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I n t r o d u çã o 

Um dos maiores problemas da sociedade humana é certamente o fato de que 

a cultura moderna pode mudar tão profundamente a complexa maneira com que 

os sistemas naturais do globo funcionam, que esses sistemas não poderão mais 

fornecer suporte para que essa cultura persista (Maurer, 1999). atividades humanas 

fundamentalmente alteram processos em diversas escalas (e.g. locais, regionais, 

continentais, globais) e podem levar a mudanças drásticas no funcionamento 

de ecossistemas importantes para a sociedade (vitousek et al., 1997), como, por 

exemplo, os diferentes sistemas bentônicos costeiros.

ambientes bentônicos costeiros estão entre os sistemas mais produtivos 

do globo. sistemas costeiros como estuários e recifes de corais suportam uma 

grande diversidade de vida e podem fornecer locais de refúgio, desova, criação, 

alimentação e reprodução para muitas espécies comercialmente importantes. 

organismos bentônicos são importantes membros na base de cadeias tróficas 

marinhas, podendo ser consumidores de detritos, fitoplâncton e zooplâncton e 

também servindo de recurso alimentar para consumidores em níveis superiores. 

adicionalmente, possuem um papel importante na ciclagem de nutrientes, 

na manutenção da qualidade da água e podem ser indicadores da qualidade 

ambiental.

a ecologia trabalha com as associações de espécies presentes nos ecossis-

temas e procura compreender os mecanismos que causam mudanças temporais 

e espaciais na distribuição dos organismos. assim sendo, a ecologia possui 

responsabilidade na solução de problemas ambientais (levins e lewontin, 1980; 

Begon et al., 1990), e está diretamente relacionada ao fornecimento de informa-

ções apropriadas para a preservação da diversidade biológica (lubchenco et 

al., 1991). a compreensão dos padrões de distribuição de organismos em seus 

habitats é de vital importância, uma vez que a natureza desta distribuição fornece 

informações acerca dos fatores físicos e processos ecológicos que regulam as 

populações e comunidades (levins e lewontin, 1980; nanami et al., 2005). na 

prática, existe a necessidade de testar a existência de padrões consistentes para 

que, posteriormente, possam ser realizados estudos sobre mecanismos causais 

(Underwood et al., 2000). sistemas marinhos possuem padrões espaciais em larga 

escala, relativamente menos entendidos do que os sistemas terrestres. Comuni-

dades bentônicas marinhas possuem um enorme potencial para a determinação 

desses padrões (e.g. rex et al., 2005; engle e summers, 1999; anderson et al., 2005). 

nesse contexto o presente capítulo apresenta os estuários e recifes de corais, dois 

importantes ambientes bentônicos da Baía de todos os santos (Bts). 
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E s t u á r i o s

estuários estão entre os sistemas mais produtivos da zona costeira e são 

considerados, por alguns estudos, como um dos habitats mais impactados do 

mundo. Poucos estuários em regiões tropicais e subtropicais existem em condições 

próximas ao seu estado natural (e.g. edgar et al., 2000). impactos ecológicos em 

estuários são causados principalmente pelo rápido crescimento populacional e pelo 

desenvolvimento desordenado na maioria das regiões costeiras (Kennish, 2002).

a Baía de todos os santos (Bts) não é exceção, com centros urbanos e diver-

sas atividades humanas em suas margens. os efeitos adversos causados por con-

taminantes introduzidos nesse ecossistema, por despejos industriais, domésticos 

e atividades portuárias, foram investigados por alguns autores. os sedimentos em 

vários locais da Baía possuem altas concentrações de diferentes poluentes e com 

efeitos na população local (vide Capítulo vii). 

atualmente, muitos trabalhos realizados na Bts ainda se encontram sob a forma 

de relatórios de acesso restrito. entre esses, ressaltam-se o “diagnóstico do grau de 

contaminação da Baía de todos os santos por metais pesados e hidrocarbonetos de 

petróleo a partir da análise das suas concentrações nos sedimentos de fundo e na 

biota associada”, divulgado pelo Cra (Centro de recursos ambientais, atualmente 

instituto do Meio ambiente) em 2004, o “diagnóstico ambiental marinho da área de 

influência da refinaria landulpho alves (rlaM), Mataripe, daMarlan” (PetroBras/

FUndesPa, 2003) e o “Programa de monitoramento ambiental do ecossistema 

estuarino na área de influência da refinaria landulpho alves” (PetroBras/FUsP, 

2005), ambos financiados pela Petrobras em 2003 e 2005, respectivamente.

no referido estudo do Cra (2004) foram realizadas duas campanhas 

de amostragem descrevendo as comunidades bentônicas em estações do 

infralitoral em boa parte da região central da Bts, na primeira campanha, e em 

áreas críticas principalmente ao norte e nordeste da Bts, na segunda campanha. 

Com os resultados da primeira campanha, foi sugerido que a região da foz do 

subaé, seguida pelas regiões de itapagipe, aratu e Madre de deus foram as que 

apresentaram as maiores alterações da comunidade bentônica. na segunda etapa, 

foram observadas alterações em quase todas as áreas consideradas como críticas. 

entretanto, também foi sugerido que contaminantes não considerados no estudo 

(e.g. pesticidas) e/ou fatores naturais (e.g. sazonalidade, dinâmica reprodutiva, ação 

de parasitas) poderiam estar causando os padrões observados. adicionalmente, 

este mesmo estudo (Cra, 2004) determinou os teores dos metais e hidrocarbonetos 

em moluscos e crustáceos em várias localidades no entorno da Bts e, a partir de 

uma análise preliminar de risco à saúde humana, foram observados riscos múltiplos 

relevantes para as localidades de suape, Pati, são Francisco do Conde, são Brás, 

acupe, saubara, Bom Jesus dos Pobres e salinas da Margarida.
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no estudo ProMarlan (PetroBras/FUsP, 2005), foram realizadas duas 

campanhas quando foram coletadas 39 estações, 25 no infralitoral na área adjacente 

da rlaM em Mataripe, 8 no infralitoral em áreas denominadas de controles e 6 

no mediolitoral. Foram utilizados pegadores de fundo e corers para amostragem 

no infralitoral e no mesolitoral, respectivamente. o trabalho sugeriu que a 

concentração de hidrocarbonetos, metais e o tipo de sedimento, como os principais 

fatores estruturadores das comunidades da macrofauna, sendo responsáveis pelo 

baixo número de espécies, baixa diversidade e densidade encontradas na região 

adjacente à refinaria.

