm), um fluxo 

de água rápido uma vez que a vazão encontrada no ponto no dia da coleta não 

foi significativa (2,82 l/s). Essa estação do ano foi caracterizada pela ocorrência 

de espécies de ciclídeos típicos de água doce como Crenicichla lepidota 

(tamanhos entre 6,2 a 23 cm), Geophagus brasiliensis (tamanhos entre 7 a 8,6 

cm) e Gymnogeophagus lacustris (3,8 cm) não presentes nas demais estações 

do ano para o ponto, sendo abundantes para essas peixes das famílias 

Characidae e Cyprinodontiformes. O aumento das temperaturas é caracterizado 

pelo aumento da atividade dos peixes, o que pode resultar na fuga de predação 

por animais menores como os capturados nessa coleta. O ponto 2 do 

Sangradouro 2 no verão também apresenta o menor valor de oxigênio dissolvido 

(21,3%) de todas as coletas, o que é esperado uma vez que as proximidades 

desse ponto analisado apresenta grande aumento populacional durante o verão, 

o que pode influenciar diretamente a ocupação dos habitats aquáticos no 

sangradouro e no entorno. 

 De acordo com Bastos (2012), o ambiente mixohalino gerado a partir da 

variação dos parâmetros físicos espaço e temporalmente reflete a composição e 

a estrutura das comunidades de peixes, o que se torna intensificado em 

sistemas aquáticos altamente interligados. Em nosso estudo fora perceptível as 

maiores salinidades no sangradouro 1 uma vez que esse não está canalizado e 

fechado, o que certamente influencia o aumento da vazão das águas advindas 

do continente, além disso a declividade existente entre o nível da praia e a boca 

do sangradouro não permitiria a entrada significativa de água marinha nesse. 

Mesmo assim, há a formação de lagoas nas proximidades da boca deste 

sangradouro que permitiu o uso desse ambiente por espécies marinho-

estuarinas, as mesmas encontradas no Ponto 1 do Sangradouro 1, com 

diferença para os mugilídeos que se mostraram presentes em mais estações do 

ano no Sangradouro 2 do que para o Sangradouro 1. Em outras palavras, 

mesmo apresentando salinidades pouco maiores que as encontradas no 

Sangradouro 2, as coletas por unidade de esforço por área (CPUE puçá) para o 

sangradouro 2 foram maiores que as do Sangradouro 1. O mesmo não ocorreu 

para o gobídeo Ctenogobius shufeldti encontrado durante o outono e inverno em 
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ambos os sangradouros, com CPUE espacial maior para o ponto 1 do 

Sangradouro 1 que para o mesmo ponto do Sangradouro 2. 

 

5.1 SANGRADOUROS COMO MINIESTUÁRIOS OU MINI OUTLETS? 

 

 O ambiente físico é o principal determinante do tipo de ecossistema que 

se desenvolverá em um local específico do sangradouro. As chuvas, em 

particular, afetam os sangradouros por intermédio do aumento da energia e da 

massa de água doce advinda das áreas úmidas próximas às lagoas; assim 

como o vento, importante em corpos de águas rasos e também na planície 

costeira do RS. A Tabela 5 mostra maiores salinidades no inverno seguidas pelo 

outono para o ponto 1 (próximo à praia) do Sangradouro 1, o que certamente 

reflete a maior salinização no seu interior posteriormente à passagem de um 

sistema frontal típico nessa época do ano, gerando um aumento no nível do mar, 

a maré meteorológica.  

 Do ponto de vista da salinidade e da dinâmica hídrica, os sangradouros 

analisados se comportaram predominantemente como micro-outlets durante as 

coletas realizadas, em outras palavras, como corpos aquáticos dominados por 

condições oligohalinas (salinidades entre 0,5 a 5 ppt). Contudo, poderiam 

apresentar características de micro-estuários conforme fora observado por 

Bastos (2012), considerando a entrada de água do mar bastante expressiva 

durante as marés de tempestade se fossem feitas analises em períodos 

tempestuosos frontais ou durante a passagem de ciclones. 

 

 Contudo, não foram feitas coletas em épocas de passagem de ciclones 

intensos, o que seria desejável em estudos futuros. Quando da inexistência 

desses episódios, havendo a influência maior da água doce, não há troca direta 

entre os ambientes costeiros e marinhos, sendo que o costeiro acaba 

influenciando de forma mais significativa no deságue de sedimentos e de água 

doce no mar. Os micro-outlets predominantes nessas ocasiões dependem 

principalmente do recrutamento de invertebrados de água doce e dos peixes 

advindos das áreas úmidas junto às lagoas, apresentando as características de 
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micro outlets conforme a descrição trazida por Magoro et al. (2019). Desta 

forma, no período amostrado os sangradouros se comportam como micro-

outlets. 

 Nos outlets, a concentração de nutrientes inorgânicos e a descarga de 

água doce são dois fatores principais que mostram uma relação significativa 

com o fitoplâncton e com as assembleias de microfitobentos respectivamente 

(Magoro et al., 2019). Nesses ambientes há a predominância de espécies de 

peixes de água doce uma vez que o fluxo sentido continente - praia é maior que 

a o fluxo de entrada de água salina costeira. diferentemente, nos pontos juntos à 

costa, com maior conectividade com a praia, temos maior predominância de 

animais de ambientes salinos como os gobídeos, as tainhas e siris, sendo que 

esses ambientes são caracterizados por apresentar características ambientais 

que mais se aproximam dos ambientes vistos como microestuários. Portanto, é 

previsível que os micro-estuários sejam habitados por uma variedade mais 

ampla de espécies de peixes marinhos e estuarinos em comparação com as 

micro outlets, os quais, este último, apresentam geralmente menor riqueza de 

espécies de peixes, predominando apenas uma ou duas espécies, não 

abrigando espécies marinhas também uma vez que o ambiente não é suportável 

para elas. 

