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RESUMO 
No presente trabalho são descritos os ovos e estados larvares planctónicos de peixes capturados nos 
sistemas estuarinos da Península Ibérica. Para cada espécie inventariada elaborou-se uma ficha de 
identificação onde se incluiram sucessivamente: (i) uma descrição sumária (diagnose) (e.g. morfologia, 
pigmentação, características merísticas) dos ovos e estados larvares planctónicos, bem como as 
principais características que permitam a sua distinção de formas semelhantes; (ii) a ocorrência 
estacional nos diversos sistemas estudados; (iii) uma ilustração dos ictioplanctontes. As ilustrações 
foram adaptadas de diferentes trabalhos realizados por diversos autores em diferentes regiões 
marinhas e estuarinas. 

 
ABSTRACT 

The present work describes the eggs and larval stages of fishes sampled in the estuaries of  the Iberian 
Peninsula. An identification sheet is presented for each species including: (i) a description of the eggs 
and larval stages (e.g. morphology, pigmentation, meristical characters) as well as the main 
distinguishing characters of similar species; (ii) the seasonal occurence in the iberian estuarine systems; 
(iii) an ilustration of the eggs and larval stages. The ilustrations w ere adapted from the literature. 

 
INTRODUÇÃO (UM POUCO DE HISTÓRIA) 
 
O início dos estudos dos ovos e estados larvares dos peixes situa-se no final do século XIX. Em 1865, 
G.O. Sars efectua as primeiras investigações sobre a pesca de Gadus morhua e verifica que esta 
espécie possui ovos planctónicos. Esta descoberta põe fim à controvérsia gerada na época de que as 
técnicas convencionais de arrasto de fundo levadas a cabo por embarcações comerciais provocariam a 
destruição de posturas de certas espécies de interesse económico. 
 
Estas factos contribuíram para que diversos autores se tenham debruçado sobre o estudo da postura 
de algumas espécies comercializáveis, particularmente na Europa, no período que decorreu de 1880 a 
1900. Verificou-se deste modo que a maioria das espécies com interesse económico possuíam ovos e 
estados larvares planctónicos. Podem citar-se como pioneiros os trabalhos realizados por 
investigadores ingleses (J.T. Cunningham, W.C. M'Intosh & A.T. Masterman, W.C. M'Intosh & E.E. 
Prince, E.W.L. Holt) alemães (E. Ehrenbaum) e italianos (F. Raffaele). Através de fecundações 
artificiais estes autores puderam descrever os ovos e os primeiros estados larvares de cerca de 80% 
dos teleósteos com interesse económico com um pormenor suficiente para permitir a identificação 
segura dos ictioplanctontes susceptíveis de serem capturados na área em que efectuaram os seus 
estudos. 
 
A descrição dos estados larvares mais avançados só pôde ser levada a cabo após a utilização 
generalizada de engenhos para a colheita de plâncton, os quais foram pela primeira vez aperfeiçoados e 
usados com esta finalidade por C.G.J. Petersen. Com o auxílio das referidas redes de plâncton, 
concebidas para a colheita de ictioplanctontes, foi possível filtrar um volume de água suficiente para se 
capturarem a maioria dos estados larvares dos teleósteos. 
 
Estes estudos foram empreendidos no início do século XX (1900 a 1930) fundamentalmente por dois 
investigadores dinamarqueses (J. Schmidt e C.G.J. Petersen) e ainda por R.S. Clark, E. Ford e M.V. 
Lebour. De entre estes autores há que salientar os trabalhos dos dois primeiros que constituíram um 
ponto de partida para a realização de publicações subsequentes. J. Schmidt descreveu um grande 
número de estados larvares de peixes baseando-se em séries cronológicas de larvas. A metodologia 
empregue foi na sua essência seguida por autores subsequentes tendo-se deste modo descrito os 
ictioplanctontes de um grande número de espécies. O referido autor é no entanto mais conhecido pelos 
trabalhos que efectuou sobre a enguia europeia (Anguilla anguilla), particularmente no que diz respeito 



ao estabelecimento da sua área preferencial de postura (mar dos Sargassos) (AHLSTROM & MOSER, 
1981). 
EHRENBAUM (1905-1909) compilou, num trabalho em dois tomos, os conhecimentos adquiridos até à 
data, sobre os ovos e estados larvares dos peixes marinhos do Atlântico Nordeste. O referido trabalho 
constitui ainda hoje uma referência fundamental para a identificação dos ovos e estados larvares 
planctónicos de teleósteos. 
 
Os trabalhos pioneiros de L. Sanzo (que publicou entre 1905 e 1940 cerca de 65 contribuições para o 
conhecimento dos ictioplanctontes que ocorrem no mar Mediterrâneo) serviram de base à elaboração de 
uma monografia intitulada "Uova, larve e stadi giovanili di Teleostei" que surgiu integrada na série de 
estudos efectuados sobre a Fauna e Flora do Golfo de Nápoles. A referida monografia foi publicada em 
quatro tomos durante um período de cerca de 25 anos (1931-1956), tendo sido elaborada a partir de 
material biológico recolhido por S. Lo Bianco. Este último, no entanto, não surge como autor de 
nenhuma secção da monografia, sendo U. D'Ancona o responsável pela sua edição (D'ANCONA et al., 
1931-1956). 
 
Bertelsen (1951) foi o primeiro autor a utilizar os caracteres larvares na revisão sistemática de um grupo 
de peixes marinhos (Ceratoidei). Este autor, recorrendo ao uso de caracteres ontogenéticos e do animal 
adulto, pôde resolver alguns problemas relacionados com a diagnose específica, dimorfismo sexual e 
filogenia do grupo. Outros autores reconheceram a utilidade  do estudo dos caracteres larvares na 
elucidação da posição taxonómica e relações filogenéticas, tendo usado estes caracteres, mais ou 
menos profundamente, nalguns trabalhos de índole sistemática. A profusão de trabalhos publicados 
sobre este tema demonstra bem o interesse que tem a inclusão futura de caracteres larvares no estudo 
das relações filogenéticas entre os diversos taxa. 
 
O grande número de trabalhos efectuados até à data sobre os ovos e estados larvares planctónicos dos 
peixes contribuíram para que se conheçam actualmente os ictioplanctontes de cerca de 2/3 das 450 
famílias actuais de teleósteos (AHLSTROM & MOSER, 1981). 
 
Após um período inicial em que a investigação se debruçou sobre a inventariação e descrição, tão 
exaustiva quanto possível, dos ictioplanctontes recolhidos, o trabalho subsequente incidiu 
prioritariamente sobre a delimitação das épocas e áreas de postura, assim como sobre a estimativa das 
dimensões do "stock" a partir da colheita quantitativa de ictioplanctontes (RÉ, 1984a).  
 
O QUE É O ICTIOPLÂNCTON? 
 
O ictioplâncton é constituído pelos ovos e estados larvares planctónicos dos peixes. A maioria dos 
Osteichthyes marinhos emite ovos planctónicos. Os ovos pelágicos apresentam geralmente dimensões 
reduzidas (ca. 1mm). O diâmetro da cápsula pode variar entre 0.5 e 5.5mm. Todos os ovos pelágicos 
são transparentes e a sua forma é geralmente esférica. Alguns apresentam, no entanto, formas diversas 
(elipsoidal, ovóide, etc.). Os ovos possuem uma membrana externa perfurada por um número variável de 
poros. No seio de uma espécie as características do ovo (dimensões, número e dimensões das gotas 
de óleo, pigmentação, morfologia e desenvolvimento do embrião) são pouco variáveis. O período de 
desenvolvimento embrionário é extremamente variável, sendo característico para cada espécie e 
dependente sobretudo da temperatura. As larvas recém-eclodidas apresentam um saco vitelino mais ou 
menos desenvolvido que é gradualmente consumido (alimentação endógena). Após o desenvolvimento 
progressivo dos sistemas sensorial, circulatório, muscular e digestivo, as larvas passam a alimentar-se 
activamente de organismos planctónicos (alimentação exógena). Os estados larvares com saco vitelino 
possuem características próprias que podem ser utilizadas na sua identificação (padrões pigmentares, 
forma e dimens es do corpo, número de miómeros, etc.). Os estados larvares mais avançados podem 
desenvolver características transitórias, também utilizadas na sua identificação (padrões pigmentares, 
espinhos, cristas, etc.). Durante este período da vida planctónica as larvas tornam-se semelhantes ao 
animal adulto, apresentando características merísticas similares. No final do período larvar assiste-se à 
transformação gradual ou brusca correspondente à passagem à fase juvenil. A larva após um período de 
vida planctónica passa a ter uma existência nectónica, bentónica ou necto-bentónica. O estado juvenil 
pode ser caracterizado por surgirem características similares ao animal adulto: formam-se todos os 
raios das barbatanas e as escamas, e o esqueleto axial e apendicular apresentam uma ossificação 



avançada. o padrão pigmentar é semelhante ao do adulto, assim como a forma do corpo (MOSER, 
1984). 
Apesar destas serem as características gerais dos primeiros estados de desenvolvimento dos peixes 
ósseos, existem numerosas variações. As fases planctónicas dos peixes de profundidade são mal 
conhecidas. Muitas espécies costeiras e estuarinas produzem ovos bentónicos ou demersais, que 
apresentam geralmente dimensões superiores a 1mm. Nestas espécies o desenvolvimento desde a 
eclosão até ao estado juvenil é geralmente directo, adquirindo os estados larvares gradualmente 
características semelhantes ao adulto, (merísticas, forma e pigmentação). Os ovos bentónicos são 
frequentemente aderentes ao substrato e depositados em conjunto. Podem observar-se cuidados 
parentais em muitas espécies, não só em relação ao estado embrionário (ovo) como aos estados 
larvares (larva). 
 
No período que medeia entre a postura e o recrutamento a maioria dos peixes ósseos sofrem 
transformações importantes na sua morfologia externa e interna, assim como no seu comportamento. 
Após a eclosão, as larvas apresentam um desenvolvimento pouco avançado, sendo no período 
subsequente de vida planctónica que as características adultas são gradualmente adquiridas. Trata-se 
de um processo contínuo, existindo porém fases que é importante delimitar. A terminologia empregue 
para designar as diversas fases da vida planctónica dos Osteichthyes não se encontra ainda 
uniformizada apesar de numerosos autores se terem debruçado sobre o problema. As designações 
mais correntemente empregues são fundamentalmente três (MOSER, 1984, RÉ, 1984a): 
 

Ovo - fase compreendida entre a fecundação e a eclosão (período embrionário). 
 

Larva - fase compreendida entre a eclosão e a metamorfose (período larvar). A 
metamorfose é coincidente com o final da vida planctónica e com o aparecimento das 
escamas e de uma pigmentação e forma essencialmente idênticas à do animal adulto. 
Durante o estado larvar assiste-se à flexão urostilar, sendo por vezes conveniente dividir 
o período larvar em diversas etapas tendo em consideração este aspecto do 
desenvolvimento (pré-flexão, flexão, pós-flexão). A flexão da região terminal da 
notocorda é geralmente acompanhada por um desenvolvimento rápido das barbatanas, 
da forma do corpo, das capacidades locomotoras, e das estratégias alimentares. 

 
Juvenil - fase compreendida entre a metamorfose e a primeira maturação sexual. 

 
Alguns estados de transição podem, no entanto, ser reconhecidos, nomeadamente: a fase em que as 
larvas apresentam um saco vitelino (entre a eclosão e a absorção completa das reservas vitelinas) (larva 
com saco vitelino); a fase de transformação (entre a absorção das reservas vi telinas e a fase juvenil). A 
metamorfose ocorre no final deste último estado. Os primeiros estados de vida de alguns peixes 
incluem ainda alguns estados ontogenéticos particulares que receberam designação próprias: 
leptocephalus (Anguiliformes); scutatus (Antennarius); vexilifer (Carapidae); kasidoron (Gibberichthys). 
Nalguns casos ainda, algumas características do desenvolvimento ontogenético permitem subdividir 
alguns destes estados (e.g. o estado leptocephalus pode ser subdividido em engiodontico e 
euriodontico) (LASKER, 1981, MOSER, 1984) (Figura 1). 
 
Os caracteres que podem ser utilizados na identificação dos ovos planctónicos dos peixes são variados  
(RUSSEL, 1976, MOSER, 1984): 
 

i) presença ou ausência de gotas de óleo 
ii)  vitelo homogéneo ou segmentado 
iii) dimensões do espaço perivitelino 
vi) aparência da membrana (lisa ou ornamentada) 
v) dimensões da cápsula ou córion 
vi) forma da cápsula ou córion 
vii) características dos estádios embrionários mais avançados e do embrião; 

presença ou ausência de padrões pigmentares, pigmentação dos olhos, 
pigmentação das reservas vitelinas e gota de óleo 

 



A maioria dos ovos pelágicos é esférica. Alguns ovos apresentam formas elipsoidais (Engraulis, 
Anchoa) ou ovóides (Gobiidae, Scaridae, Ophidiidae). Alguns ovos bentónicos podem apresentar formas 
irregulares, especialmente quando são depositados em quantidades apreciáveis. As dimensões mais 
frequentes para a cápsula dos ovos são próximas de 1mm (podem variar entre 0.5 e 5.5mm). Os ovos 
bentónicos podem apresentar dimensões superiores mais elevadas (ca. 7.0 a 8.0mm e.g. Salmonidae, 
Anarhichadidae, Zoarcidae). A maioria dos ovos pelágicos contém uma única gota de óleo. As gotas de 
óleo podem estar presentes (em número e dimensões variadas) ou ausentes. As suas dimensões 
variam geralmente entre 0.10 e 1.0mm. O número, posição e coloração das gotas de óleo podem ter 
interesse taxonómico. Pode-se assistir a uma migração das gotas de óleo no decurso do 
desenvolvimento embrionário. A aparência do vitelo é outro carácter com interesse taxonómico. As 
reservas vitelinas podem ser homogéneas ou segmentadas. A segmentação surge normalmente nas 
formas mais primitivas e o vitelo é homogéneo em formas mais evolucionadas. A aparência do córion é 
igualmente importante. Pode apresentar-se liso ou ornamentado. Estruturas poligonais salientes são 
características de algumas espécies. As dimensões do espaço vitelino são também variáveis e 
constituem outro carácter diagnosticante. A maioria dos ovos possui um espaço perivitelino pouco 
desenvolvido. Outras espécies porém podem apresentar espaços perivitelinos consideráveis, 
especialmente espécies pouco evoluídas (Clupeiformes, Anguiliformes, Salmoniformes). Os caracteres 
associados ao desenvolvimento do embrião são igualmente úteis na identificação dos ovos. De entre 
estes podem mencionar-se os padrões pigmentares do embrião, das reservas vitelinas e da(s) gota(s) 
de óleo (MOSER, 1984). 
 

 
 

Figura 1- Terminologia dos primeiros estados de desenvolvimento de Trachurus simetricus.  
Adaptado de MOSER (1984). 



 
As larvas logo após a eclosão apresentam geralmente dimensões inferiores a 5mm. Nas larvas recém-
eclodidas, o saco vitelino é usualmente uma estrutura proeminente visível na região anterior do corpo. 
Nos ovos cujo período de desenvolvimento embrionário é curto, as larvas recém-eclodidas apresentam 
geralmente olhos não pigmentados, a boca e o tubo digestivo não são funcionais e o anus não se 
encontra ainda aberto. A quase totalidade do corpo é envolvida por uma barbatana primordial na qual 
não se reconhecem ainda as barbatanas ímpares. Nalgumas espécies o padrão pigmentar, a presença 
ou ausência de gotas de óleo e a sua posição no saco vitelino, podem ser utilizados como 
características diagnosticantes. A pigmentação do corpo, do saco vitelino e das gotas de óleo são 
igualmente características a considerar. No decurso do desenvolvimento embrionário os olhos adquirem 
pigmentação, a boca, o ânus e o tubo digestivo tornam-se funcionais. A posição do anus pode constituir 
uma característica diagnosticante. Pode encontrar-se próximo ou afastado da parte posterior das 
reservas vitelinas. Nos Gadoidea a abertura do ânus não se efectua na margem da barbatana primordial 
mas de um dos seus lados (geralmente no lado direito). Durante o desenvolvimento ontogenético as 
reservas vitelinas são gradualmente consumidas. Os padrões pigmentares podem variar neste período 
(RUSSEL, 1976, MOSER, 1984). 
 
A utilização completa das reservas vitelinas marca o final de uma etapa importante na fase larvar. A 
larva após um período de alimentação endógena passa a poder alimentar-se exogenamente. No início a 
barbatana primordial é ainda aparente. O urostilo sofre uma flexão e as barbatanas ímpares e pares 
sofrem um desenvolvimento importante. Nesta fase assiste-se ao desenvolvimento de um padrão 
pigmentar que é geralmente característico para cada espécie. As características merísticas são as 
mais importantes na identificação dos estados larvares dos peixes ósseos. Todas as características 
mensuráveis podem ser importantes, mas o número de miómeros/vértebras e o número de raios das 
barbatanas têm um interesse particular. As variáveis merísticas podem permitir a distinção entre 
diversos níveis taxonómicos (e.g. o número de raios da barbatana caudal e das barbatanas pélvicas 
podem permitir a distinção de ordens ou famílias, o número de raios das barbatanas dorsal, anal e 
peitorais podem permitir distinguir géneros ou espécies) (LASKER, 1981, MOSER, 1984). 
 
PORQUÊ ESTUDAR O ICTIOPLÂNCTON? 
 
O estudo dos ovos e dos estados larvares planctónicos dos peixes (i.e. do ictioplâncton) tem 
contribuído sobremaneira para o avanço da investigação nos domínios da Ictiologia e da Biologia 
Pesqueira. Os diferentes aspectos desse estudo podem ser sintetizados do seguinte modo (RÉ, 
1984a): 
 

i) Estudos de Sistemática e Ecologia 
 

Clarificação da posição sistemática e/ou filogenética de certas 
espécies ou grupos de espécies 

 
Estudos de desenvolvimento, alimentação, crescimento, 
mortalidade, transporte e comportamento dos estados larvares 
dos peixes  

 
ii) Estudos de identificação e avaliação de recursos pesqueiros 

 
Conhecimento das épocas de postura a partir do período de 
captura dos ictioplanctontes 

 
Delimitação das áreas frequentadas pela população adulta no 
momento da postura (área de postura) 

 
Estimativa da biomassa da população adulta através da 
avaliação da abundância e distribuição dos ictioplanctontes 

 
Estimativa dos factores que influenciam a variabilidade do 
recrutamento 



 
Avaliação das abundâncias relativas das populações de 
espécies com interesse económico 

 
Avaliação das modificações espacio-temporais da composição 
e abundância dos recursos pesqueiros 

 
Identificação e avaliação de novos recursos pesqueiros 

 
A partir da estimativa do número de ovos emitidos por uma dada espécie no decurso do seu ciclo anual 
de reprodução (produção anual), e com base no conhecimento da fecundidade absoluta das fêmeas, é 
possível calcular o número de indivíduos do referido sexo que participaram na postura. Se se conhecer 
a proporção de fêmeas na população ("sex ratio") e o peso médio dos indivíduos que a compõem, é 
possível avaliar o número de reprodutores dos dois sexos assim como a sua biomassa. 
 
A abundância (N) e a biomassa (B) dos reprodutores pode ser calculada a partir das seguintes fórmulas 
(RÉ, 1984a): 
 

N ♀W = P / (F x K) 
B ♀W = N / N     x pm 

 
em que: 

 
P =  número de ovos emitidos por uma dada espécie no decurso do seu ciclo anual 

de reprodução (produção anual) 
F = número médio de ovos emitidos por uma fêmea adulta durante uma época de 

postura (fecundidade absoluta) 
K = proporção de fêmeas na população ("sex ratio") 
pm = peso médio dos indivíduos que compõem a população 

 
Os principais erros decorrentes da estimativa da biomassa de reprodutores recorrendo a este método 
são principalmente devidos ao cálculo da produção anual de ovos e/ou larvas. Estas estimativas exigem 
igualmente que se faça uma cobertura espacio-temporal da postura da espécie a estudar, o que requer 
a utilização de meios operacionais muito importantes. 
 
