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Kiss me,beneath the milky twilight  

Lead me out on the moonlit floor 

 Lift your open hand  

Strike up the band and make the fireflies dance  

Silver moon's sparkling, so kiss me… 

Para as três mulheres da minha vida... Minha mãe, irmã e tia. 

Sem vocês, o sonho não teria se realizado. 

 

Ao Andrézinho e Malu. Sejam bem vindos !! 

Bons ventos os conduzam pelo nosso mar 

 

Ao Inter-American Institute for Climate Change  

(IAI SACC-HD CRN 2076/ NSF-GEO-0452325) 

Obrigado por apostar em mim 

 

 

Ao amigo Castello, MUITO OBRIGADO !!! 
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RESUMO 

Importantes pescarias artesanais dependem dos recursos da região estuarina da 

Lagoa dos Patos no extremo sul do Brasil. Estima-se, conservadoramente, que um total 

de 3500 pescadores artesanais capturem pescado e camarão-rosa de maneira regular ou 

esporádica. Alguns recursos, notadamente o camarão-rosa, a corvina e a tainha são 

espécies estuarino-dependentes. Portanto, seus ciclos de vida guardam uma estreita 

relação com o ambiente de águas salobres, seja para seu desenvolvimento, alimentação, 

abrigo e/ou reprodução. Alem dos impactos relacionados com o ciclo ENSO, com escala 

temporal de curto prazo, existem mudanças climáticas de longa duração. Neste ensaio, 

analisamos qualitativamente o impacto dessas mudanças ambientais sobre a produção 

secundária no ambiente estuarino e na pesca. Para isso, levamos em consideração o 

conhecimento disponível sobre os ciclos de vida das espécies, parâmetros dinâmicos 

(crescimento, mortalidade natural, recrutamento e reprodução) e os modelos climáticos 

para a região. Esses modelos apontam, nos próximos 30 anos, uma elevação máxima de 

dois graus Celsius para a região, com baixa ou nenhuma modificação na pluviosidade. 

Contudo, a vazão da lagoa deve aumentar, devido às alterações antrópicas nas margens 

da bacia hidrográfica o que deve provocar uma limnificação do estuário, com 

diminuição da área de influência salina. Este cenário deve impactar a biologia e 

dinâmica populacional das espécies estuarino-dependentes, e conseqüentemente sua 

pesca. Isso porque a temperatura influencia no metabolismo, acelerando seu 

crescimento. A mortalidade natural das larvas pode crescer, pela ação do estresse 

metabólico, e diminuir no juvenil, pela diminuição do período de vulnerabilidade à 

predação. Também é esperada uma diminuição no tamanho máximo das espécies, 

adiantamento e diminuição dos picos de biomassa, assim como alterações do calendário 

de pesca. 
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INTRODUÇÃO: 

Até a revolução industrial (início do século XIX), as ações antrópicas tinham impactos 

regionais, podendo chegar a ser continentais relacionando entre elas o desmatamento, a extinção 

regional de espécies, a descaracterização de paisagens, etc. Após este período, os impactos passaram 

a ser globais, alterando nosso planeta como um todo (partindo da premissa que as mudanças 

climáticas são resultados da ação antrópica e que elas estão relacionada com a concentração de 

carbono na atmosfera) (IPCC 2001).  

A revolução industrial marca o início do uso dos combustíveis fósseis. A queima de 

derivados de petróleo e carvão (combustível utilizado pelas máquinas pós revolução industrial) tem 

como resultado a produção de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (IPCC 2001). 

Esses gases aumentam a retenção de calor na atmosfera, causando o aquecimento global e a 

alteração do clima no planeta (Mitchell, 1989; Cline, 1991). No presente, existe uma preocupação 

acentuada na comunidade acadêmica em aprofundar os estudos sobre as conseqüências do 

aquecimento, sua prevenção, e adoção de medidas mitigadoras. 

A demora de muitos países em adotar medidas para reduzir suas emissões de gases de efeito 

estufa, em especial os Estados Unidos (Responsável pela emissão de 20% do dióxido de carbono, 

com apenas 4% da população mundial), tem mantido a quantidade de carbono na atmosfera em 

franco crescimento (é a maior concentração dos últimos 450.000 anos) (King, 2004). 