no que se refere aos artigos publicados, silva et al. (1981), tavarez et al. (1988)

e Porte et al. (1990) determinaram vários contaminantes inorgânicos e orgânicos 

em moluscos da região entremarés em alguns locais da Bts. as comunidades ben-

tônicas estuarinas da região entremarés na Bts foram sugeridas como indicadores 

de estresse ambiental por Peso-aguiar et al. (2000); os efeitos da contaminação 

orgânica sobre a biota foram investigados por estudos toxicológicos (nascimento 

et al., 2000a; 2000b) e por trabalhos experimentais com ostras (Wallnerr-Kersanach 

et al., 1994). 

os trabalhos de venturini et al. (2004) e venturini e tommasi (2004), deriva-

dos do Projeto daMarlaM (PetroBras/FUndesPa, 2003) citado acima, avaliaram 

a influência da refinaria landulpho alves nas comunidades bentônicas do infralito-

ral adjacente. no primeiro artigo, foram relacionados, tanto fatores naturais como 

antrópicos, a modificações na estrutura da macrofauna bentônica, sendo que as 

comunidades mais próximas à refinaria foram as mais pobres. o segundo trabalho 

indicou modificações importantes na estrutura trófica das comunidades de poli-

quetas associadas principalmente à contaminação por hidrocarbonetos em esta-

ções mais próximas da refinaria. alves et al. (2006) trabalharam com a macrofauna 

do infralitoral na Bts e sugeriram uma relação positiva entre riqueza faunística e 

heterogeneidade dos sedimentos.

alguns aspectos ecológicos da Bts foram abordados em um livro publicado 

recentemente (Queiroz e Celino, 2008). nessa publicação, no que se refere a 

trabalhos em sistemas bentônicos, foram estudados contaminantes em folhas e 

sedimentos de manguezais ao norte da Bts e na Baía de aratu (Garcia et al., 2008; 

leão et al., 2008) e a diversidade de crustáceos em áreas impactadas por atividades 

petrolíferas (Calado et al., 2008).

os trabalhos de Barros et al. (2008) e de hatje et al. (2006) descreveram os pa-

drões de distribuição da macrofauna bentônica nos estuários dos rios Paraguaçu e 

subaé, respectivamente, e relacionaram esses padrões com variáveis sedimentoló-

gicas e com o teor de metais, sugerindo que a fauna bentônica é influenciada pela 

contaminação em alguns locais. 
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todavia, ainda existe uma carência de estudos na Bts, onde as comunidades 

bentônicas em fundos inconsolidados são relativamente pouco conhecidas e 

possuem um grande potencial para testes de hipóteses ecológicas, especialmente 

sobre efeitos de atividades antrópicas através de estudos manipulativos que 

permitam caracterizar relações de causa e efeito.

R e c i f e s  d e  C o ra i s

Mudanças observadas nos recifes de corais da Bts podem ser diagnosticadas 

graças a um histórico de mais de cem anos de estudos. Um dos primeiros naturalistas 

a comentar sobre os recifes do estado da Bahia foi Charles darwin que esteve em 

salvador em 29 de fevereiro de 1832 (darwin, 1839). embora em sua obra The 

Structure and Distribution of Coral Reefs, publicada em 1842, não haja descrição 

específica dos recifes da Bts, darwin comenta sobre a morfologia geral dos recifes 

localizados ao longo das costas dos estados de Pernambuco e da Bahia, e estes 

são citados como exemplos de recife em forma de franja. C. darwin comentou 

com Charles hartt, naturalista canadense e integrante da Comissão Geológica do 

império Brasileiro, sobre a existência de depósitos terrestres de conchas próximos 

aos recifes da Bts (hartt, 1870). embora hartt não tenha encontrado os depósitos 

de conchas a que darwin se referira, visitou os recifes e coletou exemplares de corais 

e outros cnidários que foram enviados ao naturalista norte-americano addison 

e. verrill da Universidade de Yale. este material gerou o primeiro levantamento 

faunístico dos recifes brasileiros, incluindo descrições de alguns organismos (hartt, 

1870). hartt relatou, ainda, a presença de fornos de cal que utilizavam corais 

extraídos dos recifes da ilha de itaparica e do entorno da vila de Peri-Peri. em 

1871, um jovem paleontólogo norte-americano, aluno de hartt na Universidade 

de Cornell, richard rathbun, foi designado para participar de uma expedição ao 

Brasil a qual foi batizada em homenagem a Charles hartt. os trabalhos executados 

durante esta expedição resultaram em duas publicações que tratam dos recifes da 

Bts, uma descrevendo os recifes da Bahia (rathbun, 1876) e outra descrevendo, em 

particular, o recife da ilha de itaparica (rathbun, 1878).

após rathbun, passou-se um longo tempo até que os recifes da Bts, assim 

como os demais recifes brasileiros, voltassem a ser estudados. isso ocorreu em 1962 

quando a expedição Calypso do oceanógrafo francês Jacques Cousteau trouxe ao 

Brasil o biólogo francês Jacques laborel que revisou e detalhou os estudos de hartt, 

de verrill e de rathbun. nesse ano a industrialização já havia se iniciado no entorno 

da Bts, de maneira ainda tímida, porém estimulada pela produção de petróleo. 

laborel encontrou apenas uma mudança, em relação às descrições dos trabalhos 
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anteriores, a ausência da espécie de coral Favia leptophylla. duas hipóteses foram 

levantadas por ele para explicar este fato: a primeira seria um equívoco de verrill 

e rathbun que poderiam ter confundido a espécie Montastraea cavernosa com F. 

leptophylla; a segunda seria que a espécie F. leptophylla tivesse sido extinta da Bts 

devido ao aumento da turbidez da água decorrente da atividade de uma fábrica de 

cimento localizada em tubarão, ao sul da praia de inema, a noroeste de salvador. a 

presença de blocos de recifes e restos de corais nesta área comprova que a fábrica 

utilizou material da estrutura recifal para a produção de cimento (laborel, 1969).

só em 1983 pesquisadores brasileiros realizaram estudos nos recifes da 

Bts quando tânia M. F. araújo e Zelinda M. a. n. leão fizeram um levantamento 

dos recifes da ilha de itaparica. Pela primeira vez os recifes das Caramuanas, ao 

sul da ilha, foram descritos (araújo, 1984). em 1998 pesquisadores e alunos do 

instituto de Geociências da UFBa retornaram aos recifes das Caramuanas para 

aplicar, pela primeira vez no Brasil, um protocolo de monitoramento elaborado 

para avaliar o estado vital dos recifes do oceano atlântico – Atlantic and Gulf Rapid 

Reef Assessment (aGrra) (Kramer et al., 2005). em 2003 os recifes internos da Bts 

tiveram seu primeiro levantamento quantitativo realizado através da técnica do 

vídeo-transécto e diversas mudanças na comunidade de corais foram identificadas 

durante este trabalho (dutra et al., 2006). em 2007, durante um amplo levantamento 

dos recifes da Bts, foi confirmada a maioria das mudanças constatadas por dutra 

et al. (2006), bem como diversas outras alterações nos recifes da ilha de itaparica 

(Cruz, 2008).

