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In tr o d u çã o
O ambiente pelágico é o compartimento que compreende os ecossistemas
aquáticos existentes entre as interfaces água-atmosfera e água-sedimento e
abrange toda a extensão da coluna de água, independentemente de sua profundidade. Como todo sistema ecológico, o funcionamento do ambiente pelágico
é regulado por interações entre forçantes físicas, geoquímicas e biológicas, de
complexidade variável. Parâmetros, como a temperatura da água, a salinidade, o
oxigênio dissolvido e a intensidade de luz, atuam, direta ou indiretamente, sobre os
organismos pelágicos. Estes, em contrapartida, podem alterar, temporariamente, a
disponibilidade dos elementos químicos no ambiente, devido à sua utilização ou
liberação por meio de processos metabólicos.
A caracterização e o entendimento da dinâmica do ambiente pelágico
dependem de estudos multidisciplinares focalizando a influência de processos
hidrodinâmicos (correntes, turbulência, ondas e marés) e de variáveis químicas
(nutrientes inorgânicos, contaminantes) sobre a abundância, a distribuição e
a produção primária e secundária das comunidades biológicas que compõem
este ecossistema, o plâncton e o nécton. O plâncton é constituído por plantas,
geralmente microscópicas (fitoplâncton), protozoários e animais de tamanho
variável, desde micrômetros até dezenas de centímetros (zooplâncton) e por
bactérias (bacterioplâncton). O nécton inclui primariamente os peixes pelágicos,
os répteis (sendo as tartarugas marinhas os principais representantes do grupo) e
os mamíferos marinhos.
Neste capítulo apresentamos uma síntese sobre a variabilidade espacial e
temporal de parâmetros hidroquímicos, do plâncton e da fauna de peixes da BTS,
a partir da análise dos resultados de pesquisas multidisciplinares executadas na
região.
Estudos sobre o ambiente pelágico da Baía de Todos os Santos (BTS) vêm
sendo conduzidos, regularmente, desde meados da década de 1980, seja por
iniciativa do então Centro de Recursos Ambientais (CRA), órgão ambiental do
Estado da Bahia (atual IMA – Instituto do Meio Ambiente), ou através de projetos
contratados pelas indústrias atuantes na região.
O principal objetivo destes estudos tem sido fornecer elementos técnicos
para a avaliação dos impactos potenciais e atuais das indústrias e dos núcleos
urbanos sobre os ecossistemas aquáticos. A despeito do volume considerável
de informações levantadas, ainda há poucas publicações científicas sobre a
hidroquímica, o plâncton e a ecologia das comunidades de peixes da BTS.
No caso das comunidades planctônicas, amostradas conjuntamente com
parâmetros físico-químicos da água, o primeiro levantamento de grande porte,
realizado na BTS, foi executado pela Universidade Federal da Bahia, no âmbito
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do “Programa de Monitoramento dos Ecossistemas ao Norte da Baía de Todos os
Santos” (projeto ECONORTE), sob demanda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM).
As campanhas deste projeto se estenderam por dois anos, entre fevereiro de 1994 e
dezembro de 1995. A partir de seus resultados, alguns trabalhos sobre hidroquímica
e plâncton foram publicados em anos recentes (Mafalda et al., 2003; 2008).
Decorridos quase cinco anos após o término do projeto ECONORTE, foram
iniciados, em agosto de 2000, os trabalhos de campo do projeto DAMARLAM
(PETROBRAS/FUNDESPA, 2003). Entre agosto de 2003 e janeiro de 2005 ocorreram
as campanhas de outro projeto recente de diagnóstico e monitoramento ambiental
da BTS, denominado PROMARLAM (PETROBRAS/FUSP, 2005), no qual também foram
executadas coletas de hidroquímica, plâncton e peixes pelágicos. Os dois últimos
projetos citados tiveram como foco principal a área de Mataripe.
Estudos com ênfase na integração de informações sobre parâmetros ambientais e biológicos do ambiente pelágico da BTS, ou seja, com a aplicação de uma
abordagem minimamente multidisciplinar, como os citados anteriormente, foram
executados em diversas oportunidades, desde a década de 1970. Entre estes, destacam-se os levantamentos hidroquímicos conduzidos pelo órgão ambiental do
Estado até o final da década de 1990, os quais, entretanto, estão disponíveis apenas
sob a forma de laudos de análises. Os resultados de um programa de monitoramento da qualidade da água, baseado em coletas sazonais no ano de 2000, foram
disponibilizados sob a forma de um relatório (Estado da Bahia, 2000). Também, sob
a coordenação do CRA, foi realizado um diagnóstico da contaminação química, em
áreas do interior da BTS consideradas críticas (CRA, 2004), contemplando parâmetros de interesse para a avaliação das características hidroquímicas deste sistema
costeiro. As conclusões referentes a esta pesquisa mais recente não diferiram expressivamente daquelas reportadas no relatório já citado (Estado da Bahia, 2000);
por este motivo aqui são enfatizados os resultados do primeiro estudo.
Neste capítulo são sintetizados os dados de hidrografia, plâncton e fauna de
peixes referentes aos projetos de diagnóstico e monitoramento dos ecossistemas
aquáticos e costeiros da BTS, com ênfase nos estudos de melhor resolução espacial e
temporal, disponibilizados na forma de artigos científicos ou relatórios completos.