A capacidade de absorção de carbono pelos oceanos, maior sorvedor de dióxido de carbono 

do planeta, parece ter chegado ao seu limite, e tem diminuído ao longo dos últimos anos (Khatiwala, 

2009). Isso significa que mais gases de efeito estufa permanecerão na atmosfera se acumulando e 

mantendo o processo de mudança climática em crescimento. 

Segundo Solomon et al (2009), muitos dos efeitos causados pelas mudanças climáticas já 

são irreversíveis, assim como muitos dos processos desencadeado não podem mais ser freados 

(King 2004). Isso porque a inércia dos oceanos e dos demais sistemas que controlam o clima é alta, 

e a resposta demorada (Caldeira et al., 2003). Se as emissões fossem reduzidas a zero, a temperatura 

do planeta ainda permaneceria em ascensão por mais mil anos (Solomon et al, 2009).  

Assim, a reversão dos processos de mudanças climáticas e manutenção do clima do planeta 

pré revolução industrial tem se tornado uma tarefa quase impossível. Então, torna-se necessário 

adaptar-se ao novo clima do planeta, criando medidas para minimizar os impactos sobre a 

humanidade.  

A criação de prováveis cenários climáticos futuros e a qualificação dos impactos sobre a 

biota, pode gerar subsídios para que essa adaptação seja menos problemática. 

O presente trabalho realiza um ensaio de análise qualitativo das influencias das mudanças 

climáticas sobre o estuário da Lagoa dos Patos e a resposta biológica de algumas espécies de 
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pescado. Para isso se baseia  na melhor informação disponível no momento, não havendo separação 

entre efeitos antrópicos e naturais.  

A Lagoa dos Patos: 

Localizada na planície costeira do Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos (fig 01) possui 250 km de 

comprimento e largura média de 40 km, cobrindo uma área em torno de 10.360 km2. Estas 

características a tornam a maior lagoa costeira do tipo estrangulado do mundo. Pode ser classificada 

como uma lagoa rasa, já que sua profundidade média é de 5 m. A topografia do corpo lagunar 

principal é caracterizada por canais naturais e artificiais (8 – 9 m), amplas áreas adjacentes (< 5 m) e 

sacos marginais rasos (Seeliger, 1998)  

 
 O estuário da Lagoa dos Patos ocupa aproximadamente 10 % da superfície total da lagoa e é 

caracterizado por amplas regiões de bancos (80 %), cuja profundidade varia entre 1 e 5 m. A 

conexão do estuário com o Oceano Atlântico ocorre através de uma estreita entrada (750 m de 

largura), cujo canal de acesso possui profundidade média de 15 m e máxima de 20 m. Esse canal 

atua como um filtro amortecedor, confinando grande parte da influência de maré na porção 

afunilada do estuário e atenuando fortemente sua amplitude. (Möller et al, 2009). 

 O limite interior para a penetração de água salgada é de até 60 km da boca do estuário e está 

relacionado às condições de vento e descarga fluvial, apresentando, desse modo, variabilidade 

sazonal. A salinidade média anual do estuário é em torno de 13, com valores instantâneos variando 

de 0 a 34. O gradiente longitudinal de salinidade mais forte é sempre observado ao norte da entrada 
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no canal. Gradientes laterais são observados onde a área transversal aumenta, e gradientes verticais 

podem variar desde o tipo cunha salina até bem misturado (Fernandes et al, 2005). 

 

Por que o estuário da Lagoa dos Patos? 

Utilizou-se  este estuário, no extremo sul do Brasil, pois é uma área que vem sendo estudada 

com certo detalhamento desde a década de 1970, quando foi criado o curso de Oceanologia da 

FURG (Fundação Universidade Federal de Rio Grande) (FURG, 2009). É também uma região com 

grande importância sócio-ambiental do Atlântico Sudoeste (Seeliger, 1998) tanto para recursos 

pesqueiros, servindo de berçário para larvas e juvenis (Haimovici et al, 2006), como para atividades 

agro-industriais, turísticas e portuárias (Seeliger, 1998).  