Recentemente foi descrito um método alternativo para estimar a biomassa de reprodutores em espécies 
cuja reprodução seja parcial ou seriada. O método de produção de ovos (MPO) foi desenvolvido para 
estimar a biomassa de reprodutores de Engraulis mordax (LASKER, 1985). O referido método tem vindo 
a ser aplicado com sucesso em espécies (sobretudo Clupeoidei) que apresentem uma reprodução 
múltipla ou assincrónica. As principais vantagens da utilização deste método estão relacionadas com 
os seus baixos custos e sobretudo com o facto de se obter uma estimativa precisa da biomassa de 
reprodutores num único cruzeiro. 
 
A biomassa de reprodutores (B) pode ser estimada segundo o método de produção de ovos através da 
aplicação da seguinte fórmula (LASKER, 1985): 
 
 
                                      P0 x W 
                        B = k A ------------- 
                                     R x F x S 
 

em que: 
 

P0 = produção diária de ovos por unidade de amostragem (usualmente 0.05 m2) 
W = peso médio das fêmeas maturas na população (g) 
R = proporção de fêmeas na população (proporção sexual ou "sex ratio") (por peso, 

g) 



F = fecundidade parcial ("batch fecundity") (i.e. número médio de ovos emitidos por 
fêmea e por postura) 

S = frequência de postura (i.e. proporção de fêmeas que se reproduzem por dia) 
A = área prospectada em unidades de amostragem (0.05 m2) 
k = factor de conversão (gramas em toneladas métricas) 

 
A produção diária de ovos (P0), corresponde ao número de ovos produzidos por dia e por unidade de 
amostragem durante o período de amostragem. Os ovos capturados no plâncton são seriados em 
classes de idade tendo em consideração o seu estádio de desenvolvimento, a hora da amostragem e a 
temperatura da água. A mortalidade dos ovos pode ser calculada através da relação entre o número de 
ovos amostrados e sua idade. A produção diária de ovos pode ser estimada assumindo que a 
mortalidade é constante e que a postura ocorre numa hora determinada (LASKER, 1985). 
 

Pt = P0 e -Zt 
 

em que: 
 

Pt = número de ovos na categoria de idade t 
t = idade, em dias (i.e. desde a hora da postura até à hora de amostragem) 
P0 = produção diária de ovos por unidade de amostragem 
Z = taxa diária de mortalidade instantânea dos ovos 

 
Os ovos são colhidos com o auxílio de uma rede de plâncton especialmente concebida para o efeito 
(CalVET) arrastada num trajecto vertical cobrindo uma unidade de amostragem (usualmente 0,05 m2). 
Os adultos são colhidos durante o cruzeiro utilizando métodos tradicionais de amostragem (arrasto de 
fundo ou pelágico). A fecundidade parcial (F) é determinada através da enumeração dos ovócitos 
hidratados nos ovários das fêmeas maturas antes da sua emissão. A fracção de fêmeas que se 
reproduzem por dia (frequência de postura - S) é determinada através da análise histológica dos 
folículos post-ovulatórios observados nos ovários (após a emissão de um óvulo os folículos que o 
envolvem degeneram rapidamente sendo possível determinar a tempo decorrido entre esta e a 
amostragem) (LASKER, 1985). 
 
Actualmente, um dos principais problemas da investigação no domínio da Biologia Pesqueira, relaciona-
se com a compreensão dos processos que condicionam a variabilidade da força anual do recrutamento 
(o recrutamento pode ser sumariamente definido como a adição de uma nova classe anual à população 
adulta ou ao stock  explorado).  
 
O desenvolvimento de técnicas de investigação específicas que possibilitam o estudo pormenorizado da 
ecologia, crescimento, alimentação, condição, estado nutricional/inanição, predação e mortalidade dos 
primeiros estados de desenvolvimento (ovos e estados larvares planctónicos dos peixes) e a 
possibilidade de utilização de novos equipamentos na investigação dos ambientes estuarino e oceânico, 
torna possível iniciar e realizar com bons resultados este tipo de estudos. A compreensão de tais 
processos reveste-se de particular importância se atendermos à influência que estes têm na abundância 
das futuras capturas dos recursos e na sua gestão a médio e longo prazo. 
 
A grande maioria das populações produz, com uma periodicidade anual, uma quantidade variável de 
ovos e estados larvares planctónicos, que sobrevivem até à fase do recrutamento. Os primeiros estados 
de desenvolvimento dos peixes, são particularmente sensíveis às condições do meio. O número de 
indivíduos que atingem a fase de recrutamento é muito variável (Figura 2 e 3). 
 



 
 

Figura 2- Variação da biomassa de reprodutores de Sardinops sagax e Engraulis mordax entre os anos 
de 1790 e 1970 no Pacífico Este. As estimativas anteriores a 1951 foram efectuadas com base na taxa 

de deposição de escamas, das duas espécies, nos sedimentos.  
Adaptado de SMITH & MOSER (1988). 

 

 
 

Figura 3- Diagrama esquemático do ciclo vital dos peixes.  
Adaptado de BAKUN et al. (1982). 

 
 
Os processos envolvidos na variabilidade do recrutamento não estão ainda totalmente esclarecidos. O 
sucesso ou falha do recrutamento pode depender de diversos factores. As disponibilidades alimentares 
e predação desempenham provavelmente um papel importante, sendo ambos dependentes, em maior 
ou menor grau, das condições do meio. Outros factores, tais como as correntes, ventos, turbulência 
e/ou estratificação da coluna de água, podem também intervir no processo. A influência deste conjunto 
de factores na variabilidade do recrutamento não pode ser estudada isoladamente. A abordagem desta 
problemática requer um estudo multidisciplinar e integrado, mobilizando os recursos científicos e 
tecnológicos necessários. 



 
É vulgarmente aceite que o recrutamento anual é determinado durante os primeiros estados de 
desenvolvimento, em particular durante os estados planctónicos (estado embrionário e estado larvar). O 
esclarecimento dos processos envolvidos na variabilidade do recrutamento tem sido frequentemente 
associado a três factores: (i) mortalidade por inanição larvar ; (ii) predação ; (iii) transporte. Estas 
hipóteses postulam que a inanição larvar, a predação exercida sobre os ovos e estados larvares e o 
transporte dos mesmos para áreas desfavoráveis, determinam em grande medida a força do 
recrutamento. 
 
De acordo com a hipótese da inanição larvar, o sucesso do recrutamento depende das disponibilidades 
alimentares relativamente aos primeiros estados larvares (após a absorção completa das reservas 
vitelinas). A distribuição "contagiosa" que tem por resultado a formação destas agregações de alimento 
potencial, só pode, segundo alguns autores, formar-se em águas estratificadas e com baixo 
hidrodinamismo, no meio marinho. As tempestades e o afloramento costeiro, podem deste modo estar 
na base da morte dos estados larvares por inanição (LASKER, 1981) (Figura 4). O estado nutricional 
das larvas dos peixes bem como de outros grupos pode ser determinado recorrendo a diversas técnicas 
(histológicas e/ou bioquímicas). 
 
A hipótese da predação postula que a variabilidade do recrutamento é determinada pela predação dos 
primeiros estados planctónicos de desenvolvimento. Apesar de se tratar de uma hipótese plausível, até 
ao momento, só foi possível determinar quantitativamente os efeitos da predação sobre os ovos dos 
peixes (BAILEY & HOUDE, 1989). 
 
De acordo com a hipótese do transporte, a variabilidade do recrutamento é determinada pelo transporte 
dos ovos e estados larvares planctónicos para zonas favoráveis ou desfavoráveis ao seu 
desenvolvimento (PARRISH et al., 1981). 
 
Estas três hipóteses estão intimamente relacionadas. Na realidade uma área de retenção e 
desenvolvimento dos ovos e estados larvares só é favorável à sobrevivência dos mesmos quando existem 
quantidades suficientes de alimento adequado e/ou um número reduzido de predadores. Paralelamente 
os estados larvares debilitados por inanição são naturalmente mais susceptíveis à predação. Esta 
poderá explicar o facto de raramente se colherem estados larvares próximos da morte por inanição na 
natureza. 
 

 
 

Figura 4- Relação entre a taxa de mortalidade dos estados larvares de Engraulis mordax e  
o número de períodos de acalmia por mês. Adaptado de PETERMAN & BRADFORD (1987). 

 
Outras hipóteses foram sugeridas como estando na base da variabilidade do recrutamento. HJORT 
(1914, 1926) foi o primeiro autor a referir que a flutuação das classes anuais estava relacionada com as 



disponibilidades alimentares, postulando que durante as primeiras fases larvares a existência de 
alimento adequado determinaria em grande medida o sucesso do recrutamento (hipótese do período 
crítico). Segundo CUSHING (1975, 1982) a sincronia entre a reprodução e os ciclos de produção 
planctónica determinariam a sobrevivência dos primeiros estados larvares planctónicos 
("match/mismatch hypothesis"). SINCLAIR (1988) postulou que existiriam áreas de retenção dos 
primeiros estados planctónicos de desenvolvimento tendentes a maximizar a sua sobrevivência 
("member/vagrant hypothesis"). 
 
Pequenas variações nas taxas diárias de crescimento e mortalidade, parecem influenciar 
consideravelmente o recrutamento (HOUDE, 1987). As taxas diárias de mortalidade são difíceis de 
determinar, envolvendo a utilização de meios operacionais muito importantes. As taxas de crescimento 
diário dos estados larvares dos peixes podem ser facilmente determinadas com base no estudo dos 
anéis diários de crescimento observáveis nos otólitos dos peixes (RÉ, 1984a, 1986a). 
 
 
ESTUDOS QUANTITATIVOS DO ICTIOPLÂNCTON 
 
Variações Espacio-Temporais 
 
A ocorrência no plâncton de ovos e estados larvares das diferentes espécies de peixes ósseos revela 
uma sequência estacional que é dependente por um lado da distribuição de cada espécie e por outro da 
sua época de postura, entre outros factores. 
 
O período de reprodução é geralmente conhecido para a maioria das espécies. Podem distinguir-se 
grupos de espécies que se reproduzem nas diversas estações do ano (reprodutores invernais, 
primaveris, estivais e outonais). Existem ainda espécies que se reproduzem durante praticamente todos 
os meses do ano, apresentando no entanto épocas preferenciais de postura. A temperatura das águas 
é um dos factores predominantes na distribuição estacional da postura da maioria das espécies de 
peixes (RUSSEL, 1976, RÉ, 1984a). 
 
RÉ (1984a) analisou a variação estacional da diversidade do ictioplâncton (unicamente estados larvares 
planctónicos) em duas regiões distintas da costa portuguesa. A evolução anual dos valores obtidos para 
três índices de diversidade específica (Margalef, Shannon-Wiener e Equitabilidade) mostraram a 
existência de um padrão geral de variação nas duas zonas costeiras marinhas estudadas. Os valores 
registados para o índice de Margalef e Shannon-Wiener seguiram um padrão similar, com um mínimo 
nos meses de Inverno e um máximo nos meses de Primavera-Verão. O índice de Equitabilidade 
apresentou valores aproximadamente constantes ao longo dos períodos de amostragem com dois 
mínimos invernais e primaveris algo acentuados. 
 
É um facto bem conhecido que um grande número de espécies efectuam a postura em limites bem 
definidos de temperatura de tal modo que se pode estabelecer uma relação entre a época do ano e o 
seu período de reprodução. Uma alteração do ciclo anual de variação da temperatura das águas, como 
a verificada numa região em que se façam sentir os efeitos de afloramento costeiro de águas mais frias 
("upwelling"), pode influenciar sobremaneira a repartição temporal da postura de algumas espécies. 
 
A reprodução de algumas espécies de peixes pode estar estreitamente relacionada com o ciclo 
produtivo de uma determinada área geográfica. Esta estratégia reproductiva parece ser válida para um 
certo número de espécies, podendo estas adaptar-se a pequenas variações do ciclo de produção fito- e 
zooplanctónica. Por outro lado, a alta productividade verificada nas áreas de afloramento costeiro pode 
ser um factor importante na sobrevivência dos estados larvares dos peixes, nomeadamente no que diz 
respeito às quantidades de alimento disponíveis no momento da primeira alimentação exógena. 
 
O ritmo de reprodução e a distribuição estacional da postura dos peixes em geral, e dos Clupeidae em 
particular, está provavelmente relacionado com um mecanismo que sincroniza a ocorrência dos 
ictioplanctontes com o ciclo anual de produção planctónica. CUSHING (1975, 1982) baseando-se no 
facto do ritmo de reprodução da maioria dos Clupeidae parecer estar relacionado com certas fases da 
produção anual planctónica, postulou que esta estratégia reprodutora ("match/mismatch hypothesis") 
seria válida para um grande número de espécies de peixes. Admitindo que esta hipótese se verifica, 



então os factores bióticos e abióticos que condicionam a distribuição temporal da postura têm uma 
influência directa no processo. Em latitudes elevadas, onde, de um modo geral, os ciclos de produção 
planctónica são de curta duração, o ritmo de reprodução de alguns Clupeidae, e em particular de 
Clupea harengus, pode ser extremamente preciso e regular. Em latitudes médias e baixas e nas 
regiões sujeitas à influência de afloramento costeiro, a época de postura pode ser mais longa, estando o 
ritmo de reprodução sujeito a variações importantes. Nos Clupeidae que efectuem posturas múltiplas a 
duração da época de reprodução depende essencialmente da frequência da postura. A maior duração 
de postura de alguns Clupeidae de latitudes intermédias (e.g. Sardina pilchardus) é considerada por 
CUSHING (1975, 1982) como um processo de obviar os efeitos de um ciclo de produção planctónica 
extremamente variável, na mortalidade dos primeiros estados larvares planctónicos. 
 
O ritmo de reprodução pode ainda ser controlado pela estrutura da população. Deste modo, a duração 
da postura pode ser condicionada pela composição etária distinta dos reprodutores que atingem a 
maturação sexual em diferentes épocas do ano. Os factores ecológicos que controlam o ritmo de 
reprodução dos Clupeidae não estão ainda completamente esclarecidos. Diversos autores concluíram 
que a evolução temporal da temperatura das águas, as disponibilidades alimentares e o fotoperíodo têm 
uma influência directa no processo. A temperatura das águas parece ser o factor mais importante, e 
consequentemente determinante, da postura da sardinha. A postura desta espécie decorre no Atlântico 
Nordeste em épocas diferentes segundo as localidades geográficas. De um modo geral a postura é 
tanto mais tardia quanto mais elevada fôr a latitude, devendo as causas desta variação estar 
associadas às diferentes condições hidrológicas do meio. A época de reprodução parece ser bastante 
longa na maioria dos casos extendendo-se praticamente a todos os meses do ano. A intensidade 
máxima da postura tem lugar normalmente em águas cujas temperaturas não sejam superiores a 16 C 
(RÉ, 1984a, 1986a). 
 
Ao longo da costa portuguesa a postura da sardinha estende-se por um período de cerca de 12 meses, 
existindo uma estreita relação entre a temperatura das águas e a sua maior intensidade. A postura 
desenrola-se preferencialmente durante o Outono, Inverno e Primavera (Novembro a Janeiro e 
Abril/Maio), sendo residual no Verão. A postura é mais intensa durante o Outono e Inverno na região 
ocidental Norte da costa Portuguesa e na região Sul durante a Primavera. As áreas de postura 
localizam-se ao longo da plataforma continental, parecendo existir uma tendência para estas se 
contraírem com o decorrer da época de reprodução (RÉ et al., 1990). 
 
A existência de dois períodos de maior intensidade de reprodução da sardinha ao longo da costa 
portuguesa está provavelmente relacionada com a estrutura etária da população. Com efeito, apesar da 
sardinha efectuar posturas múltiplas, a existência de dois períodos distintos de maior intensidade 
reprodutora pode estar relacionada com uma certa precocidade na maturação das sardinhas de classe 
etária superior, relativamente às sardinhas que atingem pela primeira vez a maturação sexual. A provável 
existência de migrações da sardinha ao longo da costa portuguesa no sentido Sul-Norte, aliada ao facto 
de a sua reprodução ser mais intensa na região ocidental Norte durante os meses de Outono e Inverno 
e na região Sul durante os meses da Primavera (RÉ, 1984a, 1986a) parece indicar que: 
 

i) A época preferencial de postura registada na região ocidental Norte é devida sobretudo 
à reprodução de classes etárias superiores (2/3 anos), que atingem a maturação sexual 
mais precocemente, e que não são, de uma maneira geral capturados na região Sul. 

 
ii) A época preferencial de postura registada na região Sul é devida fundamentalmente à 

reprodução dos indivíduos que atingem pela primeira vez a maturação sexual (1º ano). 
 
Os Clupeidae que efectuam posturas pelágicas reproduzem-se em áreas de extensão variável, 
dependendo esta da dimensão da população e de diversos factores ambientais (e.g. temperatura, 
fotoperíodo, etc.). A selecção de uma área de postura pode estar directamente relacionada com as 
disponibilidades alimentares, de tal modo que os períodos de maior percentagem de replecção dos 
tubos digestivos dos adultos podem corresponder aos períodos de maior intensidade reprodutora. A 
relação existente entre as disponibilidades alimentares e a intensidade da postura poderá ser explicada 
em parte pelas elevadas necessidades energéticas relacionadas com a efectivação de uma postura 
múltipla, e ainda pelo facto de as áreas propícias para a alimentação dos adultos serem de igual modo 
apropriadas para o desenvolvimento dos estados larvares. 



 
A variação estacional das dimensões dos ovos parece ser uma característica comum a um certo 
número de teleósteos marinhos. Nos peixes que efectuem posturas múltiplas, a variação das 
dimensões dos ovos pode ser relacionada fundamentalmente com: (i) uma redução das reservas 
energéticas ao longo da época de reprodução ; (ii) uma variação na distribuição das reservas 
energéticas entre o crescimento e a reprodução e (iii) uma variação estacional da estrutura etária da 
população. De um modo geral, o padrão de variação das dimensões dos ovos de alguns Clupeoidei é 
semelhante: os ovos de maiores dimensões surgem no Inverno, enquanto que os de menores 
dimensões são emitidos no Verão (BLAXTER & HUNTER, 1982). Diversos autores referem existir uma 
relação marcada entre alguns factores ambientais (e.g. temperatura, salinidade) e as dimensões dos 
ovos. Os ovos de maiores dimensões conferem um maior potencial de sobrevivência dos estado larvares 
planctónicos relativamente aos ovos de menores dimensões. As maiores dimensões das reservas 
vitelinas dos óvulos emitidos nos períodos em que a temperatura é mais baixa pode aumentar 
consideravelmente o período em que a larva subsiste à custa do vitelo. Este facto poderá ter um 
significado adaptativo, uma vez que os estados larvares resultantes da postura dos reprodutores 
invernais encontrariam variações mais marcadas do ciclo anual de produção planctónica, e 
consequentemente menores disponibilidades alimentares, relativamente aos estados larvares no 
período primaveril e estival. Apesar de se terem efectuado diversos estudos sobre o potencial de 
sobrevivência dos estados larvares de Clupea harengus, conferido pelas dimensões das reservas 
vitelinas, este não foi ainda avaliado noutros Clupeoidei. Julga-se, no entanto, que esta hipótese poderá 
ser válida para outras espécies. 
 
As dimensões da cápsula e da gota de óleo dos ovos de Sardina pilchardus ao longo da costa 
portuguesa variam de um modo cíclico, apresentando dimensões máximas nos meses de Inverno e 
mínimas nos meses da Primavera. A explicação para este fenómeno poderá estar relacionada com a 
estrutura etária da população, de tal modo que os indivíduos de classes etárias mais avançadas 
produzem óvulos de maiores dimensões, enquanto que os indivíduos que atingem pela primeira vez a 
maturação sexual produzem óvulos de menores dimensões (RÉ, 1984a, 1986a). 
 