O s  s i s t e m a s  b e n t ô n i co s  d a  B a í a  
d e  To d o s  o s  S a n t o s

O  b e n t o s  e s t u a r i n o

numerosos estudos têm demonstrado que a distribuição espacial de 

organismos aquáticos, como invertebrados bentônicos, pode ser afetada por 

diversas variáveis ambientais naturais (e.g. Gray, 1974; ellingsen, 2002; Blanchet et. 

al., 2005; lu, 2005; Munari et al., 2005), principalmente pelas características texturais 

dos sedimentos, a salinidade, a profundidade, o ph e o oxigênio dissolvido. (e.g. 

Gray, 1974; snelgrove e Butman, 1994; ellingsen, 2002). estes fatores promovem 

uma grande heterogeneidade de ambientes, criando vários tipos de habitats e, 

consequentemente, determinando a variabilidade em diferentes escalas. além 

de fatores físicos e químicos, as interações biológicas também exercem influência 
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sobre o padrão de distribuição de espécies por meio de interações entre os 

organismos (e.g. hampel et al., 2003; Bazaïri et al., 2003). outro fator importante é a 

ação antrópica que pode, por exemplo, introduzir nutrientes e metais (long et al., 

1995; Weis et al., 2004) em sistemas estuarinos. 

a importância da influência da água doce em comunidades bentônicas 

marinhas é um problema conhecido há muito tempo (e.g. Michael e allen, 1921) e 

muitos estudos realizados em estuários têm ressaltado a salinidade como um fator 

importante na composição e na diversidade de invertebrados bentônicos (e.g. 

attrill, 2002). reconhecidamente, a zona estuarina está entre os mais importantes 

ambientes de transição, sendo uma das áreas mais produtivas do planeta e 

podendo funcionar como zona de alimentação, de rotas migratórias e de berçário 

para muitas espécies (e.g. Chapman e Wang, 2001). 

Paradoxalmente, a maior parte dos estuários no globo é influenciada de 

algum modo por atividades antrópicas, consequência principalmente do rápido 

crescimento populacional e do desenvolvimento desordenado da maioria das 

regiões costeiras (Kennish, 2002). adicionalmente, esses impactos provavelmente 

irão aumentar, devido ao crescimento da população global (Wri, 1996; acevedo-

Figueroa et al., 2006). 

Peters (1991), em sua crítica à ecologia, sugeriu que todo fenômeno biológico 

é especial e único, mas que a descrição de eventos únicos não auxilia na construção 

de uma ciência com poder de predição. assim, o conhecimento de padrões gerais 

deve ser utilizado para que haja o entendimento de casos particulares no contexto 

mais amplo de teorias científicas. Um dos desafios da ecologia de comunidades 

é identificar quais os eventos que ocorrem em certo ecossistema e que podem 

ser atribuídos a processos determinísticos envolvendo populações de diversas 

espécies e suas interações (Maurer, 1999). Cientistas da área de meio ambiente 

frequentemente constroem modelos teóricos ou matemáticos. hidrólogos e 

oceanógrafos físicos, por exemplo, utilizam modelagem para sintetizar informações 

e prever situações. na área biológica (e.g. oceanografia biológica, ecologia marinha), 

geralmente, os modelos abordam sistemas em escalas muito menores (valiela, 

2001) e contribuições importantes podem ser alcançadas quando são testados 

modelos em escalas maiores (e.g. Chase e leibold, 2002). 

apesar das assembléias bentônicas serem bons indicadores de condições 

ambientais, estabelecer relações causais entre agentes estressores e efeitos sobre 

a distribuição de abundância de organismos em sistemas estuarinos é uma tarefa 

difícil (elliott e Quintino, 2007). isto se deve principalmente à complexidade 

físico-química e biológica destes sistemas e também à variedade de fatores que 

contribuem e neles interagem, os quais podem modificar a resposta da biota aos 

agentes estressores (e.g. adam, 2005). apesar da grande variabilidade inerente 
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aos estuários, vários trabalhos mostram que assembléias bentônicas podem 

demonstrar respostas previsíveis (e.g. stark et al., 2003; nanami et al., 2005).

assim, o conhecimento dos padrões de distribuição espacial de macrozoo-

bentos ao longo de gradientes estuarinos pode auxiliar na identificação de relações 

entre a distribuição das espécies e os processos ecológicos, podendo também 

elucidar questões acerca do funcionamento de ecossistemas estuarinos.

as condições estuarinas na Bts são observadas apenas próximo à saída dos 

principais tributários, devido à pequena descarga fluvial (vide Capítulo ii). a bacia 

de drenagem total da Bts é de 60.000 km2, quase sua totalidade (59.150 km2) é 

drenada por três tributários: Paraguaçu, Jaguaripe e subaé. 

as principais fontes de impactos ambientais da bacia do rio Paraguaçu 

estão relacionadas às atividades econômicas e urbanas desenvolvidas na área, 

sendo que diversas cidades dessa bacia não dispõem de qualquer serviço de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário (Cra, 2004). na bacia do rio subaé, as 

principais atividades poluidoras são atividades industriais, lançamento de esgotos 

domésticos, utilização de agroquímicos em plantações e o lançamento de resíduos 

sólidos sem tratamento adequado. a agricultura é a atividade predominante 

na bacia do rio Jaguaripe e os principais impactos ambientais são o aterro de 

manguezais, a disposição inadequada de esgotos sanitários e resíduos sólidos, o 

uso indiscriminado de pesticidas e corretivos. adicionalmente, a região é conhecida 

pela produção de artesanato de barro, por cerca de 60 olarias, onde a pintura dos 

caxixis é feita com esmaltes, óxido de chumbo, sulfato de cobre, dentre outras 

substâncias (Cra, 2004).

recentemente a macrofauna bentônica e diversas características dos 

sedimentos do infralitoral nos três principais tributários da Bts foram estudadas 