 A produção de arroz na região chegou a mais de oito milhões de toneladas em 2008 (Instituto 

Rio Grandense do Arroz, 2009). A atividade portuária em Rio Grande (único porto marinho do 

estado) movimentou, em 2003, mais de 21,5 milhões de toneladas de carga, servindo de porto para 

quase três mil navios (Superintendência do Porto de Rio Grande, 2009).  

 A comunidade de pescadores artesanais na região, que depende destes recursos, flutua em 

torno de 3.500 pessoas, envolvidas diretamente na pesca (Haimovici et al, 2006). Esses dados 

comprovam a importância sócio-econômica da região. 

 

Material e Métodos 

Modelos Climáticos 

 Para as projeções climáticas futuras, utilizaram-se os cenários futuros A2 (pessimista) e B2 

(otimista) do IPCC-Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC, 2007). O cenário A2 

descreve um mundo muito heterogêneo. A característica principal é um mundo mais auto-confiante, 

com preservação das identidades locais. As taxas de natalidade permanecem superiores às de 

mortalidade, resultando em uma população em continuo crescimento. O desenvolvimento 

econômico é orientado regionalmente, o crescimento econômico e as mudanças tecnológicas serão 

mais fragmentados e mais lentos do que em outros cenários.    

 O cenário B2 descreve um mundo em que a ênfase está em soluções locais para a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. É um mundo com continuo aumento da população 

global, embora em uma taxa mais baixa do que A2, com níveis intermediários no desenvolvimento 

econômico. As mudança tecnológicas serão menos rápidas e mais diversa do que nos cenários B1 e 

A1. Este cenário é mais orientado também para a proteção ambiental e a igualdade social, focados 

em processos locais e regionais. 

 A partir destes cenários, o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) elaborou modelos 

climáticos futuros de trinta anos (2010 a 2040), apontando as alterações esperadas nos índices 

pluviométricos (fig 02) e na temperatura (fig 03) local do ar (Marengo, 2007).  
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Séries Históricas 

Levantaram-se para a região de estudo, as séries históricas de vazão dos rios da bacia de drenagem 

da Lagoa dos Patos (Costa et al. 2010) (fig 04), chuva (Steinmetz, 2007b e Costa et al. 2010) (fig 

05) e temperatura do ar na região do estuário (Steinmetz, 2007a) (fig 06). 
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Fig 04 - Séries históricas pluviométrica (esquerda) nas bacias de drenagem e da vazão (direita) dos 

principais rios contribuintes a Lagoa dos Patos. Os períodos analisados são de 40 anos (1960 a 
2000) para a série pluviométrica e de 90 anos (1912 a 2002) para a série de vazão dos rios. (Costa et 

al. 2010). 
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Recursos Pesqueiros 

 Entre as 28 espécies exploradas na região, cinco se destacam históricamente: Camarão-rosa 

(Farfantepenaeus paulensis), Corvina (Micropogonias furnieri), Miragaia (Pogonias cromis), 

Tainha (Mugil platanus) e Bagre (Netuma barba). No entanto, em função do perfil presente da 

pesca artesanal apenas três espécies foram selecionas para o estudo (camarão rosa, corvina e tainha), 

uma vez que a miragaia e o bagre já estão fortemente sobre explorados e suas capturas já não são 

mais significativas (Haimovici, 2006). 

 Juntas, as três espécies representam mais de 30% dos desembarques e quase 45% do 

faturamento com a pesca (Haimovici et al, 2006),  sendo possível caracterizá-las como os recursos 

com maior importância sócio-econômica do estuário. Assim, pode-se afirmar que caracterizar os 

impactos sobre estas quatro pescarias é equivalente a caracterizar os impactos sobre toda a pesca 

estuarina da região.  

 A corvina desova no oceano, em frente ao estuário, sendo que o pico reprodutivo ocorre em 

setembro. Os ovos e larvas penetram no estuário transportados passivamente pela corrente, 

principalmente no final da primavera e início do verão e ocupam as áreas marginais rasas (os sacos). 

Após se desenvolverem, ocupam as áreas mais profundas do estuário e, quando atingem a idade 

adulta, retornam para o mar (Castello, 1985; Oliveira e Benvenuti, 2006). 