A hora da postura de algumas espécies de peixes, e em particular dos Clupeidae, pode ser avaliada a 
partir da presença no plâncton de ovos nos primeiros estádios de desenvolvimento. A maioria dos 
Clupeoidei efectua posturas crepusculares ou nocturnas. O facto da fecundação ser limitada a um 
período determinado do dia é entendido por BLAXTER & HUNTER (1982) como uma possível adaptação 
que tem por resultado minimizar a acção de uma predação selectiva causada por alguns planctófagos 
de hábitos diurnos. As causas da postura se limitar a um período restrito não estão ainda 
completamente esclarecidas. Alguns autores referem que o fotoperíodo parece ter uma influência 
directa no processo de tal modo que a hora em que os ovos nos primeiros estádios de desenvolvimento 
são capturados no plâncton (hora da postura) pode variar consoante a época do ano. RÉ et al. (1988) 
verificaram que a sardinha se reproduz ao longo da costa portuguesa, na Primavera, nas primeiras horas 
do período nocturno (21:00/23:00 T.U.C.). Os ovos no primeiro estado de desenvolvimento (Estado I, 
indivisos e/ou não fecundados) foram unicamente capturados durante este período de três horas. 
 
Migrações Verticais Nictemerais 
 
A distribuição vertical dos estados larvares dos peixes assim como as suas migrações verticais, têm 
sido objecto de estudo de numerosos autores. A sua abordagem torna-se, no entanto, difícil, sobretudo 
devido a problemas operacionais relacionados com a metodologia prosseguida durante a amostragem. 
 
Geralmente um número comparativamente superior de estados larvares é capturado durante o período 
nocturno, em particular, os de dimensões mais elevadas. Este facto foi inicialmente interpretado como 
sendo resultante da efectivação de uma migração vertical activa, tendo, no entanto, sido considerado o 
evitamento dos estados larvares relativamente ao engenho de colheita. 
 
Diversos autores estudaram pormenorizadamente as distribuições verticais e as migrações verticais 
nictemerais dos Clupeoidei e em particular de Sardina pilchardus. Os resultados obtidos parecem 
sugerir que os estados larvares ocorrem sobretudo entre a superfície e os 30m de profundidade durante 
um ciclo nictemeral. Durante o período diurno a abundância máxima situar-se-á entre os 10 e os 25m, e 
durante o período nocturno as larvas ocorreram próximo da superfície, nos primeiros 5 a 10m. 



 
A dinâmica da distribuição vertical dos estados larvares dos Clupeidae em geral, parece seguir um 
padrão idêntico. As larvas encontram-se predominantemente próximo dos 20m de profundidade durante 
o dia (apresar de determinados estados larvares poderem exibir uma distribuição vertical mais alargada) 
e durante a noite regista-se uma tendência para se efectuarem migrações verticais em direcção à 
superfície. As causas das migrações verticais nictemerais poderão estar relacionadas com fenómenos 
de fototropismo (RÉ, 1984a, 1986a). 
 
A grande maioria dos estados larvares de Clupeoidei exibe ainda um ritmo circadiano de 
enchimento/esvaziamento da bexiga gasosa. As larvas apresentam bexigas gasosas repletas com gás 
durante o período nocturno e vazias durante o período diurno. O enchimento e esvaziamento das 
bexigas é geralmente efectuado exclusivamente durante os períodos crepusculares através da 
deglutição de ar atmosférico. Este ritmo de enchimento/esvaziamento da bexiga gasosa poderá ser 
interpretado como um mecanismo de conservação de energia tendente a fornecer a flutuabilidade 
necessária para que os estados larvares se mantenham inactivos próximo da superfície das águas 
durante o período nocturno. As vantagens adaptativas deste procedimento são numerosas. As larvas 
podem através deste mecanismo comportamental manter uma posição relativamente estável nas 
camadas superficiais da coluna de água durante os períodos em que não se alimentem. A redução das 
actividades natatórias poderá ainda resultar numa diminuição da predação exercida sobre estas por 
alguns zooplanctontes que detectem as presas através dos seus movimentos (e.g. Chaetognatha) (RÉ, 
1984a, 1986a). 
 
As migrações verticais nictemerais exibidas por alguns ictioplanctontes podem ainda estar relacionadas 
com a alimentação, uma vez que um grande número de zooplanctontes efectuam importantes 
movimentos verticais. As migrações verticais efectuadas por alguns zooplanctontes que estão na base 
da alimentação dos estados larvares de sardinha poderá estar na base das deslocações verticais 
efectuadas por estes últimos, apesar de se verificar existir uma ritmicidade na sua alimentação. 
 
ECOLOGIA ALIMENTAR DOS ESTADOS LARVARES 
 
A ecologia alimentar dos estados larvares dos Clupeoidei em particular, e dos peixes em geral, pode 
ser estudada a partir da análise dos conteúdos dos tubos digestivos dos ictioplanctontes capturados na 
natureza. Após um período variável em que a larva subsiste à custa das reservas vitelinas, esta passa a 
alimentar-se activamente. O crescimento e sobrevivência dos primeiros estados larvares planctónicos 
depende fundamentalmente das dimensões do ovo, e por consequência das dimensões das reservas 
vitelinas. Os ovos de maiores dimensões poderão conferir um potencial superior de viabilidade das 
larvas, nos locais em que as disponibilidades alimentares sejam reduzidas, uma vez que o período em 
que a larva subsiste à custa das suas reservas vitelinas é prolongado. A captura activa de espécies-
presa (fito- e zooplanctontes) pode iniciar-se nalguns Clupeoidei ainda antes da absorção completa das 
reservas vitelinas, após a boca e o tubo digestivo se tornarem funcionais. A partir desta fase a larva 
passa a alimentar-se fundamentalmente de zooplanctontes (e.g. Copepoda, no estado larvar e/ou 
adulto), verificando-se uma tendência para os primeiros estados larvares apresentarem preferências 
alimentares mais heterogéneas (fitoplâncton, Tintinídeos, Ciliados, ovos de Copépodes, larvas de 
Moluscos). Os fitoplanctontes encontrados com frequência nos tubos digestivos dos primeiros estados 
larvares dos Clupeoidei são quase sempre ingeridos acidentalmente, sendo pouco comuns em estados 
subsequentes. 
 
De um modo geral as dimensões das espécies-presa ingeridas pelas larvas dos peixes aumentam 
gradualmente durante a ontogenia. Um dos problemas que pode surgir no estudo da ecologia alimentar 
dos estados larvares dos peixes capturados na natureza é a fraca incidência de indivíduos contendo 
alimentos no tubo digestivo. Esta constatação levou alguns autores a considerar que as larvas 
esvaziavam os conteúdos do tubo digestivo durante o choque provocado pelo processo de captura e 
ulterior fixação e conservação da amostra. Apesar destas dificuldades, a estimativa dos hábitos 
alimentares, da incidência alimentar e das taxas de digestão, ao longo de um período circadiano, 
podem ser abordadas com bons resultados. 
 
Diversos autores referiram a existência de um ritmo diário na actividade alimentar (exprimida como a 
percentagem de replecção do tubo digestivo) dos estados larvares de alguns Clupeoidei. As larvas 



alimentam-se sobretudo, ou mesmo exclusivamente, durante o período diurno o que parece indicar que 
a procura de alimentos é controlada pela visão. As taxas de digestão (assimilação, evacuação) dos 
alimentos pode ser estimada se se considerar que a alimentação cessa por completo durante o período 
nocturno (LASKER, 1981, BLAXTER & HUNTER, 1982) 
 
CRESCIMENTO DOS ESTADOS LARVARES 
 
Os otólitos dos peixes são constituídos por um fracção inorgânica (carbonato de cálcio geralmente sob 
a forma de aragonite) e por uma fracção orgânica, a otolina (uma proteína com uma composição 
característica e um peso molecular superior a 150.000) que representa cerca de 0,2 a 10 % do total do 
otólito. 
 
PANNELLA (1971, 1974) constatou pela primeira vez que os anéis observados nos otólitos dos peixes e 
interpretados como anuais, eram constituídos por unidades micro-estruturais de crescimento cujo 
número correspondia aproximadamente ao número de dias existente num ano, verificando deste modo 
indirectamente que as referidas unidades eram de natureza circadiana. 
 
A deposição de anéis micro-estruturais de crescimento com uma periodicidade diária nos otólitos dos 
peixes, parece ser um fenómeno universal. A análise da micro-estrutura dos otólitos dos peixes tem 
sido sobretudo utilizada em estudos de: (i) idade; (ii) taxas diárias de crescimento; (iii) detecção de 
transições no ciclo de vida; (iv) mortalidade e recrutamento e (v) taxonomia. A deposição de anéis de 
crescimento diário nos otólitos está provavelmente relacionada com um ritmo endógeno circadiano 
despoletado pelo fotoperíodo ("zeitgeber") (CAMPANA & NEILSON, 1985; ROSA & RÉ, 1985). 
 
O estudo da micro-estrutura dos otólitos dos peixes envolve a sua montagem, preparação e observação. 
As técnicas utilizadas podem variar substancialmente. De entre os três pares de otólitos, os sagittae 
são normalmente os mais utilizados em estudos de micro-estrutura. Os otólitos dos estados larvares 
dos peixes não requerem, de um modo geral, qualquer preparação prévia, podendo ser montados 
inteiros para estudo ulterior. Os anéis micro-estruturais de crescimento podem deste modo ser 
facilmente observados com o auxílio de um microscópio óptico utilizando luz transmitida (ampliações 
400/1250X). Os métodos de extracção, montagem e observação dos otólitos dos estados larvares dos 
peixes são referidos por RÉ (1983a, 1984a, 1986a) e CAMPANA & NEILSON (1985). 
 
Cada unidade micro-estrutural de crescimento observada nos otólitos dos peixes é constituída por duas 
zonas distintas (incremental e descontínua) que são usualmente depositadas durante um período 
circadiano. Quando observadas com o auxílio de um microscópio óptico, utilizando luz transmitida, a 
zona incremental é mais desenvolvida e translúcida enquanto que a zona descontínua é 
comparativamente menos desenvolvida e mais opaca. Estas duas zonas correspondem a taxas 
distintas de deposição do material orgânico. Durante o período de maior deposição a produção de 
otolina é intensa mas a calcificação é cerca de 90% superior (zona incremental). Durante o período de 
menor deposição a produção de otolina é menos acentuada sendo a calcificação quase nula (zona 
descontínua) (PANNELLA, 1971) (Figura 5). 
 



 
 

 
Figura 5- Micro-estrutura dos otólitos dos estados larvares dos peixes. Terminologia. 

 
A utilização de sistemas de aquisição e processamento digital de imagem torna possível, recorrendo a 
"hardware" e "software" especializado, reconhecer estruturas nos otólitos dos estados larvares dos 
peixes difíceis de observar em microscopia óptica. Pode igualmente recorrer-se à utilização de câmaras 
de video acopuladas a um microscópio óptico na observação da micro-estrutura dos otólitos. O emprego 
de um sistema de análise de imagem permite realizar contagens automáticas e semi-automáticas dos 
anéis diários, medições, densitometria, bem como recorrer à utilização de todos os métodos de 
processamento digital da imagem (manipulação do contraste, utilização de filtros, etc.) (Figura 6). 
 
BROTHERS (1981) distinguiu dois tipos de informação que o estudo das formações micro-estruturais de 
crescimento, observáveis nos otólitos dos peixes, pode fornecer: (i) a que se baseia na contagem das 
unidades de natureza diária e (ii) a que se baseia no estudo pormenorizado das características de cada 
unidade (espessura, constituição e estrutura sub-diária dos anéis diários). O primeiro tipo de dados é 
fundamentalmente utilizado na determinação da idade dos estados larvares, juvenis e adultos dos 
peixes, geralmente com melhores resultados nos primeiros uma vez que nos restantes a referida 
contagem se reveste de maiores dificuldades. O segundo tipo de informação pode ser sobretudo 
utilizado no estudo de transições no ciclo vital e altura exacta em que ocorrem e efeitos de algumas 
variáveis ambientais no crescimento, uma vez que os incrementos micro-estruturais podem funcionar 
como um registo muito preciso de acontecimentos diversos. 
 



 
 

Figura 6- Sistema de aquisição e processamento digital de imagem. A utilização de sistemas de 
aquisição e processamento digital de imagem torna possível, recorrendo a "hardware" e "software" 

especializado, reconhecer estruturas nos otólitos dos estados larvares dos peixes difíceis de observar 
em microscopia óptica. 

 
A determinação da idade dos estados larvares dos peixes através da enumeração dos anéis diários 
observáveis nos otólitos pressupõe o conhecimento antecipado para cada espécie estudada: (i) da 
idade a partir da qual se inicia a formação dos incrementos diários de crescimento; (ii) dos factores que 
controlam e/ou condicionam a sua deposição e desenvolvimento e (iii) do intervalo de tempo em que se 
formam incrementos diários sem interrupção do crescimento (RÉ 1984a, 1986a). 
 
A validação da frequência da deposição dos anéis micro-estruturais de crescimento pode ser levada a 
cabo em condições controladas no laboratório ou a partir de colheitas efectuadas na natureza. No 
primeiro caso é possível, a partir de larvas cuja idade é conhecida, estudar a periodicidade de 
deposição dos anéis micro-estruturais de crescimento nos otólitos assim como os factores que 
controlam a sua deposição e desenvolvimento (RÉ et al., 1985, 1986, 1988b; ROSA & RÉ, 1985). Pode-
se igualmente recorrer à utilização de marcas químicas (e.g. Tetraciclina) ou intrínsecas dos otólitos no 
início do período experimental (CAMPANA & NEILSON, 1985). A corroboração da natureza diária dos 
incrementos micro-estruturais de crescimento a partir de estados larvares capturados na natureza pode 
ser efectuada segundo o método descrito por RÉ (1984a, 1984b, 1986a). Torna-se necessário colher 
durante pelo menos um ciclo nictemeral completo, com uma periodicidade de preferência horária, os 
estados larvares da espécie a estudar. A observação dos otólitos dos estados larvares capturados hora 
a hora permite, estabelecer a hora exacta de completamento de cada incremento micro-estrutural de 
crescimento, com base na avaliação da espessura relativa dos dois últimos incrementos. Pode-se 
deste modo definir um índice de completamento do incremento marginal ("C") que entra em linha de 
conta com a espessura do último incremento (marginal, em formação) relativamente ao incremento 
imediatamente antecedente, sendo calculado em percentagem de completamento: 
 
                             Wn 
                     C = ------- x 100 
                            Wn-1 
 
  em que: 
 

Wn  = espessura do incremento marginal 
Wn-1= espessura do incremento imediatamente antecedente 

 
A hora de completamento do último incremento micro-estrutural de crescimento pode ser, deste modo, 
determinada a partir da análise da variação ao longo do tempo do valor do índice "C"(índice de 
completamento do incremento marginal) (RÉ, 1984b). 



 
É ainda possível, através deste método, determinar a hora da formação das duas zonas (incremental e 
descontínua) que constituem cada incremento. A hora da formação destas zonas tem sido estudada 
por um número reduzido de autores. Em larvas capturadas na natureza, a zona descontínua parece 
depositar-se no início do período nocturno, enquanto que em larvas cultivadas no laboratório a mesma 
zona deposita-se no início do período diurno. As razões desta discrepância são ainda desconhecidas 
estando provavelmente relacionadas com as diferentes condições experimentadas pelos estados 
larvares na natureza e em condições laboratoriais controladas (RÉ, 1984a, 1986a, RÉ et al., 1985). 
 
Uma vez corroborada a natureza diária dos incrementos micro-estruturais de crescimento torna-se 
necessário determinar a idade a partir da qual se inicia a formação dos referidos incrementos. De um 
modo geral, a formação de anéis com uma periodicidade diária parece iniciar-se unicamente após a 
absorção das reservas vitelinas em estados larvares de espécies cujo período de desenvolvimento 
embrionário seja reduzido (2 a 6 dias). Nos estados larvares de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) e 
de Engraulis encrasicolus (L.) a deposição de anéis diários de crescimento inicia-se após a absorção 
do vitelo (RÉ, 1983a, 1984a, 1984b, 1986a, 1987). A determinação da idade dos estados larvares 
destas duas espécies pode pois ser efectuada a partir da enumeração das unidades micro-estruturais 
de crescimento adicionada do número de dias correspondentes à absorção das reservas vitelinas. 
 
O estudo do crescimento assim como a avaliação das taxas diárias de crescimento pode igualmente 
ser empreendido com base no estudo dos anéis diários observáveis nos otólitos. Um dos processos 
mais utilizados na avaliação de taxas médias de crescimento consiste no estabelecimento de uma 
relação entre o número de incrementos diários e o comprimento total ou standard dos estados larvares 
usualmente através de um modelo de regressão linear, ou de um modelo de regressão não linear do tipo 
Laird-Gompertz ou Von-Bertallanffy (ZWEIFEL & LASKER, 1976). As taxas diárias de crescimento 
podem variar consideravelmente com a época do ano. RÉ (1983b) verificou que os estados larvares de 
sardinha capturados em distintas épocas do ano apresentavam taxas de crescimento significativamente 
diferentes. Esta discrepância foi atribuída às maiores disponibilidades alimentares, principalmente no 
tocante à biomassa zooplanctónica, registadas nos meses da Primavera na região estudada. 
 
O estudo da micro-estrutura dos otólitos dos peixes, sobretudo no que diz respeito às características de 
cada unidade diária de crescimento reveste-se igualmente de extremo interesse. RÉ (1986c) analisou a 
micro-estrutura dos otólitos larvares de duas espécies de Clupeoidei (Sardina pilchardus e Engraulis 
encrasicolus) tendo-a relacionado com algumas transições do seu ciclo de vida planctónica. Pôde-se 
deste modo associar distintas zonas da micro-estrutura do otólito com o início da alimentação exógena 
e com o início e estabelecimento de alguns ritmos de actividade dos estados larvares (ritmos de 
enchimento da bexiga gasosa, de alimentação e de migração vertical). 
 
O estudo da micro-estrutura dos otólitos pode constituir uma fonte de informação importante para a 
estimativa das taxas de mortalidade e recrutamento dos peixes e ainda em estudos taxonómicos. As 
aplicações futuras deste tipo de estudos são numerosas. A determinação com grande precisão de 
taxas de crescimento e de mortalidade permitirá que num futuro próximo se venham a compreender 
melhor os processos envolvidos na variabilidade do recrutamento de espécies com interesse 
económico. A identificação de locais de postura, de zonas de retenção e transporte dos estados 
larvares são outras áreas em que o estudo da micro-estrutura dos otólitos pode fornecer dados 
importantes (CAMPANA & NEILSON, 1985). 
 
A micro-estrutura dos otólitos dos peixes pode ser ainda relacionada com alterações morfo-fisiológicas 
(ontogenéticas) e eco-etológicas. A presença ou ausência de descontinuidades na micro-estrutura dos 
otólitos parece ser função do grau de "stress" fisiológico experimentado durante a transição. Neste 
contexto pode-se estabelecer uma analogia entre os otólitos dos peixes e uma CAIXA NEGRA de um 
avião, no que diz respeito à detecção de acontecimentos ecológicos importantes durante o ciclo vital 
(RÉ, 1986c). 
 
MORTALIDADE DOS OVOS E ESTADOS LARVARES 
 
A mortalidade dos ovos e estados larvares dos peixes é sobretudo associada à escassez de alimento 
adequado, à predação e à existência de condições abióticas desfavoráveis (condições oceanográficas). 



Podem considerar-se como causas de mortalidade factores dependentes da densidade e independentes 
da densidade (HOUDE, 1987). 
 
As principais causas de mortalidade dependente da densidade são a predação, a competição e o 
parasitismo. Na maioria das espécies de peixes ósseos o número de ovos produzidos na altura da 
postura está directamente relacionado com as dimensões da população. Nalguns casos a densidade da 
população adulta tem uma clara relação com a mortalidade dos ovos e estados larvares (e.g. espécies 
que efectuem posturas demersais ou bentónicas, ou espécies pelágicas planctófagas que podem 
predar de forma significativa os seus próprios ictioplanctontes). O parasitismo e patologias diversas têm 
sido citados como causas de mortalidade dos ovos dos peixes (MENESES & RÉ, 1990). 
 