 O tempo de permanência para peixes em microssistemas é muito 

limitado, determinado principalmente pela quantidade de tempo que os sistemas 

permanecem estáveis. Além disso, os micro-outlets têm uma função estuarina 

muito menor, uma vez que possuem uma alta representação da biota de água 

doce por grande parte do ano, enquanto os micro-estuários contêm uma mistura 

de biota associada à água doce e ao estuário taxas menores das que ocorrem 

em estuários. 

 Verificou-se que os sangradouros estudados não apresentaram 

gradientes salinos ao longo do seu perfil, nos dias coletados. Entretanto, se 

observou a ocorrência de espécies marinho-estuarinas junto aos Pontos 1 em 

ambos sangradouros, principalmente no outono e no inverno para o gobídeo 

Ctenogobius shufeldti, no outono a primavera para Mugil curema e no inverno e 

primavera para Mugil liza. Esses peixes provavelmente entraram em momentos 

anteriores no sangradouro e ali ficaram retidos, podendo conseguir adentrar 
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mais internamente no corpo de água (Sangradouro 1), podendo retornar para o 

mar quando a contribuição continental vencer a marinha ou ainda ficarem na 

boca do sangradouro em serem predados.  

 Verificou-se que, com as análises das variáveis físicas e biológicas, que 

se pode encontrar o comportamento estuarino nos sangradouros amostrados 

quando da utilização desses pelas espécies marinhas como os mugilídeos e 

gobídeos, por exemplo. Não houve a conformação de um gradiente límnico-

marinho (longitudinal e vertical) e temporal como proposto por Magoro et al. 

(2019) no momento das coletas de dados abióticos, o que de certa forma 

corrobora com o que já fora mostrado por Bastos (2012) em outros três 

sangradouros estudados no sul do Rio Grande do Sul. 

 Assim, pode-se entender que os sangradouros analisados podem se 

caracterizar, no exemplo trazido da África do Sul, como microssistemas já que 

podem apresentar características de um micro-outlet, no relacionado a 

salinidade e como mini-estuário, quando se considera a ictiofauna, num 

ambiente com: “(...) área de água aberta com menos de 5 hectares e que 

possuem profundidades de menos de 1 metro” (MAGORO et al., 2019, p. 2) 

 Logo, biologicamente os sangradouros atuam como áreas de refúgio para 

juvenis de espécies de peixes marinhos, podendo também funcionar como um 

importante entremeio de trocas de nutrientes e de minerais entre o continente e 

o ambiente marinho, uma vez que em todas as visitas realizadas havia conexão 

entre o mar e o continente, o que representa que, considerando a caracterização 

biológica de estuários, os sangradouros representam estuários em escala 

menor.  

 Cabe ressaltar que a gestão dos sangradouros cabe principalmente ao 

Poder Público Municipal, mas também conta com as diretrizes estabelecidas 

pelo Estado do RS. O ambiente deve ser preservado com poderia ser 

incorporado a paisagem de uma forma harmoniosa e não seguir a tendência de 

canalização e recobrimento, favorecendo a biota local. Os sangradouros, como 

micro-outlets entram como  ambientes de refugio e manutenção da 

biodiversidade da planície costeira do RS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com salinidades variando 0,07 ppt para S1p1 no verão até 0,15 ppt para 

S1P1 e S1P2 no inverno não houve a existência de gradientes líminicos 

marinhos nos sangradouros. Assim, durante as coletas, do ponto de vista da 

salinidade e da dinâmica hídrica, os sangradouros analisados apresentaram 

características típicas de micro-outlets, corpos aquáticos dominados por 

condições oligohalinas (salinidades entre 0,5 a 5 ppt). Contudo, poderiam ter 

características de micro-estuário, considerando a salinidade, se fossem feitas 

analises em períodos tempestuosos e na passagem de ciclones.  

 Considerando a ictiofauna, presenciamos a ocorrência de espécies 

estuarino-marinhas, com tamanhos menores de 10 cm como fora identificado 

por Bastos (2012) em outros sangradouros no litoral sul do RS, tanto para o 

Sangradouro 1 para o gobídeo C. shufeldti durante o outono e o inverno e para 

os mugilídeos M. curema no outono e na primavera e para M. liza no inverno, 

quanto para o Sangradouro 2 com a ocorrência do gobídeo C. shufeldti durante 

o outono e o inverno semelhantemente ao encontrado no Sangradouro 1 e 

também dos mugilídeos M. curema no outono, no inverno e na primavera e para 

M. liza no inverno e na primavera. Logo, acredita-se que os juvenis de peixes 

marinho-estarinos podem adentrar nos sangradouros quando o fluxo no 

sangradouro for maior do mar em direção ao continente e retornar ao mar 

quando o fluxo do sangradouro for maior do continente em direção ao mar. 

Desta forma, acredita-se que os sangradouros podem se comportar como mini-

estuários com relação a ictiofauna. 

 De modo geral, verificou-se a necessidade de estudos referentes ao 

comportamento contínuo da direção da drenagem em diferentes períodos do dia, 

procurando realizar coletas em eventos de maré meteorológica e sob a ação dos 

ventos intensos de E/NE para verificarmos a influência desses sangradouros 

sobre as espécies marinhas  
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