 A tainha também desova em mar aberto, entre a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

no final do outono e início do inverno. Os juvenis migram para águas mais rasas e penetram nos 

estuários, principalmente durante a primavera. Ao atingirem a maturidade, retornam para o oceano 
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em cardumes, gerando a chamada “corrida da tainha” (Oliveira e Benvenuti, 2006). 

 O camarão-rosa se reproduz na primavera, em frente ao litoral de Santa Catarina. De maneira 

passiva, ao sabor das correntes, as larvas migram para dentro do estuário da Lagoa dos Patos, na 

forma de megalopas (D'Incao, 1991). Nele passam de três a quatro meses na áreas rasas do estuário 

(sacos), até chegar a juvenil ou pre-adulto quando retornam para o mar, no outono-inverno (Ribeiro 

et al, 2004). 

 

Método 

 Associando as previsões do INPE e as series históricas, optou-se por criar um cenário 

climático futuro para os próximos 30 anos.  

 Foi desenvolvido um modelo conceitual, baseado nas principais etapas do ciclo de vida de 

uma coorte  (fig 07).  A partir dele, foram identificados os principais pontos de investigação, ou 

seja, se identificaram que etapas e quais parâmetros do ciclo de vida poderiam ser alterados pelas 

mudanças climáticas. 

 
 Na fig 07, os retângulos representam a biomassa (B) de uma coorte em cada tempo (T). Em 

cada transição de tempo, existe a ação do crescimento (G), da mortalidade natural (M) e, a partir de 

uma certa idade, da mortalidade por pesca (F). O sub-índice 1 representa larvas e juvenis. e o 2 

representa os recrutas e o  seguinte, 3, os sexualmente maturos (reprodutores). Idade e tamanho de 

recrutamento são identificados por Tr e Lr. De maneira análoga idade e tamanho de primeira 
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captura são respectivamente identificados por Tc e Lc. Quanto à reprodução, idade e comprimento 

de primeira maturação são reconhecidos por Tm e Lm. Em estreita relação com todo esse processo, 

existem as migrações entre o local de reprodução, criação e alimentação.  

 

Para o desenvolvimento do ensaio, utilizaram-se as seguintes premissas: 

- Todas as forçantes que alteram o clima, características e processos estuarinos e/ou a biologia   

dos recursos pesqueiros, foram consideradas sem distinção entre naturais e antrópicas. 

- Não foram consideradas as capacidades adaptativas das espécies  

 -     O cenário de 30 anos foi escolhido como o mais prudente, uma vez que novos 

conhecimentos podem alterar as previsões para prazos mais extensos. 

 

Resultados e Discussões 

Cenário Futuro 

Precipitação e salinidade 

 Os modelos climáticos do INPE não apontam anomalias pluviométricas para a região (fig 

02), ou seja, as mudanças climáticas não afetarão o regime de chuvas na bacia de drenagem da 

Lagoa dos Patos, nos próximos trinta anos, independente do cenário analisado (A2 ou B2). 

 Porém, deve-se levar em consideração, que a resolução espacial e temporal desses modelos 

climáticos é baixa e de larga escala, não levando em consideração os fatores locais e particulares de 

cada região. 

Durante as discussões do I Workshop Brasileiro de Mudanças Climática em Zonas 

Costeiras, realizado em Rio Grande / RS, ficou clara a necessidade de se aumentar o conhecimento 

sobre o assunto, para que os modelos fiquem mais próximos do que será nosso futuro (Rede Clima, 

2009). 

 A serie histórica de pluviosidade para Pelotas/RS (fig 05) mostra uma leve tendência de alta, 

variando positivamente em 184 mm nos últimos 111 anos. É uma variação muito pequena, 

chegando a 1,66 milímetro de anomalia no total anual pluviométrico. Esta tendência apóia o modelo 

do INPE. A série histórica aponta 0,51 milímetros de anomalia diária em 111 anos (184mm / 360 

dias). Ou seja, para os trintas anos em questão, a anomalia seria em torno de 0,14mm/dia (0,51mm x 

30 anos / 111 anos), inferior a escala adotada no modelo (0,2mm/dia). 