Os factores independentes da densidade são geralmente considerados como uma causa importante de 
mortalidade dos primeiros estados larvares dos peixes. De entre estes podem referir-se 
fundamentalmente a alimentação, a predação e as condições oceanográficas. Apesar da predação e 
das condições ambientais serem consideradas como factores importantes e causadores de mortalidade 
dos ovos e estados larvares dos peixes a escassez de alimento adequado pode igualmente contribuir 
para a mortalidade larvar nomeadamente por: (i) causar morte por inanição; (ii) aumentar a 
vulnerabilidade à predação; (iii) diminuir as taxas de crescimento. 
 
ECOLOGIA DO ICTIOPLÂNCTON ESTUARINO 
 
O estudo dos ictioplanctontes que ocorrem nos estuários reveste-se de grande interesse, uma vez que 
permite avaliar o papel desempenhado pelos referidos estuários no ciclo vital de algumas espécies 
ictiológicas. Através de colheitas quantitativas realizadas no interior e nas regiões adjacentes de um 
estuário, pode-se determinar se uma certa espécie se reproduz preferencialmente naquela área, assim 
como se existem estratégias específicas de retenção ou permanência dos estados planctónicos no seu 
interior. Para algumas espécies ainda, um estuário pode funcionar como um local de alimentação e 
protecção dos estados juvenis "nursery". Este facto só pode ser comprovado se for realizado, 
juntamente com as colheitas de ictioplanctontes, um outro tipo de amostragem tendente a avaliar a 
ocorrência e distribuição das formas jovens. 
 
Os ictioplanctontes que ocorrem nas regiões estuarinas da península ibérica podem ser agrupados em 
quatro categorias principais com diferentes habitats preferenciais: 
 

i) ictioplanctontes provenientes de posturas sobretudo estuarinas que permanecem 
preferencialmente no interior dos estuários 

 
ii) estados larvares provenientes de posturas pelágicas ou demersais marinhas que 

migram para o interior dos estuários, aí permanecendo preferencialmente 
 

iii) ictioplanctontes oligohalinos, de espécies dulçaquícolas, ocorrendo acidentalmente 
nos estuários nas regiões a montante onde as salinidades registadas são muito 
reduzidas ou nulas 

 
iv) ictioplanctontes estenohalinos ou eurihalinos provenientes de posturas pelágicas ou 

demersais marinhas que ocorrem nos estuários devido ao transporte de massa 
associado às correntes de maré. 

 
O ictioplâncton de alguns sistemas estuarinos e lagunares costeiros da península ibérica foi estudado, 
sobretudo no que diz respeito à estrutura das comunidades e à ecologia de algumas espécies mais 
representativas (e.g. Engraulis encrasicolus) (Tabela I). 
 
O ictioplâncton de alguns estuários portugueses (estuário do Tejo e do Mira) foi estudado, 
particularmente no que diz respeito à sua diversidade e abundância e à ecologia da fase planctónica da 
anchova ou biqueirão, Engraulis encrasicolus (L.) (RÉ, 1984a, 1986b, 1987, 1990a, 1990b, 1990c, 1991, 
1994, RÉ & GONÇALVES, 1994). 
 



No estuário do Tejo realizaram-se colheitas em 11 estações repartidas por praticamente toda a 
extensão do estuário e regiões marinhas adjacentes durante os anos de 1978 a 1981 (RÉ, 1984a, 
1986b). No estuário do Mira as colheitas de ovos e estados larvares foram realizadas em 20 estações 
repartidas por grande parte do estuário, nos anos de 1985 e 1988 (RÉ, 1987, 1990a, 1990c). 
Efectuaram-se ainda nos estuários do Tejo (1982) e do Mira (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992) 
campanhas de amostragem de ponto fixo com a finalidade de estudar os processos intervenientes na 
retenção ou permanência dos ictioplanctontes no interior dos mesmos, assim como estudar alguns 
aspectos da ecologia da fase planctónica da anchova ou biqueirão. Esta estratégia Eureliana de 
amostragem, corresponde à obtenção de valores referentes aos vários parâmetros físico/químicos e 
biológicos, num ponto fixo e a intervalos de tempo regulares, produzindo-se deste modo para cada 
parâmetro uma série cronológica de dados ao longo de um período de 12 ou de 24 horas. Recorreu-se 
igualmente à utilização de uma estratégia de amostragem Lagrangiana (1991), ou de seguimento da 
massa de água, tendo-se procedido à colheita de planctontes e à determinação de parâmetros físico-
químicos a intervalos de tempo regulares. 
 
Tabela I - Trabalhos realizados sobre a estrutura e ecologia das comunidades ictioplanctónicas 
estuarinas na península ibérica. 
 
 LOCAL    REFERÊNCIA 
 
 Ria de Arosa   LOPEZ-JAMAR (1977) 
 Ria de Vigo   FERREIRO & LABARTA (1984, 1987, 1988a, 
     1988b, 1988c) FERREIRO (1986) 
 Ria de Aveiro   RÉ & MORGADO (dados não publicados) 
 Estuário do Mondego  RIBEIRO (1991, 1991a, 1992) 
 Estuário do Tejo  RÉ (1978, 1979, 1984a, 1984c, 1986b, 1990b,  
     1990c) 
 Lagoa de Albufeira  DUARTE (1987) 
 Estuário do Sado  RÉ (1978, 1990c) 
     FARINHA & MENESES (1980) 
     RÉ et al. (1983) 
 Estuário do Mira  RÉ (1987, 1990a, 1990b, 1990c, 1991,    
     dados não publicados) 
 Ria de Alvor   ANTUNES et al. (1988) 
     DUARTE & MENDONÇA (1988) 
 Ria Formosa   OVA (1982) 
     TEODÓSIO (1988) 
 Estuário do Guadiana  CHÍCHARO (1988) 
 
Calcularam-se três índices de diversidade (Margalef, Shannon-Wiener e Equitabilidade) para cada 
colheita efectuada com o intuito de analisar as variações sazonais dos valores obtidos para os referidos 
índices. Considerou-se nesta análise unicamente os estados larvares planctónicos de peixes uma vez 
que a maioria dos ovos de teleósteos não puderam ser identificados a nível específico (RÉ, 1984a). Foi 
deste modo possível estabelecer o padrão geral da variação da diversidade específica, assim como da 
abundância dos estados larvares planctónicos dos peixes nos estuários do Tejo e do Mira (RÉ, 1990b). 
 
A variação dos valores obtidos para os três índices de diversidade, considerada mês a mês, seguiu um 
padrão idêntico e aproximadamente constante ao longo do período de estudo. Os valores encontrados 
para os índices de Margalef e de Shannon-Wiener foram, com poucas excepções, mais elevados nas 
estações estabelecidas no exterior e regiões terminais dos estuários, apresentando efectivos numéricos 
comparativamente mais baixos nas estações estabelecidas a montante. O índice de Equitabilidade ou 
de regularidade apresentou geralmente valores menos elevados nas estações interiores e valores 
comparativamente mais elevados nas restantes estações. 
 
O facto de se ter registado uma maior diversidade específica nas regiões marinhas adjacentes e zonas 
terminais dos estuários pode ser relacionado com a capturado naquelas áreas de um elevado número 
de estados larvares de espécies que passam todo o seu ciclo vital no meio marinho, podendo a 
presença dos seus ictioplanctontes ser explicada pelo transporte passivo (acidental) dos mesmos por 



acção das correntes de maré. No interior dos estuários, sobretudo nas regiões situadas a montante, 
recolheram-se preferencialmente ovos e estados larvares de um número reduzido de espécies 
eurihalinas e residentes (RÉ, 1984a, 1990b). 
 
Relativamente à abundância dos ovos e estados larvares, verificou-se que, de um modo geral, o número 
de ictioplanctontes foi sempre superior nas regiões situadas a montante e inferior nas restantes áreas. 
Esta constatação pode ser em parte explicada por se ter recolhido naquelas regiões um elevado 
número de ovos e estados larvares pertencentes a espécies que utilizam os estuários como um local 
preferencial de postura (sobretudo Pomatoschistus  spp. e Engraulis encrasicolus). Embora não se 
tenha encontrado uma relação nítida entre a abundância de ictioplanctontes e a biomassa de 
zooplâncton registada nas diversas estações estabelecidas ao longo do estuário do Tejo, verificou-se 
haver uma tendência para estes dois factores estarem correlacionados temporal- e espacialmente, isto 
é, concentrações elevadas de ovos e/ou estados larvares de peixes corresponderam geralmente a 
biomassa zooplanctónicas importantes (RÉ, 1984a). 
 
Engraulis encrasicolus apresenta nos estuários da costa portuguesa um comportamento que a 
distingue das restantes espécies; é a única com posturas pelágicas que se reproduz preferencialmente 
naquelas regiões. A estratégia reprodutiva e adaptativa desta espécie é excepcional em comparação 
com as estratégias utilizadas por peixes que possuem posturas estuarinas. Com efeito a maioria 
destes efectuam posturas demersais ou sésseis, como é o caso de Pomatoschistus spp., espécies 
que desempenham um papel muito importante na estrutura das comunidades ictioplanctónicas 
estuarinas. Esta estratégia (posturas demersais ou sésseis) deve o seu sucesso adaptativo à 
circunstância dos ovos não serem arrastados para o exterior do estuário e não estarem sujeitos a 
importantes variações de alguns parâmetros físico-químicos (e.g. salinidade, temperatura) que se fazem 
sentir com maior acuidade próximo da superfície das águas. Por outro lado as larvas recém-eclodidas, 
provenientes de ovos sésseis ou demersais, são geralmente mais desenvolvidas, estando deste modo 
mais aptas a sobreviver no interior destas regiões estuarinas. As posturas pelágicas, no interior de 
estuários, de algumas espécies de Engraulidae são viabilizadas pelo facto de usualmente os períodos 
de desenvolvimento embrionário serem reduzidos e ainda pelas grandes disponibilidades alimentares 
(elevadas biomassas fito- e zooplanctónicas) registadas naquelas áreas (DANDO, 1984). 
 
No interior do estuário do Tejo e ao longo dos 4 anos de estudo, capturaram-se ictioplanctontes de 
anchova de Fevereiro a Julho, tendo-se registado uma actividade reprodutora máxima no mês de Abril 
(RÉ 1979, 1984a, 1986b, 1990c, RÉ et al., 1983). No estuário do Mira a ocorrência anual de 
ictioplanctontes foi idêntica: a intensidade máxima da postura ocorreu sempre no mês de Abril (RÉ, 
1987). Verificou-se ainda que tanto os ovos como os estados larvares de anchova eram invariavelmente 
mais abundantes nas regiões a montante dos referidos estuários. Por outro lado, os estados larvares 
capturados naquelas regiões apresentavam sempre dimensões comparativamente mais elevadas (RÉ, 
1984a, 1986b, 1987, 1990a, 1990c, 1994, RÉ et al., 1983, RÉ & GONÇALVES, 1994). 
 
No estuário do rio Mira foi possível avaliar a extensão do transporte longitudinal relacionada com a 
excursão de maré dos ovos e estados larvares através de estratégias específicas de amostragem. 
Pôde-se verificar que o transporte varia consideravelmente em situações de maré viva e de maré morta, 
mantendo-se no entanto os ictioplanctontes sempre dentro dos limites do estuário. As referidas 
campanhas foram efectuadas em marés sucessivas (preia-mar e baixa-mar) tendo-se estudado a 
distribuição horizontal dos ictioplanctontes em situações de maré aproximadamente equivalentes (RÉ, 
1990a) (Figura 7). 
 
Observou-se que as dimensões do eixo longitudinal (eixo maior) e transversal (eixo menor) dos ovos de 
anchova diminuiram consideravelmente com o decorrer da época de postura. A explicação para este 
fenómeno parece estar relacionada com a postura múltipla ou assincrónica desta espécie e/ou com a 
composição etária distinta dos reprodutores (RÉ, 1984a, 1986b, 1987, 1990c, RÉ et al., 1983). 
 
A hora da postura da anchova pôde ser estimada a partir da presença no plâncton de ovos nos 
primeiros estádios de desenvolvimento recorrendo a estratégias Eulerianas de amostragem. Verificou-se 
deste modo que, nos dois estuários considerados, a anchova se reproduz preferencialmente nos 
períodos crepusculares e nas primeiras horas da noite (postura crepuscular e nocturna). O facto da 
fecundação ser limitada a um período bem determinado do dia pode ser entendido como uma possível 



adaptação que tem como resultado a minimização de uma predação selectiva causada por planctófagos 
de hábitos diurnos (RÉ, 1984a, 1986b, 1987, 1990c). 
 
Verificou-se existir uma nítida ritmicidade na alimentação dos estados larvares no interior dos estuários 
do Tejo e do Mira. A captura activa de espécies-presa processa-se quase exclusivamente durante o 
período diurno. Os valores encontrados para a percentagem de replecção do tubo digestivo (definida 
como a percentagem de estados larvares que contenham alimentos no tubo digestivo relativamente ao 
total de larvas observadas na amostra) variaram entre valores superiores a 50% durante o período diurno 
e valores próximos de 0% durante o período nocturno. A diminuição progressiva da percentagem de 
replecção verificada nas primeiras horas da noite pode ser relacionada com a taxa de digestão dos 
alimentos se se assumir que a captura de espécies-presa cessa por completo durante o período 
nocturno. Foi deste modo possível estimar taxas de digestão de 1 a 3 horas em estados larvares cujo 
comprimento total estava compreendido entre 4 e 10mm no estuário do rio Mira. Apesar de não se ter 
efectuado uma análise pormenorizada dos conteúdos do tubo digestivo, pôde verificar-se que a 
alimentação dos estados larvares consistia essencialmente em ovos e nauplii de copépodes e com 
menos intensidade em larvas de moluscos e fitoplanctontes (RÉ, 1987, 1990c). 
 
Verificou-se existir um padrão de migração vertical dos estados larvares de anchova. Os 
ictioplanctontes encontram-se em maior número próximo da superfície durante o período nocturno, 
estando distribuídos mais homogeneamente na coluna de água durante o período diurno. Este padrão 
de migração vertical parece estar relacionado fundamentalmente com o fotoperíodo mas também e em 
menor escala com o fluxo das marés (correntes de maré) (RÉ, 1987, 1990a, 1990c). 
 
Verificou-se igualmente existir um ritmo circadiano de enchimento/esvaziamento da bexiga gasosa. Os 
estados larvares (CT >= 10mm) colhidos no estuário do Mira sem excepç es apresentavam bexigas 
gasosas repletas com gás durante o período nocturno e vazias durante o período diurno. O enchimento 
e esvaziamento das bexigas é efectuado somente durante os períodos crepusculares através da 
deglutição de ar atmosférico (RÉ, 1987, 1990c). 
 
As idade e taxas diárias de crescimento dos estados larvares de anchova foram estimadas com base 
na enumeração dos anéis micro-estruturais observáveis nos otólitos (sagittae). A natureza diária dos 
anéis micro-estruturais de crescimento foi corroborada utilizando o método descrito por RÉ (1984a, 
1984b). Pôde, deste modo, determinar-se a hora a que cada unidade de crescimento se formava, e 
ainda a hora de completamento das duas zonas (descontínua e incremental) que compõem cada 
incremento. As taxas de crescimento diário foram estimadas unicamente a partir da relação entre o 
número de incrementos diários observados nos otólitos e o comprimento total dos estados larvares. O 
crescimento diário pôde ser adequadamente definido através de uma regressão linear em larvas com 
idade inferiores a 30 dias. As taxas diárias de crescimento determinadas em três anos sucessivos 
(1985 a 1992) no estuário do rio Mira foram aproximadamente equivalentes e próximas de 0.40mm.dia-1 
(RÉ, 1987, 1990c, 1994). 
 
Os estados planctónicos de diversas espécies de peixes e de invertebrados bentónicos são retidos no 
interior dos estuários independentemente do fluxo das marés. Os mecanismos fisiológicos e 
comportamentais que estão na base desta retenção são ainda mal conhecidos. A retenção ou 
permanência dos ictioplanctontes de anchova no interior dos estuários do Tejo e do Mira foi associada 
fundamentalmente a um processo passivo relacionado entre outros factores com a localização da 
postura e a circulação geral das águas (RÉ 1984a, 1986b, 1987, 1990a, 1990c, 1994). 
 
RÉ & MORGADO (dados não publicados) estudaram o ictioplâncton da Ria de Aveiro durante um ciclo 
anual (1991) tendo realizado colheitas em 16 estações repartidas por toda a área da Ria. Os estados 
larvares recolhidos com maior intensidade pertenceram a dois taxa distintos Pomatoschistus spp. e 
Atherina presbyter que representaram respectivamente 49 e 47% do total de larvas capturadas. 
 
RIBEIRO (1991) estudou o ictioplâncton do estuário do rio Mondego tendo realizado colheitas em várias 
estações de amostragem (10) repartidas pelo estuário em diferentes situações do ciclo de maré e do 
ciclo lunar durante um período de 24 meses (1988/1990). As densidades dos grupos taxonómicos mais 
abundantes foram comparadas entre as várias zonas estuarinas e entre diferentes situações dos ciclos 
tidais, nictemerais e lunares. Os estados planctónicos recolhidos pertenceram a dois conjuntos 



temporalmente distintos: posturas outonais e invernais de espécies marinhas e posturas primaveris e 
estivais de anchova. Três taxa dominaram fortemente a comunidade larvar: (i) Ammodytes tobianus nos 
meses de Inverno, associado a salinidades mais elevadas; (ii) Engraulis encrasicolus na Primavera e 
Verão, nas zonas a montante e (iii) Pomatoschistus spp. nas restantes situações. 
 
A reprodução e ecologia das fases adulta e planctónica da anchova foi igualmente estudada por este 
autor no estuário do rio Mondego com base em colheitas realizadas durante o ano de 1990 (Maio a 
Setembro). Os resultados sugeriram a ocorrência de migrações frequentes para a parte terminal do 
estuário (rio Pranto) que parece funcionar como uma zona preferencial de postura. A retenção dos 
ictioplanctontes de anchova no interior do estuário do Mondego foi explicada por processos meramente 
físicos sendo determinada essencialmente pela localização das posturas. 
 
CHÍCHARO (1988) estudou o ictioplâncton do estuário do rio Guadiana com base em colheitas 
mensais, e durante um período semestral (1988), realizadas em 10 estações repartidas pela área do 
estuário. Os resultados apresentados apontam para a utilização do referido sistema estuarino como 
local de desenvolvimento larvar sobretudo por dois taxa: Engraulis encrasicolus e Pomatoschistus spp. 
Relativamente ao primeiro taxa, no entanto, e contrariamente ao descrito pos outros autores (cf. RÉ, 
1984a, 1986b, 1987, 1990a, 1994, RIBEIRO, 1991) para outros estuários portugueses, não se 
encontraram evidências de que a postura fosse realizada preferencialmente ou exclusivamente no 
interior do estuário do Guadiana. Este autor menciona que a postura é efectuada quer no interior quer 
no exterior do estuário, sendo no entanto o desenvolvimento larvar realizado na área do referido sistema 
devido ao desenvolvimento de uma estratégia de retenção dos estados larvares planctónicos. 
 
TEODÓSIO (1988) efectuou o estudo dos ovos e estados larvares planctónicos de peixes no canal de 
Faro da Ria Formosa durante um período de 6 meses (Fevereiro a Julho de 1988). Esta autora 
inventariou durante este período ictioplanctontes pertencentes a 36 taxa, sendo os mais abundantes 
Gobius spp. e Arnoglosssus spp. Os resultados sugeriram: que a variabilidade do ictioplâncton está 
sobretudo relacionada com o estado da maré; que o canal de Faro não funciona como local de postura 
preferencial para nenhuma espécie que possua ovos planctónicos e que parece não existir na maioria 
dos estados larvares planctónicos estratégias de retenção ou de permanência no interior do sistema. 
Segundo esta autora, a existência de fortes correntes de maré e o consequente transporte de massa a 
elas associado, poderá explicar a aparente ausência de estratégias de retenção por parte dos taxa 
dominantes. 
 