Po si c i ona mento d as á rea s d e a mostragem
As áreas de amostragem dos estudos hidroquímicos, de plâncton e sobre a
estrutura da comunidade de peixes, nos vários setores da BTS, estão indicados na
Figura 1. É possível observar que as pesquisas sobre as comunidades biológicas
estão fortemente concentradas no setor nordeste da baía, em especial na região
de Mataripe.
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O projeto ECONORTE compreendeu estudos hidrobiológicos em cinco
estações, sendo uma delas considerada como área de controle, localizada na
margem oeste da Ilha de Itaparica (Figura 1). As coletas foram realizadas em
oito campanhas: fevereiro, maio, setembro e dezembro de 1994; e março, junho,
setembro e dezembro de 1995.
O projeto DAMARLAM contemplou uma malha amostral com vários perfis
localizados na região adjacente a Mataripe, compondo um total de 30 estações regulares e mais duas estações extras, visitadas apenas na primeira campanha. As coletas foram realizadas em quatro ocasiões: inverno 2000 (agosto), verão 2000 (dezembro), inverno 2001 (agosto), verão 2002 (janeiro/fevereiro). Esta malha amostral
foi definida a partir da análise dos resultados de estudos anteriores, desenvolvidos
na área de lançamento de efluentes da RLAM (PETROBRAS/FUNDESPA, 2003).
No projeto de avaliação da qualidade das águas costeiras superficiais, realizado pelo CRA (Estado da Bahia, 2000), foi amostrada uma rede de 28 estações,
localizadas em diversos setores da BTS, incluindo a Enseada de Tainheiros e a Baía
de Aratu, Madre de Deus, a foz do rio Paraguaçu, o canal de Itaparica e os estuários
dos rios Subaé e São Paulo. As amostras foram coletadas em dois períodos do ano:
maio e agosto de 2000.
As amostras de plâncton e de água para a execução de análises físico-químicas
do projeto PROMARLAM (PETROBRAS/FUSP, 2005) foram coletadas em quatro
campanhas: inverno 2003 (julho – agosto), verão 2003 (dezembro), inverno 2004
(julho) e verão 2005 (janeiro). No primeiro ano de monitoramento, foram realizadas
as seguintes estações por campanha:
10 estações na área adjacente a Mataripe;
12 estações nos rios São Paulo, Caípe e Mataripe; e
4 na região do Caboto, considerada inicialmente como uma área-controle.
No segundo ano de monitoramento, foi acrescentado um transecto perpendicular à linha de costa, em direção à saída da baía, contendo cinco estações, porém
contemplando apenas dados hidrográficos (não houve amostragem de plâncton
e peixes).

Figura 1.
(Página seguinte)
Pontos de amostragem dos estudos
hidroquímicos, de plâncton e sobre
a estrutura da comunidade de
peixes, em vários setores da BTS. Os
mapas indicam em (a) a posição
das estações de hidroquímica,
plâncton e comunidade de peixes
pelágicos e (b) a distribuição das
estações por projeto.

Ca ra c ter iza çã o h id ro q u í mi ca
No projeto ECONORTE, a malha amostral não seguiu um padrão típico de uma
grade de estações oceanográficas. A descrição que se segue é baseada nos valores
médios e respectivos mínimos e máximos, observados para cada parâmetro, de
acordo com o trabalho de Mafalda et al. (2003).
Os valores médios de temperatura e salinidade obtidos ao longo dos dois
anos de amostragens do projeto ECONORTE (Figura 2) foram típicos de águas
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Figura 2.
Variação temporal dos valores
médios da temperatura da água
(oC) e da salinidade na BTS, durante
1994-1995 (projeto ECONORTE).