Por outro lado, a série histórica de vazão dos principais rios contribuintes a Lagoa dos Patos 

(Fig 04) mostra uma clara tendência de aumento em suas vazões. O rio Taquari quase triplicou sua 

vazão nos últimos 65 anos, o rio Jacuí quase dobrou, o rio Camaquã teve um aumento menor, de 

cerca de 20% e a contribuição da lagoa Mirim ficou estável, com uma leve alta. Este aumento na 

vazão do sistema tributário, significa mais água doce chegando ao estuário.  
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Este aumento na vazão está associado a taxas de pluviosidade ascendentes nas áreas de 

drenagem desses rios (Fig 4). Costa et al (2010) encontraram um aumento bem maior nas taxas 

pluviométricas (chegando a 40% em 40 anos), quando comparadas com os dados de Pelotas. 

Toldo et al (2006) aponta um aumento na taxa sedimentar na Lagoa dos Patos nos últimos 

150 anos, ou seja, antes e após a colonização agropecuária das margens de sua bacia hidrográfica. A 

impermeabilização do solo (cidades e rodovias), destruição ou redução da mata ciliar e a agricultura 

diminuem as taxas de penetração da água no solo, fazendo com que mais água (e conseqüentemente 

mais sedimento) seja carreada para a Lagoa dos Patos. Este processo, aliado ao aumento da 

pluviosidade na bacia de drenagem dos rios, pode explicar o aumento de vazão dos rios 

contribuintes.  

Esse quadro pode ser amenizado pela elevação das taxas de evaporação na Lagos dos Patos, 

calculada em torno de 600 m3/s (Hirata e Möller, 2006). Como a evaporação é diretamente 

proporcional a temperatura, o aquecimento da região deve elevar as taxas de evaporação, reduzindo 

a quantidade de água disponível. 

Assumindo que, apesar da evaporação, as taxas de entrada de água doce no sistema se 

elevarão, mais água doce será carreada para o estuário nos próximos 30 anos, fazendo com que 

ocorra um processo de limnificação e diminuição do estuário (Costa et al, 2010). 

A limnificação é o adoçamento do estuário, diminuindo a salinidade em toda a sua área de 

abrangência. A isohalina próxima a zero, que determina o limite superior do estuário, deve se 

deslocar em direção ao mar, diminuindo a área de influência salgada e o volume água salobre 

presente na região sul da Lagoa dos Patos (Costa et al, 2010). Ainda, estima-se que este processo 

deve ser intensificado pelo aumento do comprimento dos molhes da barra (Fernandes et al, 2005). 

Também é esperado um aumento na vazão de saída do estuário, uma vez que existe um 

aumento no volume de água deslocado para dentro da lagoa. Paralelamente a velocidade de saída da 

água nos molhes da barra deve se intensificar, tanto pelo aumento do volume de saída, quanto pelas 

obras de reforma dos molhes (Fernandes et al, 2005). 

 

Temperatura. 

A temperatura do ar deve se elevar na região. Os modelos do INPE apontam elevação entre 

um e três graus Celsius, dependendo da época e modelo analisado (fig 03). Embora não existam 

dados históricos de temperatura da água no corpo lagunar e estuarial, a pouca profundidade média e 

o tempo de residência da água indicam que a água acompanhará a tendência verificada para o ar. 

As series históricas (fig 06) mostram uma tendência de elevação nas temperaturas da região, 

reforçando as condições apontadas nos modelos. 
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Estuário da Lagoa dos Patos – 30 anos 

Em função do exposto neste ensaio, considerou-se que, em 2040, o estuário estará com sua 

área reduzida, menos salgado, mais quente, com correntes de saída mais fortes e correntes de 

entrada mais fracas na boca do estuário. 

 

Resposta dos Estoques Pesqueiros 

Ao longo do tempo a evolução de uma coorte sem pesca, se comporta de acordo com o 

modelo conceitual da fig 08. O número de indivíduos da coorte é máximo no tempo zero, ou seja, 

logo após a eclosão das larvas. Conforme esses indivíduos crescem, aumenta a biomassa da coorte. 