O ictioplâncton da Ria de Arosa e da Ria de Vigo foi estudado respectivamente por LOPEZ-JAMAR 
(1977) e FERREIRO & LABARTA (1984, 1987, 1988a, 1988b, 1988c). A estrutura das comunidades 
ictioplanctónicas das Rias Galegas apresenta algumas semelhanças relativamente ao verificado nos 
sistemas estuarinos portugueses. 
 
LOPEZ-JAMAR (1977) refere que a postura de Engraulis encrasicolus e de Sprattus sprattus é 
efectuada preferencialmente nas regiões mais interiores da Ria enquanto que os restantes 
ictioplanctontes foram recolhidos em toda a área de amostragem. Na Ria de Arosa foram capturados 
ictioplanctontes pertencentes a 25 taxa. De entre estes somente alguns foram colhidos em número 
significativo: Sprattus sprattus, Trisopterus luscus, Arnoglossus laterna e Callionymus lyra 
reproduziram-se na área da Ria durante o Inverno e a Primavera; Engraulis encrasicolus reproduziu-se 
nos meses de Verão e os ictioplanctontes de uma espécie de Gobídeo (identificada como 
Leseurigobius friesii) é nitidamente a forma dominante durante todo o ano. 
 
FERREIRO & LABARTA (1988b) estudaram a abundância e a distribuição dos ictioplanctontes na Ria 
de Vigo durante um período de três anos (1979/1983). Durante este período foram recolhidos ovos 
pertencentes a 22 taxa e estados larvares correspondentes a 49 taxa distintos. De entre estes as 
formas dominantes (ovos planctónicos) foram Sprattus sprattus e Sardina pilchardus logo seguidos por 
Platichthys flesus e Callionymus lyra, representando 77% das amostragens. A família Gobiidae, 
representada por pelo menos 6 taxa distintos, foi responsável por 65% do total de estados larvares 
planctónicos amostrados. FERREIRO & LABARTA (1984) referem que a Ria de Vigo não pode ser 
considerada como uma área de postura preferencial de Sardina pilchardus. Ao contrário Sprattus 
sprattus e Engraulis encrasicolus reproduzem-se na área da Ria, respectivamente na região intermédia 



e mais interna. 
 

 
 

Figura 7- Distribuição horizontal dos ovos e estados larvares de Engraulis encrasicolus capturados no 
estuário do rio Mira. Colheitas efectuadas em marés sucessivas (A-baixa-mar, B-Preia-mar) sendo 

possível avaliar a extensão do transporte longitudinal relacionada com a excursão de maré. Adaptado 
de RÉ (1990a).



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS OVOS E ESTADOS LARVARES PLANCTÓNICOS 
(ICTIOPLÂNCTON ESTUARINO DA PENÍNSULA IBÉRICA) 
 
No presente trabalho são descritos os ovos e estados larvares planctónicos de peixes capturados nos 
sistemas estuarinos da Península Ibérica. Na Tabela II indicou-se a distribuição estacional dos 
ictioplanctontes amostrados nos diferentes sistemas estudados (c.f. Tabela I). Elaborou-se uma chave 
de identificação dos estados larvares que ocorrem nos estuários da Península Ibérica, até ao nível da 
Família. Na Tabela III indicam-se as espécies inventariadas nos estuários da Península Ibérica e as 
principais refer ncias bibliográficas relativas à descrição dos seus ictioplanctontes. Para cada espécie 
inventariada elaborou-se uma ficha de identificação onde se incluiram sucessivamente: (i) uma 
descrição sumária (diagnose) (e.g. morfologia, pigmentação, características merísticas) dos ovos e 
estados larvares planctónicos, bem como as principais características que permitam a sua distinção de 
formas semelhantes; (ii) a ocorrência estacional nos diversos sistemas estudados; (iii) uma ilustração 
dos ictioplanctontes. As ilustrações foram adaptadas de diferentes trabalhos realizados por diversos 
autores em diferentes regiões marinhas e estuarinas. 
 



Chave de identificação dos estados larvares que ocorrem nos estuários da Península Ibérica. 
 
1- Forma do corpo muito alongada ______________________________________________2 
 
 Forma do corpo moderadamente alongada______________________________________3 
 
 Forma do corpo não alongada________________________________________________4 
 
2- Corpo muito alongado, de forma variável, completamente coberto de placas dérmicas unidas 

entre si e formando uma couraça articulado ___________________________Syngnathidae 
 

Corpo muito alongado, comprimido lateralmente, maxila inferior alongada formando um longo 
bico____________________________________________________________Belonidae 

 
Corpo muito alongado sobretudo nos estados larvares mais avançados, apêndice dorsal 
desenvolvido e situado em posição anterior____________________________Carapidae 

 
3- Corpo alongado contendo numerosos miótomos bem visíveis, tubo digestivo rectilíneo, ânus em 

posição posterior, comprimento pré-anal representado mais de 2/3 do comprimento total  
 ______________________________________________________Clupeidae/Engraulidae 
 

Corpo alongado, ânus em posição posterior, seis grupos de melanóforos equidistantes ao longo 
da parte superior do tubo digestivo___________________________Argentinidae 

 
Forma do corpo alongada (idêntica a uma larva de Clupeoidei), tubo digestivo rectilíneo, ânus 
situado em posição intermédia ou nos primeiros 2/3 do corpo__________Ammodytidae 

 
Corpo alongado, ânus em posição anterior, pigmentação occipital constituída por três 
melanóforos de grandes dimensões, pigmentação peritoneal marcada, pigmentação 
médiolateral e post-anal ventral _________________________________Atherinidae 

 
4- Corpo comprimido lateralmente _____________________________________________5 
 

Corpo não comprimido lateralmente___________________________________________6 
 
5- Forma do corpo característica, por vezes desenvolve-se um tentáculo na região anterior da 

cabeça_________________________________________________________Bothidae 
 

Corpo fortemente comprimido lateralmente, ânus em posição anterior, tubo digestivo em forma 
de "loop"________________________________________________Pleuronectidae 

 
Corpo fortemente comprimido lateralmente, perfil da cabeça arredondado e tubo digestivo de 
forma circular___________________________________________________Soleidae 

 
6- Presença de espinhos pré-operculares e na região occipital________________________7 
 

Sem espinhos na região anterior do corpo______________________________________8 
 
7- Barbatanas pélvicas desenvolvidas e com uma pigmentação evidente, pigmentação peritoneal 

marcada, espinhos pré-operculares desenvolvidos_____________Trachinidae 
 

Espinhos no pré-opérculo e na região occipital, padrão pigmentar característico, pigmentação 
peritoneal abundante_____________________________________________Cottidae 

 
Pigmentação característica, diversas fiadas de melanóforos situados na região dorsal, ventral e 
médiolateral, espinhos pré-operculares evidentes, nas larvas mais avançadas observam-se duas 
fiadas de espinhos pré-operculares_____________________________Carangidae 



Espinhos pré-operculares nos estados larvares mais avançados, tudo digestivo de forma 
triangular______________________________________________________Serranidae 

 
Altura da cabeça relativamente ao comprimento do corpo considerável, pigmentação composta 
por melanóforos e cromatóforos de côr amarelada cobrindo praticamente a totalidade da larva, 
espinho pré-opercular desenvolvido ____________Callionymidae 

 
8- Tubo digestivo de forma triangular, comprimento pré-anal cerca de 1/3 do comprimento da 

larv_______________________________________________________Gadidae 
 

Ânus situado a meio do corpo da larva, fiada de melanóforos que se estende ao longo de todo o 
corpo desde a região anterior da cabeça, passando pela parte superior do tubo digestivo e até 
ao urostilo______________________________________Moronidae 

 
Tubo digestivo de forma triangular, comprimento pré-anal menos de 1/3 do comprimento total  

 ___________________________________________________Sparidae/Centracanthidae 
 

Pigmentação habitualmente abundante na parte anterior do corpo, desde a cabeça até metade 
da distância que medeia entre o ânus e o urostilo_____________Labridae 

 
Larva relativamente alongada, transparente, bexiga gasosa de dimensões  
Apreciáveis__________________________________________________Gobiidae 

 
Barbatanas peitorais desenvolvidas e por vezes muito pigmentadas, observa-se pigmentação 
peritoneal abundante bem como na região occipital__________________Blenniidae 

 
Estados larvares com uma forma e pigmentação característica, pigmentação restringe-se aos 
primeiros 2/3 do corpo, pigmentação peritoneal abundante, sendo igualmente marcada na 
região superior do tubo digestivo_________________________________Mugilidae 

 
Altura da cabeça relativamente ao comprimento do corpo considerável, barbatanas pélvicas, de 
forma característica ________________________________________Liparidae 

 
Larvas intensamente pigmentadas na região anterior do corpo, região caudal desprovida de 
pigmentação________________________________________________Gobiesocidae 

 



CLUPEIDAE Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado ou granuloso. Córion liso. Espaço perivitelino desenvolvido. 
Gota de óleo única. Diâmetro do córion varia entre 1,2 e 2,0mm. Diâmetro da gota de óleo varia entre 
0,09 e 0,19mm. As dimensões da cápsula e da gota de óleo dos ovos de Sardina pilchardus ao longo 
da costa portuguesa variam de um modo cíclico, apresentando dimensões máximas nos meses de 
Inverno e mínimas nos meses da Primavera. Na costa de Peniche a cápsula apresentou dimensões 
máximas no mês de Janeiro e mínimas no mês de Março,tendo o seu diâmetro variado entre 1,43 e 
1,81mm (média = 1,59mm). Na costa de Sines as dimensões da cápsula variaram entre 1,41 e 1,73mm 
(média = 1,56mm), tendo esta apresentado valores máximos nos meses de Janeiro e Março e mínimos 
nos meses de Maio a Agosto. As dimensões da gota de óleo apresentam igualmente uma variação 
cíclica anual. As dimensões médias da gota de óleo registadas em duas regiões distintas da costa 
portuguesa foram de 0,14mm (RÉ, 1981, 1984a, 1986a). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas recém-eclodidas apresentam dimensões que variam entre 3,0 e 4,0mm. Corpo alongado 
contendo numerosos miótomos bem visíveis, tubo digestivo rectilíneo. Ânus em posição posterior. As 
reservas vitelinas são consumidas na sua totalidade quando a larva atinge dimensões próximas de 4,0 a 
5,5mm. Após a absorpção completa das reservas vitelinas o tubo digestivo torna-se funcional e surge 
um padrão pigmentar típico da espécie. A torção urostilar ocorre quando as larvas atingem dimensões 
próximas de 12,0mm. As barbatanas pélvicas formam-se em larvas com comprimentos próximos de 
20,0mm e a metamorfose ocorre quando os estados larvares atingem 40-50mm. 
 
As larvas de Clupeoidei que ocorrem em águas portuguesas distinguem-se dos restantes estados 
larvares por possuirem um corpo alongado contendo numerosos miótomos, um tubo digestivo alongado 
com o intestino anelado e ainda pela posição posterior do ânus. O comprimento da cauda (comprimento 
post-anal) está contido mais de 3,5 vezes no comprimento total do corpo. Na maioria dos estados 
larvares de outras ordens o comprimento total da cauda, é, na maioria dos casos, superior a 1/3 do 
comprimento total. As larvas recém eclodidas das três espécies de Clupeoidei que ocorrem nos 
estuários da Península Ibérica (Sardina pilchardus, Engraulis encrasicolus, Sprattus sprattus) 
distinguem-se pelo facto de a primeira (S.pilchardus) possuir uma gota de óleo que é visível até à 
absorpção das reservas vitelinas, ao contrário das duas últimas (E.encrasicolus e S.sprattus) que não 
possuem gota de óleo, podendo, no entanto, ser separadas pela forma do saco vitelino que é mais 
alongado nas larvas de anchova. Acresce ainda o facto de os primeiros estados larvares de 
E.encrasicolus eclodirem com um comprimento total comparativamente menor (2-3mm por oposição a 
3-4mm) (RÉ, 1986d). Após a absorpção completa das reservas vitelinas e até ao aparecimento das 
barbatanas pélvicas, o único carácter seguro para a distinção das larvas de S.pilchardus e S.sprattus 
consiste na enumeração dos miótomos. Enquanto que a enumeração das vértebras assim como de 
outros elementos esqueléticos ossificados é normalmente efectuada em exemplares corados com 
alizarina, a contagem dos miótomos pode ser levada a cabo com a necessária ajuda óptica e uma 
iluminação adequada em espécimens não corados. Com efeito a utilização de luz polarizada permite 
aumentar o contraste e facilita a enumeração dos miótomos. Uma vez que a enumeração dos miótomos 
da região caudal se torna por vezes difícil, é usual contarem-se unicamente os miótomos do tronco (da 
região posterior da cabeça até au ânus). O número de miótomos pré-anais é distinto nestas suas 
espécies (35-37 em S.sprattus e 41-42 em S.pilchardus). As larvas de S.pilchardus e S.sprattus com 
um comprimento standard (CS) superior a 18-20mm podem ser identificadas pela posição das 
barbatanas pélvicas relativamente à válvula pilórica (nas larvas de S.pilchardus a inserção das 
barbatanas pélvicas coincide com o piloro, enquanto que em S.sprattus estas encontram-se inseridas 2 
a 3 miótomos atrás desta válvula) (RÉ, 1986d). Uma outra característica que permite separar as larvas 
de Clupeidae das larvas de Engraulidae é a posição da barbatana dorsal relativamente à barbatana anal. 
Nas larvas de E.encrasicolus a porção posterior da barbatana dorsal sobrepõe o ânus em estados 
larvares menos avançados (CS>=7mm). A identificação das larvas de Clupeoidei é mais difícil nos 
estados larvares que medeiam entre a absorpção das reservas vitelinas e a formação da barbatana 
dorsal. O único processo seguro para separar estas larvas nos referidos estados de desenvolvimento 



consiste na enumeração dos miótomos. Por outro lado, os processos propostos para a distinção dos 
primeiros estados larvares de E.encrasicolus dos restantes Clupeoidei, não são, os mais  
adequados. É de salientar que a maioria destes métodos são baseados em medições efectuadas em 
exemplares conservados sem se levar em conta o encolhimento ou contracção provocado pelo 
processo de captura e posterior fixação e conservação que pode atingir nalguns casos uma taxa 
superior a 20%. RÉ (1986d) desenvolveu um processo de distinção destas duas espécies baseado 
numa relação biométrica que consiste na determinação da relação comprimento standard / 
comprimento pré-anal (CS/CPA), tendo verificado que os valores médios da referida relação biométrica 
eram distintos nas duas espécies consideradas (S. pilchardus média=1,23, E.encrasicolus 
média=1,34). A percentagem do CPA relativamente ao CS varia entre 76 e 86% nos primeiros estados 
larvares de S.pilchardus e entre 63 e 80% nas larvas de E.encrasicolus. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Ao longo da costa portuguesa a postura da sardinha estende-se por um período de cerca de 12 meses, 
existindo uma estreita relação entre a temperatura das águas e a sua maior intensidade. A postura 
desenrola-se preferencialmente durante o Outono, Inverno e Primavera (Novembro a Janeiro e 
Abril/Maio), sendo residual no Verão. A postura é mais intensa durante o Outono e Inverno na região 
ocidental Norte da costa Portuguesa e na região Sul durante a Primavera. As áreas de postura 
localizam-se ao longo da plataforma continental, parecendo existir uma tendência para estas se 
contraírem com o decorrer da época de reprodução (RÉ et al., 1990). Os ictioplanctontes de sardinha 
foram capturados na maioria dos estuários da Península Ibérica sempre na sua porção terminal ou nas 
regiões marinhas adjacentes. Os ovos e estados larvares desta espécie ocorrem acidentalmente nos 
estuários devido ao transporte de massa associado às correntes de maré. 



 

 
 

Estampa 1- CLUPEIDAE. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792). 
Adaptado de RÉ et al. (1988). 

 
 



 
 

Estampa 2- CLUPEIDAE. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
CLUPEIDAE Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado ou granuloso. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Sem 
gota de óleo. Diâmetro do córion varia entre 0,8 e 1,3mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com um comprimento standard que varia entre 3,0 e 4,0mm. Corpo alongado típico 
de uma larva de Clupeoidei. Saco vitelino sem gota de óleo. As reservas vitelinas são absorvidas quando 
os estados larvares atingem uma dimensão próxima de 5,0 a 6,0mm. Os olhos adquirem pigmentação e 
desenvolve-se um padrão pigmentar típico da espécie quando o tubo digestivo se torna funcional. A 
torção urostilar ocorre em larvas com um comprimento standard de 11,0mm. As barbatanas pélvicas 
formam-se em larvas com comprimentos próximos de 17-20mm (inserção 2 a 3 miótomos após a 
válvula pilórica) e a metamorfose ocorre quando as larvas atingem 32-41mm. As principais 
características que permitem separar esta espécie das restantes larvas de Clupeoidei foram já 
anteriormente referidas (c.f. página 31 e 32). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ictioplanctontes desta espécie foram recolhidos nas Rias Galegas (Ria de Arosa e Ria de Vigo) 
durante um período extenso (cf. Tabela II). Na Ria de Arosa a postura desenvolve-se preferencialmente 
nos meses de Janeiro a Abril (LOPEZ-JAMAR, 1977). Na ria de Vigo a maior intensidade da postura 
ocorre igualmente nos meses de Inverno e Primavera na região intermédia da referida Ria (FERREIRO & 
LABARTA, 1988b). 