(Barros et al., 2008; hatje et al., 2006 e Barros, em prep.) (Figura 1). esses sistemas 

foram amostrados em duas ocasiões, no período seco e chuvoso, e com intervalos 

de tempo variados entre a primeira e a segunda campanha (7 a 21 meses).

nos três sistemas estudados existe uma clara tendência de aumento na 

proporção de sedimentos grossos a montante (Figura 2). essa fração mais grossa a 

montante provavelmente reflete as maiores velocidades de fluxo, em transecções 

mais estreitas e rasas, enquanto a jusante, as transecções são geralmente mais 

largas (Figura 3) e profundas, provavelmente sujeitas a fluxos mais amenos. 

todavia, efeitos do fluxo na estrutura da macrofauna bentônica estuarina nos 

sistemas estuarinos da Bts ainda não foram estudados.

apesar do fato de que os diferentes estuários da Bts tenham apresentado 

uma grande variabilidade no que se refere aos teores de metais, outro padrão 

observado foi um aumento da concentração de alguns elementos, a depender do 

sistema estuarino, em regiões mais internas. isso provavelmente se deve ao maior 

número de fontes de contaminação a montante.
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Figura 1.
Estações de coleta do infralitoral 
onde foram amostradas as 
assembléias bentônicas e 
sedimentos (Barros et al., 2008; 
Hatje et al., 2006; Barros, em prep.).

Figura 2.
Porcentagem de areia grossa nos 
sedimentos dos principais sistemas 
estuarinos da BTS em duas ocasiões 
de coleta, indicando um claro 
padrão de aumento de areia grossa 
a montante desses sistemas.
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Como na maioria dos sistemas estuarinos ao redor do globo, as assembléias 

bentônicas dos estuários dos rios Jaguaripe, Paraguaçu e subaé são dominadas 

por poliquetas, moluscos e crustáceos. Barros et al. (2008) observaram no estuário 

do rio Paraguaçu que os táxons mais abundantes foram tellinidae (18% do número 

total de indivíduos), nuculidae (12,3%), Cirolanidae (9,4%), Cirratulidade (9%) e 

veneridae (9%). no subaé, hatje et al. (2006) registraram maiores abundâncias 

de sternaspidae (12,5%), tellinidae (11%), nereididae (10%), ostreidae (9,6%) 

e orbiniidae (9% do número total de indivíduos). no Jaguaripe, somente os 

poliquetas das famílias Magelonidae e orbiniidae somaram mais de 50% do 

Figura 3.
Região estuarina (a) a montante  
próximo ao município de Nazaré 
das Farinhas e (b) a jusante 
município de Jaguaripe,  
rio Jaguaripe (Fotos: F. Barros).

a

b

BTS1.indb   219 20/3/2012   14:14:10



220   |   Baía de Todos os Santos 

número de indivíduos, com respectivamente 35% e 18% (Barros, em prep.). os 

principais sistemas estuarinos da Bts apresentam, de maneira geral, um decrés-

cimo do número de táxons a montante (Figura 4), indicando que um menor 

número de táxons possui adaptações para habitar as porções mais doces dos 

sistemas estuarinos. no Paraguaçu, um maior número de táxons foi coletado na 

região da Baía de iguape, um local com características oceanográficas peculiares e 

que não se assemelha com as porções intermediárias de outros sistemas estuarinos 

da Bts. 

no que se refere à abundância ao longo dos estuários, o rio Jaguaripe mostrou 

claramente maiores abundâncias nas estações com características mais marinhas e 

com forte influência das marés (#3 - #5, Figura 4). no subaé o local com as maiores 

abundâncias, e também mais diverso, foi observado em um local (#2) composto 

por lama e cascalho biodetrítico (i.e. fragmentos de conchas). isso indica que a 

diversidade e a abundância são fortemente relacionadas com um aumento na 

heterogeneidade dos sedimentos de fundo. hatje et al. (2006) sugeriram que a baixa 

diversidade e pequena abundância da macrofauna bentônica nas estações mais 

Figura 4.
Número de táxons e número de 
indivíduos ao longo dos principais 
sistemas estuarinos da BTS 
(adaptado de Barros et al., 2008; 
Hatje et al., 2006; Barros, em prep.).
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internas do sistema estuarino do subaé seriam um reflexo da contaminação dos 

sedimentos nesses locais (vide Capítulo vii). no sistema estuarino do rio Paraguaçu, 

em termos de abundância total, a macrofauna bentônica não apresenta um claro 

padrão de distribuição ao longo do sistema estuarino (Figura 4) e isso pode ser, 

conforme sugerido anteriormente, um reflexo das características peculiares desse 

sistema.

a macrofauna bentônica nos sistemas estuarinos dos rios Paraguaçu, subaé 

e Jaguaripe mostram um claro padrão de substituição de táxons ao longo do 

gradiente estuarino. ou seja, alguns invertebrados são mais abundantes em áreas 

com menores salinidades (e.g. poliquetas da família nereidae), outros grupos em 

locais com valores de salinidade intermediários a baixos (e.g. bivalves da família 

tellinidae) e alguns táxons são mais abundantes em regiões com condições 

marinhas (e.g. poliquetas da família Cirratulidae) (Figura 5). obviamente, para que 

seja possível estabelecer um padrão geral, com maior aplicabilidade, uma maior 

quantidade de estuários, com diferentes características (e.g. graus de contaminação, 

comprimento, tamanho da bacia de drenagem, regimes hidrológicos) deve ser 

investigada utilizando-se desenho amostral, técnicas de coleta e preservação 

de amostra, técnicas laboratoriais e análise de dados da maneira mais similar 

possível.

a Figura 6 mostra ordenações onde a distância entre as estações de coleta 

(#) é proporcional à similaridade faunística entre as estações. assim, estações se 

posicionam muito próximas umas das outras, caso a fauna tenha uma composição 

e abundância similares. a setas indicam as sequências das estações no sentido 

montante-jusante. as assembléias bentônicas estuarinas nas porções mais 

internas dos principais sistemas estuarinos da Bts se diferenciam de assembléias 

a montante (em ambas as situações, i.e. seca e chuva). assim, por exemplo, as 

estações mais internas (e.g. #8, #9, #10) se diferenciam das demais estações, 

como pode ser claramente percebido no Paraguaçu. no subaé, especialmente os 

locais mais próximos a santo amaro da Purificação (#10 e #11) se diferenciaram, 

o que pode ser atribuído a efeitos da contaminação na estrutura da macrofauna 

bentônica. a ausência de fauna na estação mais interna no rio Jaguaripe na chuva 

fez com que essa estação (#10) se diferenciasse das demais. todavia, uma análise 

sem essa estação (ordenação menor inferior, Figura 6), mostrou um padrão similar, 

ou seja, estações a jusante diferentes das estações a montante. 