Em sentido oposto ao crescimento a ação da mortalidade, reduz o numero de indivíduos. O pico de 

biomassa se dá quando a mortalidade natural retirou um numero tal de indivíduos, que o 

crescimento dos sobreviventes não consegue mais aumentar a biomassa da coorte. Este ponto se dá 

no cruzamento das curvas de número e do tamanho dos indivíduos (Fig. 8). 
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Quando é adicionada a pesca este modelo tem suas curvas alteradas (fig 09). A curva de 

número de indivíduos decai, dado o aumento da mortalidade (morte natural, mais morte por pesca). 

Com a mortalidade maior, o pico de biomassa cai. 

  

Redução e Limnificação do Estuário 

 A redução da área do estuário acarretará, para aquelas espécies de águas salobras, um 

aumento da competição inter e intra específica, tanto por espaço como por alimento. Se partirmos da 

premissa que o número de indivíduos não reduzirá (ao menos no primeiro instante), a densidade 

populacional nas áreas rasas com salinidade adequada e condições de vegetação aptas será maior. 

Isto quer dizer que zonas como os “sacos” que apresentam pradarias de gramíneas marinhas e 

fanerógamas propícias para a criação de peixes e crustáceos (Seeliger et al, 1998) deverão suportar 

uma densidade maior de consumidores. 

 É possível que o alimento disponível, que outrora sustentava uma densidade menor de 

indivíduos, seja disputado de maneira mais severa. Esse quadro pode gerar estresse na população, 

aumentando a mortalidade natural das espécies. 

 Garcia (2001), estudando os efeitos de episódios de ”El Niño” sobre o estuário, notou que 

este provocava uma redução da salinidade no local (devido a elevação pluviométrica na bacia de 
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drenagem da Lagoa dos Patos). Verificou também que espécies de água doce passaram a ser mais 

freqüentes no estuário, principalmente Parapimelodus nigribarbis, Astyanax eigenmaniorum e 

Oligosarcus jenynsii.  

 Essas espécies também competirão por espaço e alimento com os estuarino-dependentes, 

podendo ainda, especialmente no caso do O. jenynsii (carnívoro) representar mais um predador de 

larvas e juvenis na região. 

 A limnificação, ou adoçamento do estuário, pode fazer com que a dinâmica dos movimentos 

das espécies estuarino-dependentes se altere. Para a tainha foi visto que em eventos de ”El Niño”, o 

recrutamento dos juvenis fica reduzido, afetando de forma negativa a safra seguinte (VIEIRA et al, 

2008). 

 Vieira (2008) ainda relata que a migração para reprodução, ou “corrida da Tainha”, se deu 

em cardumes bem menores que em anos de salinidade “normal”. Com isso, as capturas ficaram 

reduzidas.  

 No entanto, a variação da salinidade não deve afetar a biologia das espécies, uma vez que a 

flutuação da salinidade no estuário é comum, variando entre condições marinhas e límnicas 

(Seeliger et al, 1998), porém, de maneira efêmera. As alterações que se darão com as mudanças 

climáticas deverão apresentar uma constância maior. 

 Assim, com a redução na área de abrangência e limnificação do estuário, é esperado um 

aumento na mortalidade natural das espécies estuarino-dependentes, uma alteração na dinâmica 

migratória e populacional, reduzindo a população disponível para captura pela pesca. 

 

Aumento na Temperatura 

 A temperatura esta intimamente ligada ao metabolismo, sendo a ela proporcional e afetando 

a velocidade de crescimento em todas as etapas vitais. Como a Lagoa dos Patos é uma laguna rasa 

(profundidade media de 5 metros), as variações na temperatura do ar são rapidamente transmitidas a 

coluna d’água. 

 Krummenauer et al (2006) apontam a baixa temperatura da água do estuário no período 

outono-inverno como um fator limitante ao cultivo do camarão rosa durante todo o ano.  Portanto, 

uma temperatura mais alta poderia estender a época de cultivo do camarão e sua velocidade de 

crescimento. 