 

 
 

Estampa 3- CLUPEIDAE. Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
ENGRAULIDAE Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico elipsoidal. Vitelo segmentado ou granuloso e alongado. Córion liso. Espaço perivitelino 
reduzido. Sem gota de óleo. O diâmetro dos ovos varia entre 1,0 e 1,9mm (eixo longitudinal) e entre 0,5 
e 1,2mm (eixo transversal). De um modo geral as dimensões dos ovos de anchova decrescem com o 
decorrer da época de reprodução nos estuários da Península Ibérica. Os valores médios dos diâmetros 
longitudinal e transversal dos ovos registados nos estuários do Tejo e do Sado foram respectivamente: 
1,45 x 0,74mm e 1,52 x 0,72mm (RÉ, 1984a, 1984c, 1986b, 1987, RÉ et al., 1983). RIBEIRO (1991) 
refere a existência de uma variação temporal nas dimensões, volume e peso dos ovos no estuário do 
Mondego. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas recém-eclodidas de E.encrasicolus apresentam dimensões que variam entre 2,5 e 3,0mm. 
Corpo e saco vitelino alongados. Ânus em posição posterior. O saco vitelino nas larvas recém-eclodidas 
estende-se até próximo do ânus. As reservas vitelinas são absorvidas quando as larvas atingem 5,0mm. 
As barbatanas dorsal e anal começam a desenvolver-se em larvas com 11,0mm. As barbatanas 
pélvicas inserem-se ao nível da válvula pilórica e formam-se em larvas com comprimentos próximos de 
15,0mm. As larvas com 25,0mm exibem já uma forma da cabeça idêntica à do animal adulto. A 
metamorfose ocorre nos estados larvares com comprimentos totais entre 35 e 40mm. A bexiga gasosa 
forma-se nas larvas de anchova com 6 a 7mm. Nas larvas de S.pilchardus esta só se forma em estados 
larvares com 9-10mm. Os ritmos circadianos de enchimento/esvaziamento da bexiga iniciam-se nos 
estados larvares de anchova com cerca de 9mm  (na sardinha estes só são despoletados nos estados 
larvares com comprimentos próximos de 12-13mm) (RÉ, 1986c). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ovos e estados larvares de E.encrasicolus foram capturados durante todos os meses do ano em 
todos os sistemas estuarinos estudados da Península Ibérica (cf. Tabela II). Os ovos e estados larvares 
planctónicos desta espécie não se encontram em águas com temperaturas inferiores a 13 C, estando 
as temperaturas mais favoráveis ao seu desenvolvimento situadas entre os 15 e os 25 C e as 
salinidades entre 9 e 37,3‰ (DEMIR, 1965). No interior do estuário do Tejo (1978/1981), capturaram-se 
ictioplanctontes de E.encrasicolus de Fevereiro a Julho, tendo-se registado uma actividade reprodutora 
máxima no mês de Abril (RÉ, 1984a, 1986b, 1990c, 1994). No estuário do Sado os ovos e estados 
larvares planctónicos foram capturados, durante o ano de 1978, de Fevereiro a Junho, tendo-se 
igualmente registado uma actividade reprodutora máxima nos meses de Abril e Maio (RÉ et al., 1983). 
No estuário do Mira os ictioplanctontes foram recolhidos de Fevereiro a Julho com uma máximo no mês 
de Abril. Os estados larvares neste estuário são abundantes unicamente no mês de Abril (RÉ, 1987, 
1990a, 1990b, 1990c, 1991, 1994, RÉ & GONÇALVES, 1994). Na Ria de Aveiro os ovos foram 
capturados de Maio a Outubro sendo a sua abundância máxima durante os meses de Julho e Agosto 
(RÉ & MORGADO, dados não publicados). No estuário do Mondego foram recolhidos ovos e larvas de 
Maio a Agosto com um máximo no mês de Maio (RIBEIRO, 1991). À semelhança de prospecções 
efectuadas noutros locais, neste estuário a duração e as datas de início, do pico máximo e do final da 
postura são variáveis de ano para ano (RIBEIRO, 1991). A época de postura no estuário do Mondego 
ocupa uma posição intermédia entre os valores normalmente registados no Mediterrâneo e no Golfo da 
Biscaia. Este gradiente espacial na duração da época de postura deve-se provavelmente à temperatura 
das águas, que por se manter elevada por um intervalo de tempo superior, permite o desenvolvimento de 
uma actividade reprodutora mais prolongada nas regiões meridionais (DEMIR, 1965). Os estuários do 
Tejo, do Sado e do Mira parecem constituir casos particulares uma vez que apresentam datas de início, 
pico e final das posturas anteriores às de qualquer outro estudo efectuado (RÉ, 1984a, 1986b, 1987, 
1990c, 1991, 1994, RIBEIRO, 1991). No que diz respeito à distribuição espacial dos ictioplanctontes 
verificou-se, que tanto os ovos como os estados larvares, eram invariavelmente mais abundantes nas 
regiões a montante dos estuários do Tejo e do Mira. Por outro lado os estados larvares capturados 
preferencialmente naquelas regiões apresentavam sempre dimensões comparativamente mais elevadas. 
Estes resultados presupõem a retenção dos ictioplanctontes na área do estuário. A retenção ou 



permanência dos ictioplanctontes de anchova no interior dos estuários do Tejo e do Mira foi associada 
fundamentalmente a um processo passivo relacionado entre outros factores com a localização da 
postura e a circulação geral das águas (RÉ 1984a, 1986b, 1987, 1990a, 1990c, 1991, 1994). A retenção 
dos ictioplanctontes de anchova no estuário do Mondego poderá ser também explicada por processos 
meramente físicos sendo determinada essencialmente pela localização das posturas (RIBEIRO, 1991). 
Esta explicação não exclui, no entanto, a existência de processos activos de retenção, nomeadamente: 
(i) migrações longitudinais, efectuadas por estados larvares mais avançados e determinadas em grande 
medida por razões tróficas; (ii) migrações laterais ocupando os estados larvares de um modo cíclico as 
massas de água junto às margens em função do estado da maré; (iii) migrações verticais induzidas pelo 
estado da maré (RÉ, 1984a, 1986b, 1990a, RIBEIRO, 1991). 



 

 
 

Estampa 4- ENGRAULIDAE. Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de MARINARO (1971), RÉ (dados não publicados).



 
ARGENTINIDAE Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino não muito reduzido. Uma 
única gota de óleo. Diâmetro do córion varia entre 1,70 e 1,85mm. Diâmetro da gota de óleo 0,37 a 
0,47mm. Nos estádios embrionários avançados é visível pigmentação no embrião (região ventral pré- e 
post-anal), pigmentação nas reservas vitelinas. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva recém-eclodida apresenta um corpo alongado, o ânus em posição posterior, pigmentação no 
saco vitelino, especialmente na região anterior, bem como alguns melanóforos na gota de óleo. Grupos 
de melanóforos estão presentes na região dorsal do tubo digestivo. Antes da absorpção completa das 
reservas vitelinas desenvolve-se um padrão pigmentar típico da larva. Este consiste num conjunto de 
seis grupos de melanóforos equidistantes ao longo da parte superior do tubo digestivo e na região pré- e 
post-anal ventral. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ovos e estados larvares podem surgir no plâncton de Março a Setembro (RUSSEL, 1976). Os 
estados larvares podem ser capturados acidentalmente nos estuários apesar desta espécie se 
reproduzir preferencialmente na parte terminal da plataforma continental e em águas oceânicas. 
Capturaram-se unicamente estados larvares no estuário do Tejo no mês de Março. 

 

 
 

Estampa 5- ARGENTINIDAE. Argentina sphyraena Linnaeus, 1758.  
Adaptado de RUSSEL (1976) e MOSER (1984).



 
BELONIDAE Belone belone Linnaeus, 1758 
 
OVOS 
 
Ovo demersal esférico. Vitelo não segmentado. Córion com numerosos filamentos (60 a 80), com 4 a 
18mm de comprimento e 0,013mm de diâmetro. Espaço perivitelino reduzido. Sem gota de óleo. O 
diâmetro do córion varia entre 3,0 e 3,5mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Os estados larvares recém-eclodidos apresentam o corpo coberto por grande número de cromatóforos 
de côr amarela e melanóforos e um estado de desenvolvimento avançado. Os olhos são pigmentados e 
boca encontra-se já formada. O maxilar inferior é saliente sendo mais espesso na sua parte terminal. 
Não se observa uma barbatana primordial. As barbatanas pares e impares apresentam já um certo 
desenvolvimento. O ânus está situado numa situação posterior a cerca de 2/3 do comprimento do 
corpo. As larvas após a eclosão apresentam um comprimento próximo de 9mm. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ictioplanctontes de B.belone são capturados de Maio a Junho (RUSSEL, 1976). Os ovos podem ser 
capturados isolados ou em grupos aderentes a talos de algas ou folhas de zosteráceas. Os estados 
larvares podem ser capturados nos estuários da Península Ibérica desde a Ria de Vigo até ao estuário 
do Guadiana. A sua presença pode ser considerada acidental sendo sobretudo amostrados nas 
secções terminais dos referidos estuários e próximo da superfície das águas no ecossistema 
neustónico. 



 

 
 

Estampa 6- BELONIDAE. Belone belone Linnaeus, 1758.  
Adaptado de DEKHNIK (1973) e MOSER (1984). 



 
SYNGNATHIDAE Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758) 
   Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Transportados pelo macho numa bolsa incubadora. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
E.aequoreus logo após a eclosão possui uma barbatana primordial evidente e 11 a 12 mm de 
comprimento. São visíveis 12 a 13 bandas pigmentares na região posterior do corpo (pré- post-anal). 
Região lateral do corpo serrilhada (90 a 95 projecções). Mantém as características larvares até um 
comprimento próximo de 100mm. Abertura anal sob o 1/3 posterior da barbatana dorsal. Barbatana 
caudal rudimentar. 
 
N.ophidion possui igualmente uma barbatana primordial nos primeiros estados de desenvolvimento 
(9mm após a eclosão). Pigmentação na região dorsal e ventral do corpo. Barbatana dorsal com 34 a 40 
raios. Corpo com 90 a 100 anéis (28-32 anéis pré-anais e 68-77 anéis post-anais). Abertura anal sob o 
1/3 anterior da barbatana dorsal. Barbatana caudal ausente. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares planctónicos de E.aequoreus podem ser capturados de Maio a Julho. Foram 
colhidos exemplares desta espécie na Ria de Vigo e na Ria Formosa (Maio). N.ophidion ocorre de 
Fevereiro a Setembro nos estuários da Península Ibérica. Os estados larvares foram capturados desde 
a Ria de Vigo ao estuário do Guadiana. 

 

 
 

Estampa 7- SYNGNATHIDAE. Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758), Nerophis ophidion  
(Linnaeus, 1758). Adaptado de EHRENBAUM (1905-1909).



 
SYNGNATHIDAE Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758) 
   Hippocampus ramulosus Leach, 1814 
 
OVOS 
 
Transportados pelo macho numa bolsa incubadora. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
H.hippocampus logo após a eclosão tem um comprimento próximo de 8mm. O diâmetro do olho está 
compreendido cerca de 1,5 vezes no espaço pré-orbital. A barbatana dorsal possui 16-17 raios e as 
barbatanas peitorais 13-15 raios. 
 
H.ramulosus após a eclosão apresenta um comprimento total por vezes superior (ca. 15-16mm). O 
diâmetro do olho está compreendido mais de 2 vezes no espaço pré-orbital. A barbatana dorsal possui 
18-21 raios e as peitorais 15-18 raios. Nas duas espécies a barbatana primordial e caudal estão 
ausentes e a barbatana dorsal estende-se sobre 3 segmentos. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares destas espécies podem ser capturados acidentalmente nos estuários quase 
sempre associados a talos de algas flutuantes ou zosteráceas. Ambas as espécies ocorrem sobretudo 
nos meses de Verão tendo sido colhidas desde o estuário do Tejo até ao estuário do Guadiana. 



 

 
 
Estampa 8- SYNGNATHIDAE. Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758), Hippocampus ramulosus 

Leach, 1814. Adaptado de D’ANCONA (1931-1956).



 
SYNGNATHIDAE Syngnathus abaster Risso, 1826 
   Syngnathus acus Linnaeus, 1758 
   Sngnathus typhle Linnaeus, 1758 
 
OVOS 
 
Transportados pelo macho numa bolsa incubadora. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
S.abaster após a eclosão tem um comprimento de cerca de 23mm. A barbatana dorsal possui 28-32 
raios. O comprimento da barbatana dorsal é inferior ao comprimento da cabeça. O diâmetro do olho 
está compreendido 1,5 a 2 vezes no espaço pré-orbital. Cristas supra-occipitais evidentes bem como 
expansões dos segmentos. Corpo com 49-54 anéis. 
 
S.acus eclode com um comprimento total próximo de 24-28mm. Barbatana dorsal com 35-39 raios. O 
comprimento da barbatana dorsal é superior às dimensões da cabeça. O diâmetro do olho está 
compreendido mais de 2 vezes no espaço pré-orbital. Corpo com 56-62 anéis. 
 
S.typhle eclode com um comprimento próximo de 24-26mm. Pigmentação uniformemente distribuída 
pelo corpo. Barbatana dorsal com 33-38 raios. O comprimento da barbatana dorsal é inferior às 
dimensões da cabeça. O diâmetro do olho está compreendido mais de 2,5 vezes no espaço pré-orbital. 
Corpo com 50-58 anéis. 
 
Nas três espécies a barbatana primordial está ausente. A barbatana caudal é desenvolvida e a 
barbatana dorsal extende-se por mais de 3 segmentos. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
S.abaster foi capturado durante todos os meses do ano no estuário do Tejo (RÉ, 1979). Os estados 
larvares desta espécie foram igualmente recolhidos desde o Estuário do Mondego até ao estuário do 
Guadiana. As restantes duas espécies podem ser capturadas acidentalmente durante grande parte dos 
meses do ano. S.acus ocorre desde a Ria de Vigo até ao estuário do Guadiana e S.typhle tem uma 
distribuição mais meridional. 



 

 
 

Estampa 9- SYNGNATHIDAE. Syngnathus abaster Risso, 1826, Syngnathus acus Linnaeus 1758, 
Syngnathus typhle Linnaeus, 1758. Adaptado de D’ANCONA (1931-1956).



 
GADIDAE Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Sem gota de óleo. Diâmetro do córion varia 
entre 0,9 e 1,23mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva recém-eclodida (ca. 3,0mm) apresenta um saco vitelino desenvolvido e um padrão pigmentar 
típico. Possui melanóforos ao longo do contorno dorsal e na região pré- e post-anal ventral. A região 
terminal no corpo é desprovida de pigmentação. Os olhos são desprovidos de pigmentação nas fases 
iniciais. Nos estados larvares mais avançados a pigmentação é muito característica. Os melanóforos 
restringem-se à parte anterior da região post-anal. Apesar da pigmentação das larvas de T.luscus ser 
idêntica ao padrão pigmentar dos estados larvares de Micromessistius poutassou (Risso, 1826), as 
duas formas podem ser facilmente distinguidas através da enumeração dos miótomos (48-49 na 
primeira e 56-60 na segunda). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
T.luscus possui uma época de postura alargada. Os estados larvares podem ser capturados durante 
praticamente todos os meses do ano. Nos estuários da Península Ibérica a sua ocorrência é acidental. 
Foram recolhidas larvas nas Rias Galegas e no estuário do Tejo. 



 

 
 

Estampa 10- GADIDAE. Trisopteurus luscus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
GADIDAE Ciliata mustela (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Uma única gota 
de óleo. Diâmetro do córion varia entre 0,66 e 0,98mm e da gota de óleo entre 0,11 e 0,16mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas recém-eclodidas têm um comprimento próximo de 2,5mm. Na região post-anal são visíveis 
duas agregações de melanóforos. Os olhos apresentam pigmentação quando a larva absorve as 
reservas vitelinas. Nas larvas após a absorção completa das reservas vitelinas os olhos são 
pigmentados e as barbatanas pélvicas são igualmente pigmentadas e ultrapassam o ânus. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Alguns estados larvares idênticos aos de C.mustela foram capturados em dois estuários portugueses 
(estuários do Tejo e do Sado) de Janeiro a Abril. 



 

 
 

Estampa 11- GADIDAE. Ciliata mustela (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
SERRANIDAE Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Gota de óleo 
única. Diâmetro do córion 0,78mm. Diâmetro da gota de óleo 0,14mm. Ovo idêntico ao de Dicentrarchus 
labrax (Linnaeus, 1758). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva recém-eclodida apresenta um estado avançado de desenvolvimento. Quando as reservas 
vitelinas são absorvidas pode observar-se um padrão pigmentar típico. É possível observar dois grupos 
de melanóforos em posição post-anal ventral. Na barbatana primordial observam-se igualmente dois 
grupos de melanóforos na região dorsal e um grupo na região ventral. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares desta espécie foram unicamente capturados na Ria Formosa nos meses de Junho 
e Julho. 

 

 
 

Estampa 12- SERRANIDAE. Serranus hepatus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de D’ANCONA (1931-1956).



 
MORONIDAE Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Uma única gota 
de óleo. Diâmetro da cápsula 1,20-1,51mm. Diâmetro da gota de óleo 0,36-0,46. Reservas vitelinas e 
gota de óleo pigmentadas. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com um comprimento próximo de 4,0mm. O ânus está situado a cerca de metade 
do corpo da larva e nas fases iniciais os olhos não são pigmentados. Nestas fases podem observar-se 
diversas bandas pigmentares atrás das cápsula óticas, ao nível do ânus e entre o ânus e o uróstilo. 
Durante a ontogenia o padrão pigmentar varia significativamente. As bandas pigmentares desaparecem 
e assiste-se ao desenvolvimento de uma fiada de melanóforos que se estende ao longo de todo o corpo 
desde a região anterior da cabeça, passando pela parte superior do tubo digestivo e até ao uróstilo. A 
forma do corpo dos estados larvares mais avançados é característica. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ovos e estados larvares de D.labrax podem ser capturados durante os meses de Inverno e 
Primavera. Nos estuários da Península Ibérica estes foram recolhidos de Janeiro a Junho desde o 
estuário do Mondego até ao estuário do Guadiana. Os estados larvares são sobretudo capturados nas 
porções terminal e intermédia dos estuários bem como nas regiões marinhas adjacentes. A sua 
ocorrência pode ser considerada acidental. Por vezes podem capturar-se alguns estados larvares 
próximos da metamorfose nas regiões mais internas dos estuários, sempre em número reduzido (RÉ, 
dados não publicados). 



 

 
 

Estampa 13- MORONIDAE. Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de RUSSEL (1976) e BARNABE et al.  (1976).



 
CARANGIDAE Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado ou granuloso. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Um 
única gota de óleo. Diâmetro da cápsula 0,81-1,04mm. Diâmetro da gota de óleo 0,19-0,28mm. Nos 
estados embrionários mais avançados o embrião apresenta uma pigmentação evidente bem como a 
gota de óleo. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com um comprimento de 2,5mm. A gota de óleo situa-se numa posição anterior 
relativamente às reservas vitelinas. Ânus situado a meio do corpo da larva. Na larva recém-eclodida os 
melanóforos distribuem-se irregularmente pelo corpo. Os olhos adquirem pigmentação após a absorção 
do vitelo. As larvas mais avançadas têm um forma muito característica. A pigmentação consiste em 
diversas fiadas de melanóforos situados na região dorsal, ventral (pré- e post-anal) e médiolateral. A 
torção urostilar ocorre em larvas com um comprimento total próximo de 6,0mm. As larvas com 3,5mm 
apresentam já espinhos pré-operculares evidentes. Nas larvas com 5,0mm de comprimento podem 
observar-se duas fiadas de espinhos pré-operculares (cerca de 4-5 na fiada exterior e cerca de 5 na 
fiada interior). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
T.trachurus reproduz-se nos meses da Primavera (Março-Abril a Setembro). Os ictioplanctontes desta 
espécie foram capturados desde a Ria de Vigo até à Ria de Alvor de Março a Junho. 



 

 
 

Estampa 14- CARANGIDAE. Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de BROWNELL (1979).



 
SPARIDAE Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal esférico, achatado e aderente ao substrato numa única camada. Córion liso. Vitelo não 
segmentado. Espaço perivitelino não muito reduzido (0,2mm). Gota de óleo única. Diâmetro do córion 
1,0-1,2mm. Diâmetro da gota de óleo 0,20-0,25mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com um comprimento próximo de 2,0mm. Os olhos não são pigmentados e a boca 
ainda não é funcional. A gota de óleo é pigmentada e situa-se numa posição posterior relativamente ao 
saco vitelino. Pigmentação post-anal ventral marcada. Pigmentação médiolateral post-anal desenvolvida 
quando as larvas atingem cerca de 5,0mm. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
S.cantharus reproduz-se nos meses de Primavera e Verão (Março-Abril a Junho). Capturaram-se 
estados larvares desta espécie unicamente na Ria Formosa nos meses de Março e Abril. 



 

 
 

Estampa 15- SPARIDAE. Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de CAMUS & BESSEAU (1986).



 
SPARIDAE Sparidae não identificado 
  Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Os ovos planctónicos das diversas espécies da família Sparidae apresentam todos características 
comuns (forma esférica, vitelo não segmentado, córion liso, uma única gota de óleo e um espaço 
perivitelino de dimensões reduzidas) sendo de difícil identificação (MARINARO, 1971). Diâmetro da 
córion ca. 1,0mm. Diâmetro da gota de óleo ca. 0,2mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas recém-eclodidas de Sparidae exibem igualmente características comuns. Logo após a 
eclosão apresentam um saco vitelino desenvolvido e a gota de óleo em situação posterior. O ânus situa-
se numa posição anterior. Habitualmente observa-se uma fiada de melanóforos post-anais ventrais e/ou 
uma banda de melanóforos entre o ânus e o uróstilo (D.sardus). Algumas larvas recolhidos nos 
estuários portugueses apresentavam características similares às descritas para os estados 
planctónicos de D.sargus. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ovos e estados larvares de Sparidae foram capturados em todos os meses do ano em praticamente 
todos os estuários da Península Ibérica (desde a Ria de Vigo até ao estuário do Guadiana). Os 
ictioplanctontes são mais abundantes nos meses de Primavera e Verão sobretudo nas porções 
terminais e intermédias dos estuários, bem como nas regiões marinhas adjacentes. Nalguns casos os 
ovos de Sparidae podem ser relativamente abundantes nas regiões intermédias dos estuários (e.g. 
estuário do Sado). 



