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RESUMO 

Larvas de peixes e uma grande quantidade de outros organismos planctônicos, apresentam 

características de comportamento fotopositivo, o que possibilita a utilização de luzes artificiais 

para atraí-10s e capturá-los. O conceito de armadilhas de luz não é um conceito novo e tem sido 

utilizado há muito tempo por entomologistas e limnologistas, e fòi introduzido para estudos em 

ambientes recifais por Doherty em 1987. O equipamento aqui apresentado, constitui um novo 

modelo de armadilha de luz e apresenta características interessantes, como o baixo custo de 

produção, simplicidade de uso e manutenção, utilização de materiais recicláveis em sua 

montagem e eficiência satisfatória. Nossas coletas foram realizadas durante o verão de 2001, na 

Baía de Tamandaré - PE. Em vinte e nove noites de amostragem, durante os meses de janeiro a 

abril, foram coletadas 2 17 amostras, contendo 3 165 larvas e juvenis de peixes, 686 clupeídeos e 

engraulídeos predadores e 2650 larvas philossomas de lagostas, além de uma grande 

quantidade de outros animais planctônicos. Quinze famílias de larvas de peixe e quatro tipos de 

larvas de labroidei não identificados em nível de família foram encontrados nas amostras. Este 

estudo sugere, que a variabilidade das capturas com armadilhas de luz na Baía de Tamandaré 

está intimamente relacionada à periodicidade das fases lunares. e que associado a isso, as 

variações mensais e temporais das distribuições dos organismos são relativamente mais 

expressivas que as variações espaciais, ao menos nas escalas aqui utilizadas. Nenhuma relação 

entre a "Área Fechada" (exclusHo de pesca e turismo) e a variação espacial na abundância das 

larvas de peixe foi observada. Este equipamento constitui uma técnica viável, dos pontos de 

vista ecológico e econômico, para a análise da distribuição e abundância de larvas de peixes, 

lagostas e outros invertebrados e pode ser útil para a aquisição de informações aplicáveis ao 

suporte de ações de manejo. 
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ABSTRACT 

Larva1 fish and a great number of other planktonic organisms, display photobehavioral 

characteristics which make possible the use of artificial li-t to attract and capture them. The 

concept of light traps is not a new concept, and it has been used for a long time by 

entomologists and limnologists, but introduced to stud reef enviroment by Doherty in 1987. 

The equipment here presented constitutes a new model of light trap with interesting 

characteristics such as, low cost of production, simplicity of use and maintenance, use of 

recycled materiais for construction and satisfàctory efficiency. Our sampling protocol was 

can-ied out during the surnrner of 2001 (January to april), in the Tamandaré Bay, state of 

Pemambuco. In twenty nine sampling nights 217 samples were collected, containing 3165 

larvae and juvenile fish, 686 Clupeidae and Engraulidae predators and, 2650 phylossom larvae 

of lobsters, besides millions of others planktonic animals. Fifieen families of fish larvae and 

four types of unidentified Labroidei were found in the samples. This study suggests that the 

variability of the captures with light traps in the Tamandaré Bay is intimately related to the 

periodicity of the lunar phases and also that, the monthly and temporal variations of the 

distributions of the organisms was relatively more visible than the spatial variations, at least in 

the scale of this study. Relationship among the Closed Area (exclusion of fishing and tourism) 

and the spatial variation in the abundance of the fish lmae  was not observed. This equipment, 

constitutes a feasible technique in the economic and the ecological point of view, for the 

analysis of the distribution and abundance of larva1 fishes, lobsters and other invertebrates, and 

can be useful for the acquisition of applicable information to support management actions. 
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