Magalhães (2008), com abordagem funcional, trabalhou com guildas de 

poliquetas nos principais sistemas estuarinos da Bts e identificou 58 morfoespé-

cies sendo que oito destas contribuíram para mais de 80% da abundância total:  

Magelona papillicornis (25,7%), Scoloplos (Leodamas) ohlini (15,8%), Laeonereis  

culveri (14,2%), Cirratulidae sp1 (9,8%), Cirratulidae sp2 (5,4%), Sternaspis capillata 

(4,8%), Magelona variomellata (2,3%) e Mooreonuphis lineata (2,2%). os poliquetas 
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Figura 5.
Número de indivíduos de 
nereididae, tellinidae e 
Cirratulidae ao longo dos 
principais sistemas estuarinos da 
BTS. Alguns invertebrados são 
mais abundantes em áreas com 
menores salinidades; outros grupos 
em locais com valores de salinidade 
intermediários a baixos, e alguns 
táxons mais abundantes em 
regiões com condições marinhas.
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Figura 6.
Ordenações (nMDS) onde a 
distância entre as estações 
de coleta (#) é proporcional à 
similaridade faunística entre 
as estações. Estações próximas 
umas das outras indicam maior 
similaridade das assembléias 
bentônicas. As setas indicam as 
sequências das estações no sentido 
montante-jusante (adaptado de 
Barros et al, 2008; Hatje et al., 2006 
e Barros, em prep.). 
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foram classificados em 14 guildas alimentares e as mais abudantes foram sdt (de-

positívoros superficiais, discretamente móveis e tentaculados; 30,4% do número 

total de indivíduos), BMX (depositívoros subsuperficiais, móveis e com probósci-

de macia; 22,4%), sMt (depositívoros superficiais, móveis e tentaculados; 19,1%) e 

BMJ (depositívoros subsuperficiais, móveis e mandibulados; 14,8%). a guilda sdt, 

composta pelas espécies Magelona papillicornis, M. variomellata e Poecilochaetous 

johnsoni, foi a mais numerosa, especialmente devido à grande abundância de M. 

papillicornis no estuário do rio Jaguaripe. a guilda BMX, composta pelas espécies 

Sternapis capillata, Scoloplos ohlini, Pectinaria sp., Capitella sp., Notomastus sp. e  

Armandia sp., foi a segunda mais abundante, sendo S. capillata e S. ohlini as espé-

cies com maior abundância. a guilda sMt foi composta por cirratulídeos (8 mor-

fotipos) e a guilda BMJ esteve predominantemente representada por Laeonoreis 

culveri (Figura 7). 

Figura 7.
Foto do conteúdo estomacal  
de (a) laeonereis culveri, 
evidenciando a presença de 
sedimento e de (b) Mooreonuphis 
lineata, evidenciando a presença 
de filamentos de algas (indicado 
pela seta) (Foto: W. Magalhães).

Foi verificado um claro predomínio de depositívoros em número de espécies 

e de indivíduos, como observado em outros locais na Bts (Barroso et al., 2002; 

venturini e tommasi, 2004). os poliquetas sésseis foram relativamente menos 

diversos e abundantes do que os móveis ou discretamente móveis e, estes dois 

últimos, também apresentaram uma ampla distribuição nos gradientes estuarinos, 

enquanto os organismos sésseis foram limitados a poucas regiões, indicando a 

importância da mobilidade em ambientes dinâmicos como os estuários. Magalhães 

(2008) sugeriu que muitos poliquetas de ampla distribuição geográfica são 

frequentemente identificados erroneamente, existindo suspeitas de que muitas 

espécies ainda estão por ser descritas, não somente na Bts como nos demais 

ambientes estuarinos e marinhos do estado da Bahia.

a identificação de qual variável, ou grupo de variáveis, que são as mais 

importantes para as assembléias bentônicas estuarinas não é uma tarefa fácil. existe 

um consenso de que a salinidade é uma variável muito importante que influencia a 

a b
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distribuição das espécies bentônicas ao longo dos estuários. todavia, nos sistemas 

estuarinos da Bts essa variável está frequentemente correlacionada com outras 

variáveis como tamanho e tipo do sedimento, profundidade e intensidade do fluxo. 

assim, ainda existe uma clara necessidade de estudos que avaliem a influência de 

cada uma dessas variáveis, bem como do efeito de contaminação.

R e c i f e s  d e  C o ra i s  n a  BT S

os recifes de corais são uns dos mais interessantes e frágeis ecossistemas que 

fazem parte da paisagem marinha da Bts. eles apresentam uma estrutura rochosa 

construída, principalmente, por corais e algas calcárias através da precipitação 

e do acúmulo do carbonato de cálcio presente na água do mar (sorokin, 1995). 

esta estrutura rochosa constitui um atrator para a vida marinha, por fornecer 

abrigo e alimento para diversos organismos. Por este motivo os recifes de corais 

são os ambientes marinhos de maior biodiversidade e um dos ecossistemas mais 

produtivos, o que justifica seu alto valor de natureza ecológica e socioeconômica 

(Bryant et al., 2000). em recifes saudáveis, a alta produtividade se traduz pelo 

fornecimento médio de cerca de 10 toneladas por quilômetro quadrado ao ano 

(McClanahan, 1995). em todo o mundo, os recifes respondem por 9% do potencial 

de pesca dos oceanos (smith, 1978), embora correspondam a menos de 0,20% da 

sua superfície (spalding, 2000). além da produção pesqueira, os recifes fornecem 

proteção contra a erosão costeira, são fontes de novas substâncias químicas para 

a medicina e para a indústria, e fornecem serviços ecológicos e oportunidade de 

turismo que, em todo o globo, representam um ganho financeiro em torno de 400 

bilhões de dólares ao ano (Costanza et al., 1997).

a costa do estado da Bahia abriga os recifes de maior diversidade biológica 

do oceano atlântico sul e os recifes da Bts possuem uma biodiversidade similar 

aos recifes do Banco dos abrolhos, a maior área de recifes de coral do Brasil 

(laborel, 1969). no interior da Bts, os recifes de corais são encontrados na sua 

região nordeste. estendem-se ao longo da costa oeste da cidade de salvador, do 

sul da ilha de Maré até a costa leste da ilha dos Frades. na entrada da baía, na região 

aberta ao oceano, os recifes de corais ocorrem ao longo das costas leste e sudeste 

da ilha de itaparica (Figura 8). 