 Okamoto et al (2006) discutem as vantagens de temperaturas mais altas no desenvolvimento 

dos juvenis de tainha. Em temperatura mais elevada, a conversão alimentar torna-se maior (menor 

quantidade de alimento gerando uma maior quantidade de massa corpórea). Também evidenciou 

uma taxa de crescimento e engorda mais elevadas com temperaturas maiores. 
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 Este crescimento acelerado deve adiantar a idade de primeira maturação, fazendo com que 

as espécies comecem a se reproduzir mais cedo. Com isso, o comprimento máximo da espécie (L∞) 

deve diminuir (Beverton e Holt, 1957; Weatherley, 1972) 

 Com indivíduos crescendo mais rápido, o pico de biomassa da espécie deve se adiantar, 

porém, como o L∞ deve se reduzir, o pico de biomassa deve seguir essa tendência, reduzindo 

também. 

Com taxas de crescimento mais elevadas, as larvas passam mas rapidamente pelos períodos 

de maior vulnerabilidade, ficando expostas às “janelas” de predação por menos tempo. Esse fator 

deveria diminuir a taxa de mortalidade natural, fazendo com que mais indivíduos cheguem a idade 

juvenil.  

Por outro lado, o aumento da temperatura pode causar um estresse metabólico nas larvas, o 

que causa aumento da mortalidade natural. Okamoto et al (2006) encontraram taxas de mortalidade 

5% maiores em temperaturas mais elevadas, quando comparadas com temperaturas mais baixas.  

Porém, o estresse metabólico é uma resposta a um estresse de temperatura, ou seja, uma 

mudança brusca. As mudanças climáticas apresentam taxas pequenas de aumento de temperatura, 

sendo menor que um grau Celsius a cada dez anos. Portanto, existe a possibilidade de adaptações 

fisiológicas contornarem essa situação. 

Com  taxas de crescimento aceleradas, e prováveis alterações no “timing” das migrações 

pode haver alterações no calendário da pesca das principais espécies do estuário. Haimovici et al 

(2006) já registraram algumas mudanças neste calendário (fig 10). 

É possível notar que houve uma diminuição nos picos de produção, e um alongamento 

nos períodos de safra. Ocorreram algumas migrações de safra, bem evidente no caso do bagre, 

passando de setembro a novembro (primavera) para junho a setembro (inverno). 

Essas  alterações  não  são  inequivocamente  resultado  das  alterações  climáticas,  elas 

podem estar associadas a uma especialização e adaptação dos pescadores frente a padrões de 

abundância diferentes, provocados pela sobre‐pesca. Porém, pelas alterações nos padrões de 

deslocamento e dinâmica das populações, não se pode descartar a possibilidade das mudanças 

serem, também,  resultado de alterações climáticas.  

 

Correntes na Boca do Estuário 

As larvas, pós larvas e juvenis dos principais recursos pesqueiros, entram de maneira 

passiva  no  estuário,  sendo  carreadas  pelas  correntes  (Möller et  al,  2009,  Vieira et  al,  2008, 

Garcia e Vieira, 2001). Com isso, o balanço entre a corrente de entrada e saída do estuário é de 

suma importância para uma migração bem sucedida 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Möller  et  al  (2009)  discutem  os  efeitos  das  anomalias  pluviométricas  (e 

conseqüentemente, a aceleração da corrente de saída do estuário) sobre a safra de camarão no 

estuário, demonstrando uma relação  inversamente proporcional, quanto mais chuva, menos 

pesca de camarão na safra seguinte. 

Vieira  et  al  (2008)  fizeram  a  mesma  análise  para  a  tainha,  concluindo  que,  com  o 

aumento da pluviosidade e aumento da intensidade da corrente de saída, os juvenis tem seu 

recrutamento prejudicado, reduzindo a captura tanto na safra vigente quanto na seguinte. 

Assim,  o  aumento  na  velocidade  das  correntes  de  saída  deve  ser  o  fator  de  maior 

impacto  sobre  as  pescarias  em  questão,  dificultando  a  entrada  de  larvas  e  pós  larvas  no 

estuário, comprometendo o ciclo de vida destas espécies. 