 

 
 

Estampa 16- SPARIDAE. Sparidae não identificado, Diplodus sardus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de BROWNELL (1979).



 
CENTRACANTHIDAE Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico com uma saliência no córion em forma de mamilo. Vitelo não segmentado. Córion 
liso. Espaço perivitelino reduzido. Uma única gota de óleo. Diâmetro do córion 0,78mm. Diâmetro da 
gota de óleo 0,18mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com um comprimento próximo de 2,3mm. A gota de óleo situa-se numa posição 
posterior relativamente às reservas vitelinas. O padrão pigmentar consiste numa fiada de melanóforos na 
região dorsal do corpo. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ovos de C.cirrus podem ser capturados acidentalmente nos estuários, sobretudo na sua porção 
terminal e intermédia. Capturaram-se ictioplanctontes desta espécie no estuário do Sado e na Ria de 
Alvor nos meses de Inverno. 



 

 
 

Estampa 17- CENTRACANTHIDAE. Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810.  
Adaptado de THOMOPOULOS (1954).



 
LABRIDAE Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Não existe informação disponível. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Pigmentação abundante na parte anterior do corpo, desde a cabeça até metade da distância que 
medeia entre o ânus e o uróstilo. Barbatana anal desprovida de pigmentação. Na região occipital é 
possível observar um padrão pigmentar típico para a espécie (duas massas pigmentares de forma semi-
circular dispostas longitudinalmente). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de C.exoletus foram unicamente capturados na Ria Formosa durante os meses de 
Maio a Junho. A sua presença pode ser considerada acidental. 



 

 
 

Estampa 18- LABRIDAE. Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de FIVES (1976).



 
LABRIDAE Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Sem gota de 
óleo. Diâmetro do córion varia entre 0,72 e 1,01mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com um comprimento próximo de 2,0mm. Pigmentação restringida a alguns melanóforos 
distribuídos pelo corpo da larva (região ventral pré-anal e peritoneal). É possível observar um melanóforo 
usualmente de dimensões apreciáveis situado entre o ânus e o uróstilo em posição ventral e ainda um 
outro próximo do uróstilo. Nos estados larvares mais avançados (9,0mm) pode surgir pigmentação 
occipital (1-3 melanóforos). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ictioplanctontes de C.rupestris podem ser capturados no plâncton de Abril/Maio a Setembro com 
um máximo de ocorrência em Julho. Foram amostrados alguns estados larvares desta espécie desde a 
Ria de Vigo até à Ria Formosa, podendo a sua ocorrência ser considerada acidental. 



 

 
 

Estampa 19- LABRIDAE. Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de FIVES (1976).



 
LABRIDAE Labrus bergylta Ascanius, 1767 
 
OVOS 
 
Ovo demersal esférico. Postura efectuada em ninhos construídos com algas filamentosas. Ovos de côr 
cremosa e com 0,7 a 1,15mm de diâmetro. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Pigmentação do corpo idêntica à observada nos estados larvares de C.exoletus (abundante na região 
anterior até cerca de 2/3 do corpo da larva). Barbatana anal pigmentada. A região occipital é igualmente 
pigmentada (duas massas pigmentares em forma de crescente dispostas longitudinalmente nos 
estados larvares mais avançados). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
A postura decorre de Abril-Maio a Julho com uma actividade reprodutora máxima em Junho. Foram 
capturados estados larvares de L.bergylta nos meses de Abril a Julho desde o estuário do Mondego até 
ao estuário do Guadiana. Presença acidental. 



 

 
 

Estampa 20- LABRIDAE. Labrus bergylta Ascanius, 1767. Adaptado de FIVES (1976).



 
LABRIDAE Symphodus melops (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal esférico. Posturas efectuadas em ninhos. Vitelo não segmentado. Diâmetro do córion 
0,75-0,85mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com um comprimento de 2,5 a 3,0mm. Pigmentação do corpo marcada (idêntica à de 
C.exoletus e L.bergylta mas menos abundante). Barbatana anal com uma fiada de melanóforos. 
Pigmentação occipital composta por um número variável de melanóforos dispostos de um modo 
irregular. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares podem ser capturados durante praticamente todos os meses do ano sendo mais 
abundantes na Primavera. Nos estuários da Península ibérica foram recolhidos de Fevereiro a Outubro 
desde a Ria de Vigo até à Ria Formosa. Os estados larvares desta espécie capturam-se 
preferencialmente nas regiões marinhas adjacentes podendo migrar para o interior dos estuários. São 
colhidos sobretudo nas porções terminal e intermédia dos estuários. 



 

 
 

Estampa 21- LABRIDAE. Symphodus melops (linnaeus, 1758).  
Adaptado de FIVES (1976).



 
AMMODYTIDAE Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758 
 
OVOS 
 
THOMOPOULOS (1954b) descreveu a ultraestrutura dos ovos não fecundados, não tendo, no entanto, 
conseguido a sua ferlitização. Os ovos são demersais, de forma esférica ou elipsoidais e aderentes ao 
substrato (móvel). O vitelo é granuloso e contém uma única gota de óleo. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Os estados larvares apresentam uma forma característica, alongada (idêntica a uma larva de 
Clupeoidei), tubo digestivo rectilíneo, ânus situado em posição intermédia ou nos primeiros 2/3 do 
corpo. O padrão pigmentar é diagnosticante. As larvas de A.tobianus apresentam uma pigmentação 
post-anal dorsal pouco desenvolvida (limitada à região caudal) ou ausente nos primeiros estados de 
desenvolvimento, uma fiada de melanóforos na região post-anal ventral e uma fiada melanóforos na parte 
superior do tubo digestivo. Com o decorrer da morfogénese o padrão pigmentar mantem-se. Nos 
estados larvares com comprimentos próximos de 10-12mm, no entanto, é possível observar 
pigmentação na região post-anal dorsal que se estende desde o ânus até ao uróstilo. Pode igualmente 
observar-se nestes estados de desenvolvimento pigmentação na região caudal após a torção urostilar. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de A.tobianus sobretudo nos meses de Inverno e princípio da Primavera. Nos 
estuários da Península Ibérica capturaram-se larvas de Janeiro a Abril desde a Ria de Vigo até ao 
estuário do Guadiana. A sua presença pode ser considerada acidental na maioria dos sistemas 
estuarinos (os estados larvares são sobretudo capturados nas regiões marinhas adjacentes e na porção 
terminal dos estuários). No estuário do Mondego capturaram-se quantidades apreciáveis de larvas nas 
estações mais a jusante (RIBEIRO, 1991). 



 

 
 

Estampa 22- AMMODYTIDAE. Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758.  
Adaptado de MACER (1967).



 
AMMODYTIDAE Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824) 
 
OVOS 
 
Ovo provavelmente demersal. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Os estados larvares de H.lanceolatus apresentam uma pigmentação mais abundante relativamente às 
larvas de A.tobianus. Nos primeiros estados de desenvolvimento (5-6mm) é visível uma fiada de 
melanóforos post-anais dorsais. Observa-se igualmente pigmentação na região ventral do tubo digestivo 
bem como na sua região dorsal. A pigmentação post-anal ventral é desenvolvida. Em estados larvares 
mais avançados desenvolve-se uma pigmentação dorsal que se estende desde a parte posterior da 
cabeça até à região caudal. A região caudal é igualmente provida de pigmentação evidente. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de H.lanceolatus foram capturados em cinco estuários da Península Ibérica desde 
a Ria de Arosa até ao estuário do Guadiana nos meses de Inverno (Janeiro a Março). Tal como 
A.tobianus as larvas são capturadas nas porções terminais dos estuários sendo a sua ocorrência 
esporádica. 



 

 
 

Estampa 23- AMMODYTIDAE. Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824).  
Adaptado de MACER (1967).



 
TRACHINIDAE Echiichthys vipera (Cuvier, 1829) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. 6 a 30 gotas de 
óleo. Diâmetro do córion 1,0-1,37mm. Diâmetro das gotas de óleo variável (0,024-0,12mm). Durante o 
desenvolvimento embrionário o número de gotas de óleo diminui podendo mesmo estas desaparecer na 
altura da eclosão. As barbatanas pélvicas e peitorais formam-se durante o período embrionário. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com um comprimento próximo de 3,0mm. O ânus situa-se na parte anterior do corpo. Os 
olhos são pigmentados nesta fase. Podem observar-se ainda duas fiadas de melanóforos na região 
post-anal ventral e pré- e post-anal dorsal. As barbatanas pélvicas apresentam um desenvolvimento 
apreciável e uma pigmentação evidente. As gotas de óleo que restam situam-se em posição ventral 
relativamente às reservas vitelinas. Após a absorção do vitelo a pigmentação da larva torna-se 
característica. A pigmentação peritoneal é marcada e podem observar-se duas bandas de melanóforos 
na região anal e entre o ânus e o uróstilo. Nos estados larvares mais avançados a pigmentação 
peritoneal torna-se mais abundante. É ainda possível observar espinhos pré-operculares a partir dos 
6,0mm de comprimento. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Apesar da maioria dos autores referirem que E.vipera se reproduz durante os meses de Verão, os 
ictioplanctontes desta espécie foram capturados nos estuários da Península Ibérica nos meses de 
Inverno, Primavera e Verão, desde a Ria de Arosa até ao estuário do Mondego. A sua ocorrência foi 
sempre acidental ou esporádica. 
 

 
 

Estampa 24- TRACHINIDAE. Echiichthys vipera (Cuvier, 1829).  
Adaptado de RUSSEL (1976). 



 
GOBIIDAE Aphia minuta (Risso, 1810) 
 
OVOS 
 
Não existe informação disponível. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Os estados larvares foram descritos por EHRENBAUM (1905-1909), LEBOUR (1919) e PETERSEN 
(1919). Larva alongada, transparente, bexiga gasosa de dimensões apreciáveis e situada numa região 
posterior do corpo (próximo do ânus). Número de vértebras inferior ao das restantes espécies (27). A 
enumeração das vértebras pode ser efectuada recorrendo aos métodos de coloração dos elementos 
esqueléticos ossificados descritos por RÉ (1984a). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de A.minuta foram unicamente recolhidos no estuário do Tejo no mês de Janeiro 
nas estações próximas da entrada do estuário e na região marinha adjacente. Juvenis e adultos de 
A.minuta são muito abundantes no estuário do Mira nas regiões a montante próximo do limite de 
influência da maré (RÉ, dados não publicados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estampa 25- GOBIIDAE. Aphia minuta (Risso, 1810).  
Adaptado de LEBOUR (1919).



 
GOBIIDAE Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) 
  Pomatoschistus pictus (Malm, 1865) 
  Gobiidae não identificado 
 
OVOS 
 
Ovos demersais fixos a conchas de bivalves, rochas ou algas e dispostos numa camada única. Forma 
ovóide, fusiforme ou em forma de pera. Córion liso. P.minutus (eixo maior 0,90-1,40mm). P.pictus  (eixo 
maior 0,75-0,80mm). Os ovos aderem ao substrato através de numerosos filamentos basais. Os ovos 
destas duas espécies foram descritos por LEBOUR (1920). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Se exceptuarmos as larvas de Aphia minuta (Risso, 1810) e Crystallogobius linearis (von Düben, 1845) 
os estados larvares de Gobiidae são muito similares em aparência (forma do corpo, características 
merísticas) e pigmentação de tal modo que na maioria dos casos não é possível uma identificação 
segura. As larvas de Gobiidae apresentam uma forma alongada e uma bexiga gasosa desenvolvida. O 
padrão pigmentar segundo alguns autores é característico (PETERSEN, 1919, LEBOUR, 1919, 1920, 
RUSSEL, 1976). P.minutus e P.pictus  apresentam uma fiada de melanóforos post-anais ventrais a 
bexiga gasosa pigmentada bem como alguns melanóforos na região caudal e occipital. Os estados 
larvares de P.pictus  menos avançados (3-5mm) exibem uma fiada de melanóforos na região pré- e post-
anal dorsal característica da espécie. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de Gobiidae são quase sempre as formas mais abundantes nos estuários da 
Península Ibérica. Desempenham um papel muito importante na estrutura das comunidades 
ictioplanctónicas estuarinas (cf. RÉ, 1984a, RIBEIRO, 1991). Os estados larvares de P.minutus foram 
capturados no estuário do Tejo durante todos os meses do ano e as larvas de P.pictus  foram sobretudo 
amostradas nos meses da Primavera. Formas larvares de Gobiidae não identificadas foram colhidas em 
todos os estuários da Península Ibérica. Habitualmente a sua abundância é máxima nos meses de 
Primavera e Verão. Os quantitativos mais elevados são quase sempre amostrados nas regiões 
intermédias e internas dos estuários. Nos diversos estudos efectuados em estuários portugueses (e.g. 
Mondego, Tejo, Mira e Guadiana) verificou-se que os estados larvares de Gobiidae exibiam estratégias 
de retenção ou de permanência naqueles sistemas idênticos às praticadas pelas larvas de 
E.encrasicolus. Esta foi sobretudo associada a um processo passivo relacionado entre outros factores 
com a localização da postura e a circulação geral das águas (RÉ 1984a, CHÍCHARO, 1988, RIBEIRO, 
1991). 



 

 
 
Estampa 26- GOBIIDAE. Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770), Pomatoschistus pictus (Malm, 1865). 

Adaptado de PETERSEN (1919).



 
CALLIONYMIDAE Callionymus spp. 
   Callionymus lyra Linnaeus, 1758 
   Callionymus maculatus Rafinesque-Schmaltz, 1810 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado unicamente na periferia. Córion ornamentado (estruturas 
poligonais salientes). Espaço perivitelino de dimensões reduzidas. Sem gota de óleo. Nos ovos de 
C.lyra o diâmetro do córion varia entre 0,81 e 0,97mm. Em C.maculatus a cápsula tem um diâmetro de 
0,66-0.79mm. A distinção dos ovos destas duas espécies é muito difícil apesar das dimensões do 
córion serem diversas. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com um comprimento próximo de 2,0mm. A absorção completa das reservas 
vitelinas ocorre nos estados larvares com 2,3mm. Após a absorção do vitelo a larva adquire uma forma 
característica. As dimensões da cabeça relativamente ao corpo são consideráveis, pigmentação 
composta por melanóforos e cromatóforos de côr amarelada cobrindo praticamente a totalidade da larva, 
a bexiga gasosa é visível desde os primeiros estados de desenvolvimento e o uróstilo é relativamente 
desenvolvido. Os primeiros estados larvares de C.lyra e C.maculatus são praticamente impossíveis de 
distinguir. A identificação segura dos estados larvares só é possível através da observação do espinho 
pré-opercular. Esta surge nas duas espécies quando os estados larvares atingem um comprimento 
próximo de 4,5mm-5,0mm. As dimensões relativas das barbatanas pélvicas podem ser um outro 
carácter diagnosticante. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
A época de postura de C.lyra é relativamente extensa. Os ovos e estados larvares podem ser sobretudo 
capturados nos meses de Primavera e de Verão. Os estados larvares de C.maculatus são menos 
abundantes. Nos meses de Primavera/Verão os ictioplanctontes de Callionymus spp. podem dominar 
as comunidades ictioplanctónicas nas regiões costeiras (RUSSEL, 1976). Os ovos e estados larvares 
de Callionymidae foram capturados de Janeiro a Setembro em todos os estuários da Península Ibérica. 
A sua ocorrência pode ser considerada esporádica ou acidental. 



 

 
 

Estampa 27- CALLIONYMIDAE. Callionymus spp., Callionymus lyra Linnaeus, 1758, Callionymus 
maculatus Rafinesque-Shmaltz , 1810. Adaptado de RUSSEL (1976) e DEMIR (1976).



 
BLENNIIDAE Blennius ocellaris Linnaeus, 1758 
 
OVOS 
 
Ovo demersal, forma sub-esférica. Vitelo não segmentado. Córion liso. Sem gota de óleo. Aderentes ao 
substrato (conchas de bivalves ou rochas) numa única camada. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas recém-eclodidas apresentam um comprimento próximo de 4,0mm. A pigmentação é muito 
característica. As barbatanas peitorais são desenvolvidas e muito pigmentadas, observa-se 
pigmentação peritoneal abundante bem como na região occipital. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de B.ocellaris foram capturados em quatro sistemas estuarinos da Península 
Ibérica desde a Ria de Arosa até ao estuário do Guadiana. A sua presença nos estuários (Janeiro a 
Outubro) pode ser considerada acidental. Os estados larvares foram sempre capturados nas porções 
terminais dos referidos estuários. 



 

 
 

Estampa 28- BLENNIIDAE. Blennius ocellaris Linnaeus, 1758.  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
BLENNIIDAE Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo bentónico esférico ou sub-esférico. Córion liso. Numerosas gotas de óleo espalhadas pelo vitelo. 
Diâmetro do córion ca. 1,0mm (FIVES, 1980). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com um comprimento total de 3,3mm. As reservas vitelinas no momento da eclosão 
são reduzidas. Pigmentação típica, melanóforos presentes na extremidade da maxila superior, na 
região occipital, na região peritoneal, na parte superior do tubo digestivo e na bexiga gasosa. Observa-
se igualmente uma fiada post-anal ventral de melanóforos (24-25) um por miótomo, desde o sexto 
miótomo post-anal até ao uróstilo. As barbatanas peitorais são desenvolvidas e pigmentadas (FIVES, 
1980). A forma larvar descrita como C.galerita por FIVES (1970) foi incorrectamente identificada. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Capturaram-se larvas desta espécie desde a Ria de Vigo até à Ria Formosa de Fevereiro a Outubro. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Estampa 29- BLENNIIDAE. Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de FIVES (1980).



 
BLENNIIDAE Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal sub-esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Numerosas gotas de óleo. Ovos 
aderentes ao substrato (rocha ou anfractuasidades de rochas) numa única camada. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com um comprimento total de 4,4mm. A característica mais marcada dos estados 
larvares é a presença de uma pigmentação muito marcada nas barbatanas peitorais. A região peritoneal 
é igualmente provida de pigmentação abundante. As barbatanas peitorais dos estados larvares mais 
avançados apresentam um forma característica e distinta das barbatanas das larvas de B.ocellaris. 
Ambas apresentam uma pigmentação importante mas nas larvas de L.pholis as barbatanas são 
comparativamente maiores alongadas e ponteagudas enquanto que em B.ocellaris estas são 
arredondadas. Existe ainda uma fiada de melanóforos na região posterior post-anal ventral, próximo do 
uróstilo. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de L.pholis foram capturados nos estuários durante praticamente todos os meses 
do ano. As sua ocorrência é esporádica. 



 

 
 

Estampa 30- BLENNIIDAE. Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
BLENNIIDAE Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal sub-esférico. Vitelo não segmentado. Córion Liso. Sem gota de óleo. Diâmetro do córion 
1,6mm. Ovos aderentes ao substrato numa única camada. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Larva recém-eclodida 4,9mm. A forma dos estados larvares é muito característica. Forma alongada e 
ânus em posição posterior (forma típica de uma larva de Blenniidae). Distância pré-anal representando 
cerca de 1/3 do comprimento total. A pigmentação é igualmente característica. A região peritoneal é 
muito pigmentada, existe uma fiada de melanóforos post-anais ventrais (19-21) desde o sexto miótomo 
post-anal até ao uróstilo (um melanóforo por miótomo). A região occipital é igualmente pigmentada. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de P.gattorugine foram capturados de Janeiro a Outubro desde a Ria de Arosa até 
ao estuário do Guadiana. Apesar dos ictioplanctontes desta espécie poderem ser abundantes em 
certas alturas do ano nas regiões costeiras, os estados larvares de P.gattorugine só são capturados 
esporadicamente nos sistemas estuarinos da Península Ibérica. 