Pelo fato destes recifes terem sido amplamente utilizados de maneira destru-

tiva, em conjunto com os efeitos da poluição causada pela industrialização no en-

torno da baía, e o adensamento populacional da cidade do salvador, muitos deles 

estão largamente degradados e nos demais é possível identificar algum nível de 

mudança devido à ação da atividade humana (Cruz, 2008). Considerando, entre-

tanto, a resistência de alguns organismos habitantes dos recifes e a possibilidade 
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de um manejo adequado deste ecossistema, proporcionada pela Área de Proteção 

ambiental (aPa) da Baía de todos os santos, pode-se promover a recuperação, a 

conservação e o uso sustentado destes recifes.

os recifes de corais crescem sobre um substrato estável, ou seja, sobre uma 

rocha (sorokin, 1995). os corais não crescem sobre lama, poucos conseguem crescer 

sobre a areia ou cascalho e, quando isso ocorre, não é possível a formação de recifes. 

investigação geofísica e testemunhos retirados do recife das Pinaúnas, na costa da ilha 

de itaparica, revelaram que este recife cresceu sobre rochas areníticas de idade cretácica 

da Bacia sedimentar do recôncavo (araújo et al., 1984). e, muito provavelmente, 

os demais recifes tenham se desenvolvido, também, sobre afloramentos rochosos 

semelhantes, do fundo e dos arredores das demais ilhas da baía. 

a maioria dos recifes de corais possui quatro zonas distintas (Figura 9): a 

frente recifal (fore reef), que é voltada para o oceano e recebe o impacto das ondas; 

o topo do recife (reef top), a zona mais alta do recife onde há a maior variação de 

temperatura e salinidade da água podendo, em muitos casos, permanecer exposta 

fora da água durante as marés baixas de sigízia; a zona atrás do recife (back reef), que 

está voltada para a costa e protegida dos impactos das ondas, sujeita a variações de 

temperatura e salinidade, porém menores que na zona do topo recifal, e a laguna 

(reef lagoon) ou “piscina” de água salgada com fundo de areia que se forma entre 

o recife e a costa (darwin, 1842; sorokin, 1995). a laguna serve ainda como base 

para diferenciar os três principais tipos de recifes: recife em franja, quando a laguna 

tem profundidade inferior a 10 m e largura menor que 2 km; recife em barreira, 

Figura 8.
Localização dos recifes de corais da 
Baía de Todos os Santos (adaptado 
de Cruz, 2008).
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com laguna com profundidade superior a 10 m e distância entre o recife e a praia 

(largura) maior que 2 km, e os atóis que crescem em forma circular com a laguna na 

sua porção central (darwin, 1842). Com exceção do recife das Pinaúnas e do recife 

da praia da Boa viagem, os quais podem ser classificados como recifes em franja, 

os demais recifes da Bts não se enquadram nestes três principais tipos de recifes e 

poucos apresentam as quatro zonas recifais. eles são bancos recifais rasos, estreitos 

e muitos deles adjacentes à linha de costa (leão et al., 2003). 

Figura 9.
Recife das Pinaúnas, na ilha de 
Itaparica, ilustrando as zonas da 
frente, topo e atrás do recife e a 
laguna recifal (Foto: R. Kikuchi).

Laguna
Zona atrás do Recife

Topo Recifal

Frente Recifal

o recife das Pinaúnas, que é o maior recife de toda a baía, tem aproxima-

damente 15 km de extensão e profundidade máxima de 8 m na frente recifal. a 

laguna possui profundidade máxima de 3 m e a distância máxima entre o recife e 

a costa é de cerca de 700 m. o recife da praia da Boa viagem pode ser classificado 

como um recife incipiente, ou recente, devido à pequena espessura de carbonato 

de cálcio depositada. ele tem cerca de 2 km de extensão e profundidade máxima 

de 7 m na frente recifal. sua laguna tem profundidade inferior a 3 m e largura de no 

máximo 400 m. estes são os únicos recifes que apresentam as quatro zonas recifais 

típicas. 

os bancos recifais da Bts possuem geralmente um formato de domo (forma 

de morro), não formam lagunas por não possuírem extensões suficientes e/ou 

estarem localizados muito distantes da costa. o tamanho destes bancos pode 

variar de 10 m de diâmetro a pouco mais de 2 km, como no caso dos recifes das 

Caramuanas. devido ao fato dos recifes das Caramuanas serem os únicos bancos 
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recifais que afloram na maré baixa e que estão expostos à ação das ondas, estes 

apresentam diferenças morfológicas e composicionais entre a frente, o topo e a 

zona entre o recife e a costa. os demais bancos recifais encontram-se abrigados das 

ondas por estarem na região nordeste da Bts. eles têm seus topos a profundidades 

que variam de 2 a 8 m. apenas nos recifes que apresentam maior variação de 

profundidade ocorre uma pequena diferença entres as espécies que compõem o 

topo e a parede recifal. nos recifes que atingem mais de 10 m de profundidade 

observa-se uma maior quantidade de exemplares das espécies Scolymia wellsi e 

Madracis decactis; esta última raramente ocorre nos recifes mais rasos.

os recifes da Bts constituem dois grupos distintos: os recifes internos, 

localizados dentro da baía e os recifes externos, localizados na entrada da baía em 

regime de mar aberto. eles estão expostos a diferentes regimes de ondas, apresentam 

aspectos morfológicos distintos e enfrentam diferentes impactos originados da 

atividade humana. os recifes internos localizam-se na região abrigada da Bts, não 

afloram na maré baixa e encontram-se mais próximos do Centro industrial de aratu 

(Cia). eles estão protegidos da ação das ondas na maior parte do tempo. apenas no 

período de inverno, com a ocorrência dos ventos vindos de sul, há a formação de 

ondas que os atingem diretamente. os recifes externos encontram-se dispostos ao 

longo das costas leste e sudeste da ilha de itaparica, estando expostos diretamente 

à ação das ondas. as principais atividades humanas impactantes diretamente 

sobre estes recifes são a pressão da pesca acima da capacidade de reposição dos 

estoques, a pesca predatória com bomba, as redes de espera sobre os recifes e 

a caça com compressor. estes fatores têm ocasionado, muito provavelmente, 

diferenças marcantes na composição das espécies que compõem os recifes.

existem pelo menos 15 espécies de corais pétreos e quatro de hidrocorais 

(corais de fogo) presentes, atualmente, nos recifes da Bts. as espécies de corais 

encontradas são Stephanocoenia michelini, Madracis decactis, Agaricia agaricites, 

