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Avaliação do impacto das atividades de maricultura sobre a 

ictiofauna na enseada de Ubatuba 

1. Resumo: 

A maricultura vem se expandindo no Brasil, porém, poucos estudos 

abordaram seus impactos sobre a ictiofauna local. Muitos cultivos, a exemplo 

da macroalga Kappaphycus alvarezii, espécie não nativa do Brasil, reforçam a 

importância destas avaliações. Este trabalho avaliou a influência do cultivo de 

mexilhões e desta macroalga sobre a ictiofauna em áreas aquícolas da 

enseada de Ubatuba.   

2. Introdução: 

As estruturas artificiais proporcionadas pelo cultivo de mexilhões 

(mitilicultura) geram alimento e abrigo possibilitando que diversas espécies de 

peixes e outros organismos marinhos as utilizem (FREITAS e VELASTIN, 

2010). O cultivo de macroalgas, especificamente da espécie Kappaphycus 

alvarezii, é muito recente no Brasil e pouco estudado, existindo muitas dúvidas 

sobre seu impacto na ictiofauna das áreas costeiras. Esta espécie vem tendo 

seu cultivo incentivado por ser uma fonte de matéria prima na produção de 

carragenana, que é utilizado como agente espessante, emulsificante 

gelatinizante e estabilizante (REIS et al., 2007). Estudos se fazem necessários 

visando uma análise sobre os impactos ambientais que possam advir da 

expansão deste cultivo no país (OSTRENSHY et. al., 2008). 

Esse trabalho possui grande importância pelo aumento significativo das 

atividades de maricultura no Brasil e na região do litoral norte paulista, onde 

ainda são desconhecidas as conseqüências dessas atividades, principalmente 

sobre a ictiofauna local. Estudos sobre o tema são ainda muito incipientes no 

Brasil (FREITAS e VELASTIN, 2010).  

3. Objetivos: 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do cultivo do 

mexilhão e da macroalga Kappaphycus alvarezii sobre a ictiofauna na área 

aquícola localizada na enseada de Ubatuba. 



4. Metodologia: 

Foram definidos três pontos amostrais (área controle sem a presença de 

estruturas de cultivo, área com cultivo de macroalgas e área com cultivo de 

mexilhões). A ictiofauna foi avaliada através de captura por armadilhas (covos 

caiçaras) instaladas nos pontos amostrais. Tal petrecho de pesca já foi utilizado 

por SANCHES e SEBASTIANI (2007) com resultados satisfatórios para esta 

finalidade. O tempo de submersão das armadilhas foi de vinte e quatro horas. 

Não foi utilizado nenhum tipo de atrator dentro das armadilhas. 

5. Desenvolvimento: 

A amostragem foi realizada diariamente, no período da manhã, sendo os 

parâmetros oceanográficos mensurados e as armadilhas recolhidas, utilizando-

se de uma pequena embarcação, sendo os peixes coletados, identificados 

quanto à espécie, medidos (cm) e pesados (g) e devolvidos ao mar. Uma das 

principais vantagens do uso de armadilhas é a possibilidade de capturar os 

peixes ainda vivos, proporcionando a devolução dos mesmos ao mar. O 

período amostral foi de 90 dias. 

6. Resultados Preliminares 

Os resultados indicaram que as condições proporcionadas pelo cultivo 

de mexilhões resultaram em uma maior diversidade (Figura 1) e biomassa de 

peixes (Figura 2) em relação aos demais pontos amostrados (cultivo de 

macroalgas e área controle). 
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Figura 1. Riqueza de espécies nos 

diferentes pontos amostrais. 

Figura 2. Biomassa de peixes nos 

diferentes pontos amostrais. 

 



Estes resultados corroboram o conhecimento das populações locais que 

afirmavam sobre o benefício da mitilicultura na agregação de peixes. Tais 

resultados estão associados a grande diversidade de abrigos tridimensionais 

que este cultivo proporciona além do fornecimento de alimento em um ponto 

local, funcionando como um agregador de fauna. O cultivo desta espécie de 

macroalga é menos eficiente neste sentido por criar um abrigo superficial e 

possibilitar uma menor e muito especifica fonte de alimento aos peixes e 

demais organismos. 

Por outro lado, independente da atividade de maricultura realizada, é 

inegável o efeito positivo que esta atividade ofereceu, em maior ou menor grau, 

comparativamente ao ponto controle (área sem atividade de maricultura) sobre 

a ictiofauna das áreas aquícolas analisadas. 
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