 

Taxas de Sedimentação 

  Toldo et al (2006) demonstraram, para os últimos 150 anos, um aumento entre 5 e 11 

vezes  na  taxa  de  sedimentação  da  Lagoa  dos  Patos.  O material  em  suspensão  transportado 

pela água aumenta a turbidez da coluna d’água, diminuindo a penetração da luz, prejudicando 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assim a produção primária que, normalmente em estuários já costuma ser pequena (Barnes, 

1974). 

  Os peixes predadores visuais, como a corvina, também são prejudicados pelo aumento 

da turbidez (Figueiredo e Vieira, 2005). A turbidez reduz o campo e a acuidade visual, e esses 

peixes  terão  sua  estratégia  de  predação  prejudicada,  o  que  pode  alterar  sua  taxa  de 

crescimento, por menor alimentação. 

 

Marismas e pradarias submersas 

  Os  marismas  e  pradarias  submersas  são  os  berçários  das  principais  estoques 

pesqueiros  do  estuário.  Eles  fornecem  abrigo  contra  predadores,  uma  vez  que  esses  tem 

dificuldade de se locomover nestes ambientes densamente vegetados. 

Também  são  provedores  de  alimento,  trapeando  matéria  orgânica  carregada  pelas 

correntes e retendo o detrito localmente gerado, abrigando toda uma comunidade de bentos e 

plâncton, que serve de alimento para larvas e juvenis. 

Da  mesma  forma  que  esses  ambientes  trapeiam  matéria  orgânica,  eles  também 

provocam a retenção de sedimentos. Com o aumento do material em suspensão, as  taxas de 

sedimentação nestes locais deve aumentar também. 

Com  isso,  é  possível  que  ocorra  um  assoreamento  das  pradarias  submersas  e 

marismas,  reduzindo  sua  área  de  ocupação.  Com  isso,  a  área  de  “berçário”  dos  estoques 

pesqueiros seriam reduzidos, aumentando assim sua mortalidade natural. 

No entanto, espécies detritívoras, como o camarão‐rosa e a tainha, seriam beneficiados 

com essa condição. Sua alimentação provem de duas fontes, alóctone e autóctone.  Com mais 

material sendo trapeado, a porção alóctone aumenta, havendo assim mais alimento. Isso pode 

auxiliar nas taxas de crescimento e diminuição da mortalidade natural, operando em sentido 

oposto ao anterior. 

 

Conclusão 

  As  alterações  climáticas  terão  impactos  positivos  e  negativos  sobre  os  estoques 

pesqueiros do estuário da Lagoa dos Patos. 

  Para os próximos 30 anos, o principal fator será a aceleração da corrente de saída, na 

boca da Lagoa.  Ela será intensificada tanto por alterações no clima, como pela ação antrópica 

na ocupação das margens e obras nos molhes da barra. 

  Na  biologia  das  espécies,  são  esperadas  alterações  na  dinâmica  e  estrutura 

populacional,com adiantamento das  idades de  recrutamento,  captura  e primeira maturação. 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Redução  do  tamanho máximo  dos  exemplares  (L∞)  e  expectativa  de  vida.  Adiantamento  e 

redução do pico de biomassa (Fig 11) e alterações nos padrões de movimentação (migrações). 

Na  pesca,  deverá  ocorrer  uma  redução  na  biomassa  disponível  para  captura, 

resultando em reduções nas pescarias.  Também é esperada uma mudança nos calendários de 

pesca. As alterações nos padrões de movimentação das espécie deve acarretar em redução de 

captura. Esse fator pode ser compensado por uma especialização dos pescadores.  

O camarão deve ser a espécie mais impactada com as mudanças climáticas. Se por um 

lado  o  aumento  da  temperatura  é  favorável  a  sua  biologia  (Krummenauer et al, 2006), o 

aumento da vazão será altamente prejudicial a entrada das larvas no estuário (Möller et al, 2009), 

comprometendo de maneira significativa a pesca na região. 

É importante ressaltar que nenhum fator é totalmente ruim ou totalmente bom. Muitos dos 

efeitos são benéficos quando analisados por um ponto de vista e daninhos quando analisados por 

outro. O melhor exemplo é o aumento da turbidez, que prejudicará a estratégia alimentícia da 

corvina, mas colocará mais alimento no sistema para a tainha.
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