Siderastrea stellata, S. radians, Porites astreoides, P. branneri, Favia gravida, 

Montastraea cavernosa, Mussismilia braziliensis, M. harttii, M. hispida, Scolymia 

wellsi, Meandrina braziliensis e Phyllangia americana. os hidrocorais encontrados 

são Stylaster roseus, Millepora alcicornis, M. braziliensis e M. nitida. as espécies mais 

comuns na Bts são A. agaricites, S. stellata, S. radians, P. astreoides, F. gravida, M. 

cavernosa, M. hispida, e M. alcicornis (Figura 10).

nos recifes externos foram identificadas as seguintes espécies de corais: A. 

agaricites, S. stellata, S. radians, P. astreoides, P. branneri, F. gravida, M. cavernosa, 

Mussismilia braziliensis, M. harttii e M. hispida, e os hidrocorais Stylaster roseus e 

Millepora alcicornis. as espécies mais comuns são A. agaricites, S. stellata, S. radians, 

P. branneri, M. braziliensis, M. harttii e M. hispida. as espécies dominantes variam 

de local para local, o que mostra que estes recifes são bastante heterogêneos. as 

espécies F. gravida e S. roseus são raras, M. braziliensis e S. roseus estão restritas, 
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apenas, a estes recifes externos, e as espécies P. branneri e M. harttii são atualmente 

mais comuns nestes recifes. além disso, os recifes externos possuem uma maior 

quantidade de alga calcária incrustante e de alga calcária articulada. nem todos os 

organismos conseguem resistir à ação das ondas e um dos mais comuns nas zonas 

de arrebentação são as algas calcárias incrustantes (hubbard, 1997). estas algas 

são importantes para a construção da estrutura recifal (sorokin, 1995) e induzem o 

assentamento das larvas plânulas dos corais (vermeij, 2005). 

a heterogeneidade que estes recifes apresentam permite, ainda, diferenciar 

os recifes das Caramuanas do recife das Pinaúnas. a espécie Styllaster roseus é 

encontrada apenas nos recifes das Caramuanas e Porites astreoides, Favia gravida e 

Millepora alcicornis não são encontradas na parede da frente do recife das Pinaúnas 

e são raros na laguna e nas poças de maré. além disso, o recife das Pinaúnas possui 

cobertura de coral (porcentagem da superfície do recife que está coberta por 

corais vivos) menor que 1% e é raro encontrar um recruta de coral (colônia jovem 

com menos de 2 cm de diâmetro), e a quantidade de alga filamentosa é muito 

elevada, com uma média de 55% (Cruz, 2008), condição indesejável para um recife 

saudável. estes organismos são potenciais competidores dos corais. os recifes 

das Caramuanas apresentam valores opostos para estes três parâmetros, 8% de 

cobertura de coral, 14% de cobertura de alga filamentosa e cerca de 5 recrutas por 

1 m2, o que indica que este recife ainda possui uma boa condição de vida para os 

corais.

na entrada da Bts, na região entre o Farol da Barra e a Falésia da vitória, existe 

um ambiente intermediário entre os recifes externos e internos. esta área intercala 

costões rochosos com recifes incipientes. aí estão presentes as espécies S. michelini, 

M. decactis, A. agaricites, S. stellata, S. radians, P. astreoides, P. branneri, F. gravida, 

M. cavernosa, Mussismilia braziliensis, M. harttii, M. hispida, Millepora braziliensis, M. 

alcicornis e M. nitida. destas, as mais comuns são M. cavernosa, S. stellata, S. radians 

e M. alcicornis. esta é a única área da Bts onde foram observadas, ainda, as espécies 

Millepora braziliensis e M. nitida.

nos recifes internos estão presentes as espécies S. michelini, M. decactis, A. 

agaricites, S. stellata, S. radians, P. astreoides, P. branneri, F. gravida, M. cavernosa, 

M. harttii, M. hispida, S. wellsi, Meandrina braziliensis, Phyllangia americana e 

M. alcicornis. as espécies mais comuns são S. michelini, S. stellata, S. radians, M. 

cavernosa, M. hispida, S. wellsi e M. alcicornis, sendo, como observado nos demais 

recifes, M. cavernosa a espécie dominante. as espécies mais raras são P. branneri, 

M. harttii, Meandrina braziliensis e Phyllangia americana. as espécies S. michelini, 

M. decactis, S. wellsi, Meandrina braziliensis e P. americana observadas nestes recifes 

internos não foram encontradas nos recifes externos. destas, exceto Meandrina 

braziliensis, são as espécies mais abundantes nos ambientes mais profundos, 

com menos iluminação e menor ação das ondas (laborel, 1969). estes recifes 
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Figura 10.
Algumas das espécies de corais 
mais comuns na BTS. (a) agaricia 
agaricites, (b) siderastrea sp, 
(c) Favia gravida, (d) Porites 
astreoides, (e) Montastraea 
cavernosa e (f) Mussismilia hispida 
(Fotos: I. Cruz).
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apresentam, ainda, uma grande quantidade de algas filamentosas e esponjas, em 

média de 34% e 9% de cobertura, respectivamente. eles possuem uma estrutura 

mais homogênea que os recifes externos. a espécie dominante é quase sempre 

M. cavernosa seguida das espécies do gênero Siderastrea e da espécie M. hispida e 

sempre com uma grande quantidade de alga filamentosa. existem alguns recifes 

em bom estado de conservação, mas a maioria está em declínio e alguns estão 

degradados. nos recifes internos foram observadas as maiores mudanças na 

comunidade recifal a partir da comparação com trabalhos anteriores.

ao comparar o levantamento de laborel (1969) nos recifes da Ponta de 

toque-toque, ao norte da praia de inema em 1962, com o trabalho realizado 

por Cruz (2008), em 2007 nota-se grandes mudanças na comunidade dos corais. 

a distribuição atual das espécies Mussismilia braziliensis, P. branneri, M. harttii e 

Millepora nitida está restrita aos recifes externos e ou às áreas de maior renovação de 