 

 
 

Estampa 31- BLENNIIDAE. Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768). 
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
CARAPIDAE Echiodon spp. 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico elipsoidal (E.drummondi Thompson, 1837). Vitelo não segmentado. Espaço perivitelino 
reduzido. Gota de óleo única. Dimensões do córion (1,25-1,32mm x 1,08-1,10mm). Dimensões da gota 
de óleo 0,13-0,17mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas recém-eclodidas apresentam um comprimento total próximo de 4,5mm. A principal 
característica dos estados larvares é a presença de um apêndice dorsal que é aparente logo após a 
eclosão. A larva tem uma forma alongada e estreita e o ânus está situado numa posição anterior. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Capturaram-se estados larvares de Echiodon spp. na Ria de Arosa, Ria de Vigo e estuário do Sado. 

 

 
 

Estampa 32. CARAPIDAE. Echiodon spp. Adaptado de MOSER (1984).



 
MUGILIDAE Liza spp. 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 
 
OVOS 
 
Os ovos de Mugilidae (Liza spp.) não foram descritos até ao momento. Os ovos de M.cephalus são 
esféricos e pelágicos. Apresentam por vezes mais de uma gota de óleo. Vitelo não segmentado. Córion 
liso (diâmetro 0,98mm). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Os estados larvares têm uma forma e pigmentação característica.  As larvas eclodem com um 
comprimento próximo de 2,5mm. A pigmentação restringe-se aos primeiros 2/3 do corpo. A 
pigmentação peritoneal é abundante, sendo igualmente marcada na região superior do tubo digestivo. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ictioplanctontes de Mugilidae são raramente capturados no interior dos estuários. Os juvenis, no 
entanto podem ser capturados, sobretudo nos meses de Inverno e Primavera, por vezes em quantidades 
apreciáveis. FARRUGIO (1977) descreveu as principais características dos juvenis de Mugilidae. 
Ictioplanctontes e juvenis de Mugilidae foram capturados desde o estuário do Tejo até à Ria Formosa 
sobretudo nos meses de Inverno e Outono. 



 

 
 

Estampa 33- MUGILIDAE. Liza spp., Mugil cephalus Linnaeus, 1758.  
Adaptado de BROWNELL (1979).



 
ATHERINIDAE Atherina presbyter Cuvier, 1829 
 
OVOS 
 
Não existe informação disponível. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Corpo alongado, ânus em posição anterior e pigmentação característica. A pigmentação occipital é 
constituída por três melanóforos de grandes dimensões. Pigmentação peritoneal marcada. 
Pigmentação médiolateral (10-13 melanóforos) e post-anal ventral. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de A.presbyter foram capturados de Janeiro a Setembro desde a Ria de Aveiro até à 
Ria Formosa. Alguns estuários portugueses parecem funcionar como locais de reprodução preferencial 
para esta espécie (e.g. Sado, Mondego). As larvas podem ser capturadas abundantemente nestes 
estuários nas regiões intermédias dos mesmos. Na Ria de Aveiro os estados larvares desta espécie 
representaram cerca de 47 % do total de larvas recolhidas. A postura nesta região foi mais intensa nos 
meses de Abril e Maio (RÉ & MORGADO, dados não publicados). 



 
 

 Estampa 34- ATHERINIDAE. Atherina presbyter Cuvier, 1829.  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
COTTIDAE Taurulus bubalis (Euphrasen, 1768) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal esférico. Vitelo não segmentado. Córion com numerosas protuberâncias cónicas. 
Diversas gotas de óleo que coalescem num única de dimensões elevadas no final do período 
embrionário (0,25-0,35mm). Diâmetro do córion 1,5-1,8mm. Os ovos são depositados em rochas, algas 
ou anfractuasidades rochosas, na zona intermareal. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com 5,5 a 5,8mm apresentando um desenvolvimento apreciável. O padrão pigmentar dos 
estados larvares consiste numa fiada de melanóforos post-anais ventrais bem como alguns melanóforos 
dispersos na região occipital e na base das barbatanas peitorais. A pigmentação peritoneal abundante é 
a característica mais evidente das larvas de T.bubalis. Os estados larvares (6,0mm) exibem ainda 
espinhos no pré-opérculo e na região occipital. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de T.bubalis foram unicamente capturados, em número muito reduzido, nos 
estuários do Tejo e do Mira nos meses de Fevereiro e Março. A sua ocorrência pode ser considerada 
acidental. 



 

 
 

Estampa 35- COTTIDAE. Taurulus bubalis (Euphrasen, 1768).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
LIPARIDAE Liparis montagui (Donovan, 1804) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal esférico. Aderentes ao substrato (algas) em massas globulares na zona intermareal. 
Córion com numerosas protuberâncias. 40-50 gotas de óleo que coalescem numa única (diâmetro 0,25-
0,38mm) no final do desenvolvimento embrionário. Diâmetro do córion 1,03-1,19mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com cerca de 3,5mm. A barbatana peitoral é provida de pigmentação bem como a região 
peritoneal. Existe uma fiada post-anal ventral de melanóforos e a região ventral da barbatana primordial 
é profusamente pigmentada. Nos estados larvares mais avançados mantem-se este padrão pigmentar. 
As barbatanas pélvicas, de forma característica, podem ser observadas nos estados larvares com 
3,5mm de comprimento. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de L.montagui foram unicamente capturados no estuário do Mira nos meses de 
Janeiro, Abril e Maio, em número reduzido e na região terminal. A sua ocorrência é acidental. 

 

 
 

Estampa 36. LIPARIDAE. Liparis montagui  (Donovan, 1804).  
Adaptado de RÉ et al. (1985).



 
BOTHIDAE Arnoglossus spp. 
  Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Uma única gota 
de óleo. Diâmetro do córion varia entre 0,60 e 0,76mm. Diâmetro da gota de óleo varia entre 0,11 e 
0,15mm (Arnoglossus laterna). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva de A.laterna eclode com um comprimento próximo de 2,83mm. As reservas vitelinas são 
alongadas e a gota de óleo está situada em posição posterior. Pode observar-se pigmentação na 
barbatana primordial (região dorsal) e na região post-anal ventral. Os estados larvares mais avançados 
exibem uma bexiga evidente e um tentáculo na região anterior da cabeça a partir dos 4,7mm de 
comprimento. A pigmentação consiste numa fiada de melanóforos post-anais ventrais, na bexiga 
gasosa e na região ventral pré-anal. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
A postura de A.laterna é prolongada. Ovos pelágicos atribuídos a Arnoglossus spp. foram colhidos em 
quantidades apreciáveis em praticamente todos os estuários da Península Ibérica durante todos os 
meses do ano. A sua ocorrência foi máxima nos meses de Inverno e Primavera nas estações mais a 
jusante e em situação de preia-mar (e.g. estuário do Mondego). 



 

 
 

Estampa 37- BOTHIDAE. Arnoglossus spp., Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792).  
Adaptado de RUSSEL (1976).



 
PLEURONECTIDAE Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo não segmentado. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. Sem gota de 
óleo. Diâmetro do córion 0,80-1,13mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
As larvas eclodem com 2,3 a 3,3mm de comprimento. Pigmentação muito reduzida nos primeiros 
estados de desenvolvimento. No final da absorção das reservas vitelinas (4,0mm) o padrão pigmentar é 
característico. Pode observar-se um número elevado e disperso de melanóforos na região post-anal 
ventral e na barbatana primordial bem como alguns melanóforos na região ventral pré-anal. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares podem ser capturados de Janeiro a Maio nos estuários da Península Ibérica. 
Colheram-se ictioplanctontes desde a Ria de Arosa até à Ribeira de Alvor. A sua abundância é sempre 
reduzida e a sua ocorrência é acidental. P.flesus  é uma espécie tipicamente estuarina que migra para o 
exterior dos estuários para se reproduzir (NICHOLS, 1976). 



 
 

Estampa 38- PLEURONECTIDAE. Platichthys flesus (Linnaeus, 1758).  
Adaptado de RUSSEL (1976) e NICHOLS (1976). 



 
SOLEIDAE Buglossidium luteum (Risso, 1810) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado unicamente na periferia. Córion liso. Espaço perivitelino 
reduzido. 12 a 15 gotas de óleo distribuídas uniformemente pelo vitelo. Diâmetro do córion 0,64-
0,94mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva recém-eclodida apresenta um comprimento compreendido entre 1,83 e 2,29mm. As reservas 
vitelinas são absorvidas na sua totalidade quando a larva atinge 3,5mm. Nos estados larvares mais 
avaçados é possível observar pigmentação pouco abundante na barbatana primordial bem como fiadas 
de melanóforos dispostos de um modo uniforme na região dorsal e ventral pré- e post-anal. A bexiga 
gasosa é evidente nos estados larvares com 4,0mm de comprimento. A migração ocular inicia-se nos 
estados larvares com 6,0mm. Nos estados larvares com 8,0mm os dois olhos encontram-se já na sua 
posição definitiva e a metamorfose ocorre quando a larva atinge 10,0mm. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ovos e estados larvares planctónicos de B.luteum foram capturados durante praticamente todos os 
meses do ano desde a Ria de Arosa até ao estuário do Guadiana. A sua abundância é máxima nos 
meses de Primavera e Verão. Ocorrem esporadicamente nas porções terminais dos sistemas 
estuarinos. 



 
 

Estampa 39- SOLEIDAE. Buglossidium luteum (Risso, 1810). Adaptado de RUSSEL (1976) e NICHOLS 
(1976). 



 
SOLEIDAE Solea lascaris (Risso, 1810) 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo com segmentação periférica. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. 
Cerca de 50 gotas de óleo de dimensões variáveis em grupos ou isoladas. Diâmetro do córion 1,0-
1,40mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva recém-eclodida apresenta um comprimento inferior a 4,0mm. A região anterior da barbatana 
primordial apresenta uma expansão evidente que se estende para além da cabeça. Bexiga gasosa 
aparente e de dimensões apreciáveis. O padrão pigmentar consiste fundamentalmente em três bandas 
horizontais difusas. A maxila inferior é saliente. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Foram recolhidos estados larvares de S.lascaris desde a Ria de Vigo até ao estuário do Guadiana em 
quantidades reduzidas e durante uma grande parte dos meses do ano. A sua ocorrência é esporádica. 



 
 

Estampa 40- SOLEIDAE. Solea lascaris (Risso, 1810).  
Adaptado de NICHOLS (1976). 

 



 
 
SOLEIDAE Solea senegalensis Kaup, 1858 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo com segmentação periférica. Espaço perivitelino reduzido. Gotas de óleo 
muito numerosas e dispostas em grupos. Diâmetro do córion 0,87-1,0mm. Ovos descritos por 
LAGARDERE (1979). 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Os estados larvares de S.senegalensis foram originalmente descritos por ABOUSSOUAN (1972) como 
Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888). As larvas eclodem com um comprimento médio de 2,67mm. 
Apresentam pigmentação evidente na barbatana primordial e fiadas de melanóforos na região dorsal e 
ventral do corpo. A característica mais evidente dos estados larvares e característica da espécie, é a 
presença de cápsulas óticas salientes visíveis desde cedo (3,3mm de comprimento). 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os estados larvares de S.senegalensis foram capturados em praticamente todos os estuário da 
Península Ibérica durante todos os meses do ano. A sua presença é acidental. Os ictioplanctontes 
ocorrem nas porções terminais dos sistemas estuarinos. Os estados larvares desta espécie capturam-
se preferencialmente nas regiões marinhas adjacentes podendo migrar para o interior dos estuários. 
São colhidos sobretudo nas porções terminal e intermédia dos estuários. 



 

 
 

Estampa 41- SOLEIDAE. Solea senegalensis Kaup, 1858.  
Adaptado de DINIS (1986).



 
SOLEIDAE Solea vulgaris Quensel, 1806 
 
OVOS 
 
Ovo pelágico esférico. Vitelo segmentado na periferia. Córion liso. Espaço perivitelino reduzido. 
Numerosas gotas de óleo agrupadas. Diâmetro do córion 1,0 a 1,6mm. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
A larva eclode com 2,50 a 3,75mm. O ânus situa-se a meio do corpo nos primeiros estados larvares. A 
pigmentação distribui-se por todo o corpo da larva e pela barbatana primordial. Nos estados larvares 
mais avançados é possível observar pigmentação na região dorsal e ventral do corpo composta por 
melanóforos dispostos regularmente. A bexiga gasosa não é evidente. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Os ictioplanctontes de S.vulgaris foram capturados nos primeiros quatro meses do ano desde a Ria de 
Arosa até ao estuário do Guadiana. Presença acidental. 
 



 
 

Estampa 42- SOLEIDAE. Solea vulgaris Quensel 1806.  
Adaptado de RUSSEL (1976) e NICHOLS (1976). 

 
 

 
 



 
 
GOBIESOCIDAE Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788) 
   Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788) 
 
OVOS 
 
Ovo demersal achatado. Vitelo não segmentado. Uma única gota de óleo. D.bimaculata (diâmetro do 
córion 1,37-1,54 x 1,08-1,24mm), L.lepadogaster (diâmetro do córion 1,8-1,9 x 1,5-1,56mm). Postura 
efectuada na região intermareal em superfícies rochosas. 
 
ESTADOS LARVARES 
 
Larvas intensamente pigmentadas na região anterior do corpo. Região caudal desprovida de 
pigmentação. Barbatanas peitorais não pigmentadas. As larvas de L.lepadogaster são 
comparativamente mais pigmentadas. 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIO-TEMPORAL 
 
Alguns estados larvares de Gobiesocidae foram capturados unicamente no estuário do Mira nos meses 
de Primavera. Presença acidental. 
 
 
 

 
 

Estampa 43- GOBIESOCIDAE. Deplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788), Lepadogaster 
lepadogaster (Bonnaterre, 1788). Adaptado de RUSSEL (1976).
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Legendas das Figuras: 
 
Figura 1- Terminologia dos primeiros estados de desenvolvimento de Trachurus simetricus. Adaptado de 
MOSER (1984). 
 
Figura 2- Variação da biomassa de reprodutores de Sardinops sagax e Engraulis mordax entre os anos 
de 1790 e 1970 no Pacífico Este. As estimativas anteriores a 1951 foram efectuadas com base na taxa 
de deposição de escamas, das duas espécies, nos sedimentos. Adaptado de SMITH & MOSER (1988). 
 
Figura 3- Diagrama esquemático do ciclo vital dos peixes. Adaptado de BAKUN et al. (1982). 
 
Figura 4- Relação entre a taxa de mortalidade dos estados larvares de Engraulis mordax e o número de 
períodos de acalmia por mês. Adaptado de PETERMAN & BRADFORD (1987). 
 
Figura 5- Micro-estrutura dos otólitos dos estados larvares dos peixes. Terminologia. 
 
Figura 6- Sistema de aquisição e processamento digital de imagem. A utilização de sistemas de 
aquisição e processamento digital de imagem torna possível, recorrendo a "hardware" e "software" 
especializado, reconhecer estruturas nos otólitos dos estados larvares dos peixes difíceis de observar 
em microscopia óptica. 
 
Figura 7- Distribuição horizontal dos ovos e estados larvares de Engraulis encrasicolus capturados no 
estuário do rio Mira. Colheitas efectuadas em marés sucessivas (A-baixa-mar, B-Preia-mar) sendo 
possível avaliar a extensão do transporte longitudinal relacionada com a excursão de maré. Adaptado 
de RÉ (1990a). 
 
Figura 8- Relação CS/CPA (RÉ, 1986b). 
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Estampa 2- CLUPEIDAE. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792). Adaptado de RUSSEL (1976). 
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RÉ (dados não publicados). 
 
Estampa 5- ARGENTINIDAE. Argentina sphyraena Linnaeus, 1758. Adaptado de RUSSEL (1976) e 
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Estampa 6- BELONIDAE. Belone belone Linnaeus, 1758. Adaptado de DEKHNIK (1973) e MOSER 
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Estampa 7- SYNGNATHIDAE. Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758), Nerophis ophidion (Linnaeus, 

1758). Adaptado de EHRENBAUM (1905-1909). 
 
Estampa 8- SYNGNATHIDAE. Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758), Hippocampus ramulosus 

Leach, 1814. Adaptado de D’ANCONA (1931-1956). 
 
Estampa 9- SYNGNATHIDAE. Syngnathus abaster Risso, 1826, Syngnathus acus Linnaeus 1758, 

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758. Adaptado de D’ANCONA (1931-1956). 
 
Estampa 10- GADIDAE. Trisopteurus luscus (Linnaeus, 1758). Adaptado de RUSSEL (1976). 
 
Estampa 11- GADIDAE. Ciliata mustela (Linnaeus, 1758). Adaptado de RUSSEL (1976). 
 



Estampa 12- SERRANIDAE. Serranus hepatus (Linnaeus, 1758). Adaptado de D’ANCONA (1931-1956). 
 
Estampa 13- MORONIDAE. Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Adaptado de RUSSEL (1976) e 

BARNABE et al.  (1976). 
 
Estampa 14- CARANGIDAE. Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758). Adaptado de BROWNELL (1979). 
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Estampa 17- CENTRACANTHIDAE. Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810. Adaptado de 

THOMOPOULOS (1954). 
 
Estampa 18- LABRIDAE. Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758). Adaptado de FIVES (1976). 
 
Estampa 19- LABRIDAE. Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758). Adaptado de FIVES (1976). 
 
Estampa 20- LABRIDAE. Labrus bergylta Ascanius, 1767. Adaptado de FIVES (1976). 
 
Estampa 21- LABRIDAE. Symphodus melops (linnaeus, 1758). Adaptado de FIVES (1976). 
 
Estampa 22- AMMODYTIDAE. Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758. Adaptado de MACER (1967). 
 
Estampa 23- AMMODYTIDAE. Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824). Adaptado de MACER 

(1967). 
 
Estampa 24- TRACHINIDAE. Echiichthys vipera (Cuvier, 1829). Adaptado de RUSSEL (1976). 
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Estampa 27- CALLIONYMIDAE. Callionymus spp., Callionymus lyra Linnaeus, 1758, Callionymus 

maculatus Rafinesque-Shmaltz , 1810. Adaptado de RUSSEL (1976) e DEMIR (1976). 
 
Estampa 28- BLENNIIDAE. Blennius ocellaris Linnaeus, 1758. Adaptado de RUSSEL (1976). 
 
Estampa 29- BLENNIIDAE. Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758). Adaptado de FIVES (1980). 
 
Estampa 30- BLENNIIDAE. Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758). Adaptado de RUSSEL (1976). 
 
Estampa 31- BLENNIIDAE. Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768). Adaptado de RUSSEL (1976). 
 
Estampa 32. CARAPIDAE. Echiodon spp. Adaptado de MOSER (1984). 
 
Estampa 33- MUGILIDAE. Liza spp., Mugil cephalus Linnaeus, 1758. Adaptado de BROWNELL (1979). 
 
Estampa 34- ATHERINIDAE. Atherina presbyter Cuvier, 1829. Adaptado de RUSSEL (1976).  
 
Estampa 35- COTTIDAE. Taurulus bubalis (Euphrasen, 1768). Adaptado de RUSSEL (1976).  
 
Estampa 36. LIPARIDAE. Liparis montagui  (Donovan, 1804). Adaptado de RÉ et al. (1985). 
 



Estampa 37- BOTHIDAE. Arnoglossus spp., Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792). Adaptado de 
RUSSEL (1976). 

 
Estampa 38- PLEURONECTIDAE. Platichthys flesus (Linnaeus, 1758). Adaptado de RUSSEL (1976) e 

NICHOLS (1976). 
 
Estampa 39- SOLEIDAE. Buglossidium luteum (Risso, 1810). Adaptado de RUSSEL (1976) e NICHOLS 

(1976). 
 
Estampa 40- SOLEIDAE. Solea lascaris (Risso, 1810). Adaptado de NICHOLS (1976). 
 
Estampa 41- SOLEIDAE. Solea senegalensis Kaup, 1858. Adaptado de DINIS (1986). 
 
Estampa 42- SOLEIDAE. Solea vulgaris Quensel 1806. Adaptado de RUSSEL (1976) e NICHOLS 

(1976). 
 
Estampa 43- GOBIESOCIDAE. Deplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788), Lepadogaster 
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