água, na entrada da Bts, nos recifes externos. estas espécies estão descritas como 

presentes na ponta de toque-toque em 1962, bem próxima do Centro industrial 

de aratu (Cia). Foi justamente na década de 1960 que ocorreu o maior crescimento 

industrial no entorno da Bts acompanhado do crescimento da cidade do salvador 

(souza santos et al., 2000). Como consequência deste crescimento urbano e do 

desenvolvimento industrial ocorreram vários eventos de poluição quer crônica 

por efluentes industriais e esgotos domésticos, derramados durante décadas, 

ou durante grandes acidentes pontuais, a exemplo do grande derramamento de 

48.000 l de petróleo bruto, em 1992 (orge et al., 2000) e o derramamento de 900 kg 

de mercúrio na enseada dos tainheiros (Wasserman e Queiroz, 2004). a perda da 

qualidade da água da baía pode ter causado uma extinção local na maioria dos seus 

recifes internos. isto é apoiado pelo fato destas quatro espécies estarem presentes 

hoje nos locais onde a dinâmica de renovação de água garante uma maior presença 

de água oceânica, muito mais limpa que a água do interior da baía.

a utilização direta indiscriminada e predatória dos recifes é outra causa de sua 

degradação. o relato feito por hartt (1870) da utilização de corais para fabricação 

de cal, data do período imperial do Brasil. entretanto ela foi iniciada, possivelmente, 

no período colonial. os recifes foram explorados para a fabricação de cimento até 

a década de 1980. 

atualmente o principal problema da utilização direta dos recifes é a pesca 

acima da capacidade do ambiente e a pesca predatória. ainda hoje são utilizadas 

práticas ilegais como a pesca com bomba e a pesca com rede de espera sobre os 

recifes. a pesca com bomba mata absolutamente tudo que está na água e pode re-

duzir a estrutura recifal a cascalho, inviabilizando sua recuperação. Mesmo quando 

possível, a recuperação ou restauração de recifes pode durar várias décadas (rielg, 

2001). as redes de espera sempre se prendem nas irregularidades da estrutura re-

cifal e a organismos que vivem aí, causando a quebra dos corais e dos hidrocorais, 
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principalmente os corais de fogo, devido ao seu formato em galhos onde as redes 

se enroscam. Muitas vezes as redes presas são cortadas ou deixadas sobre os reci-

fes causando a morte dos peixes que não serão consumidos. além disso, a abrasão 

da rede sobre o recife durante meses e, às vezes, até anos, pode matar todos os 

organismos atingidos. este tipo de pesca com rede é provavelmente a principal 

causa da redução de M. alcicornis nos recifes das Caramuanas. atualmente estes 

organismos são pouco abundantes representando sempre menos de 2% da co-

bertura destes recifes (Cruz, 2008) e, pelo menos até a década de 1980, à profundi-

dades entre 2 m e 4 m, eles foram dominantes, formando uma Zona de Millepora 

(araujo, 1984). 

os recifes da Bts apresentam uma baixa quantidade de macroalgas (Cruz, 

2008), organismo que em grande quantidade representa uma das principais causas 

de degradação dos recifes (tanner, 1995). entretanto este problema foi constatado 

em um recife na praia de inema e em outro a leste da ilha dos Frades (Cruz, 2008). 

na Bts o maior problema é a grande quantidade de alga filamentosa, organismo 

que impede que as larvas plânulas (larvas dos corais) assentem-se nos recifes 

(Birkeland, 1977). estas algas podem ainda abrigar bactérias que causam doenças 

nos corais (smith et al., 2006). doenças que foram constatadas (observação pessoal) 

e necessitam ser estudadas na Bts. a pouca quantidade e o tamanho reduzido dos 

peixes herbívoros certamente é um dos motivos para a grande quantidade de alga 

filamentosa nos recifes da Bts. 

além das macroalgas e das algas filamentosas, outros organismos em grande 

quantidade podem levar à degradação dos recifes. em 2007 foi observada na 

Bts a presença de um coral mole do gênero Epizoanthus, da família Zoanthidaea, 

ocupando mais de 60% da superfície de um recife e mais de 80% de outro (Cruz, 

2008). o levantamento de dutra et al., (2006), efetuado em 2003, se refere à presença 

deste coral nos mesmos recifes com valores de 62% e de 45% respectivamente, e 

com redução da quantidade de coral em ambos os recifes. as esponjas cobrem 

20% e 25% de dois recifes próximos a Peri-Peri (Cruz, 2008). estes organismos 

constituem importantes bioerodidores dos recifes (Glynn, 1997) e, quando em 

grande quantidade, são capazes de eliminar os corais dos recifes (suchanek et 

al., 1983). Uma elevada cobertura de esponjas pode indicar, também, problema 

de eutroficação (Glynn, 1997), geralmente causada pelo despejo de esgotos 

domésticos. outro problema observado é a presença de cianobactérias cobrindo 

mais de 20% do recife de Boa viagem (Cruz, 2008). estes organismos impedem o 

assentamento das larvas plânulas (Bikerland, 1977) e muitas vezes estão associados 

a doenças em corais (Peter, 1997). as cianobactérias podem estar associadas, 

também, à eutroficação causada por problemas de ordem sanitária (Paul et al., 

2005). 
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C o n s i d e ra çõ e s  Fi n a i s

atualmente existe uma necessidade de trabalhos que investiguem relações 

de causa e efeito, principalmente aqueles focados em respostas da fauna e flora 

bentônica a atividades antrópicas. assim, experimentos manipulativos que 

abordem essa questão, não somente utilizando assembléias bentônicas estuarinas 

e recifes de corais, bem como em outros sistemas bentônicos não abordados neste 

capítulo (e.g. planícies de maré, praias, manguezais, fauna intersticial) devem ser 

amplamente incentivados.

É importante ressaltar que muitas dissertações, teses, resumos e relatórios 

de consultoria foram realizados em diversos ambientes bentônicos na Bts, 

todavia, muitos desses trabalhos são pontuais, de acesso limitado e/ou possuem 

baixa qualidade. Um esforço deve ser realizado para que futuros trabalhos sejam 

executados em escalas relevantes e divulgados em periódicos, para que, assim, a 

sociedade possa efetivamente utilizar as informações geradas. 

os recifes de corais, os manguezais e os estuários da Bts são um patrimônio 

natural inestimável e devem ser manejados adequadamente, quando necessário, 

recuperados e conservados. além disso, devem ser combatidas práticas de pesca 

predatória, com bombas e redes de espera, que rapidamente destroem os recifes 

de corais. a Área de Proteção ambiental da Bts permite criar áreas de exclusão 

de pesca em alguns dos recifes internos e externos, o que poderá proporcionar a 

renovação e a sustentabilidade de vários estoques pesqueiros. 

a conservação dos diferentes sistemas bentônicos da Bts é necessária, não 

somente para preservar os serviços ecológicos, prestados por estes ambientes, a 

biodiversidade, e todos os seus benefícios, bem como para garantir a beleza cênica 

e a preservação do modo de vida de muitas comunidades pesqueiras tradicionais 

do recôncavo.
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