tropicais costeiras submetidas a baixo aporte fluvial. As amplitudes de variação
foram de 22 – 30,9 oC e 28 – 36, respectivamente, para todo o período.
Os valores médios da porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido
foram geralmente superiores a 80%, caracterizando condições adequadas para o
desenvolvimento de comunidades aeróbicas na baía. A amplitude de variação foi
de 73 – 104%, para todo o período.
A transparência da água e o pH variaram sazonalmente em torno de valores
médios normalmente encontrados em outros sistemas estuarinos. A amplitude de
variação foi de 0,5 – 2,8 m e 6,8 – 8,1, respectivamente.
No caso dos sólidos totais em suspensão, os valores médios das campanhas
de fevereiro a setembro de 1994 foram superiores às demais, porém sempre abaixo
do limite CONAMA 357/05 para águas classe 5. A amplitude de variação foi de 2,9
– 47,8 mg/L para todo o período.
Os valores médios de amônio e ortofosfato (Figura 3) foram superiores aos
limites da resolução CONAMA 357/05 em quase todos os períodos amostrados. A
amplitude de variação foi de 0,3 – 10,5 µM para o amônio e de 0,2 – 1,2 mg/L para
o ortofosfato.
O silicato (Figura 4), que não é regulado pela resolução CONAMA 357/05,
apresentou valores típicos de águas costeiras e estuarinas, com faixa de variação
de 0,4 a 18 mg/L.
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Figura 3.
Variação temporal dos valores
médios de amônio e ortofosfato
na BTS, durante 1994-1995
(projeto ECONORTE).

Figura 4.
Variação temporal dos valores
médios de silicato (mg L-1)
na BTS, durante 1994-1995
(projeto ECONORTE).

O carbono orgânico particulado (COP) teve uma amplitude de variação de
0,68 a 4,2 g/L enquanto a clorofila-a variou de 0,1 a 8,7 µg/L (Figura 5); valores
também típicos de ambientes costeiros e estuarinos oligo-a mesotróficos.
A variabilidade espacial e temporal da temperatura subsuperficial, da
salinidade e do oxigênio dissolvido foi pequena em todas as campanhas dos
projetos DAMARLAM e PROMARLAM. Estes parâmetros tiveram amplitude de
variação similar à encontrada no projeto ECONORTE (Figura 2). O pH apresentou
valores típicos para águas estuarinas e marinhas.
As concentrações de nutrientes mantiveram-se na mesma magnitude
no projeto PROMARLAM em comparação ao DAMARLAM. A única variável que
apresentou neste monitoramento uma tendência nítida de acúmulo, nas estações
centrais da área avaliada neste estudo, foi o amônio, entretanto este não foi o caso
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Figura 5.
Variação temporal dos valores
médios (mg L-1) de carbono
orgânico particulado (COP) e
clorofila-a (µg L-1) na BTS, durante
1994-1995 (projeto ECONORTE).

da campanha de dezembro de 2003 (Figura 6). Também digno de nota são os
valores elevados de nitrato, na campanha de agosto de 2004, nas estações externas
do transecto perpendicular à costa, indicando uma eventual influência de águas
costeiras ricas neste constituinte. O silicato, embora tenha apresentado valores
altos, não teve uma variabilidade espacial e temporal significativa.
Os dados disponíveis de pigmentos fotossintéticos e de material em
suspensão no projeto DAMARLAM referem-se apenas à campanha de janeiro/
fevereiro de 2002. No caso da clorofila, esta campanha apresentou valores atípicos,
com máximo de 49 µg/L próximo a Madre de Deus. Este valor denota condições
eutróficas e poderia estar associado a processos de ressuspensão de biomassa
vegetal de fundo. No entanto, os dados de material em suspensão para o mesmo
ponto não corroboram esta hipótese (PETROBRAS/FUNDESPA, 2003). Assim, a
interpretação mais plausível seria considerar esta elevada concentração de clorofila
como resultante de um processo pontual de eutrofização, levando ao florescimento
algal. Porém, a razão para este “bloom” registrado no DAMARLAM permanece
desconhecida e, na realidade, os valores podem até mesmo ser questionados, pois
não se encontrou correspondência com os dados de fitoplâncton (vide abaixo).
Concentrações similares de clorofila não foram detectadas nas campanhas do
projeto PROMARLAM. Nestas ocorreram valores sempre inferiores a 9 µg/L e
gradientes espaciais típicos, desde as estações internas até as mais afastadas da
linha de costa, de forma similar ao encontrado no projeto ECONORTE. Nas estações
onde a clorofila foi mais elevada, observou-se uma tendência para maiores valores
nas campanhas de inverno.
A turbidez apresentou gradientes espaciais típicos, tanto no caso do
DAMARLAM quanto do PROMARLAM, com diminuição dos valores em direção às
estações mais externas da área estudada. A contribuição da drenagem dos rios e de
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Figura 6.
Concentrações de nutrientes
dissolvidos (nitrato e amônio) na
área adjacente a Mataripe, nas
estações de amostragem do projeto
PROMARLAM.

processos de ressuspensão em locais rasos é indicada por este parâmetro (Figura
7). Por outro lado, os valores de material em suspensão (Figura 8) mostraram um
padrão espacial mais homogêneo em todo o setor.

P lâ n c to n
O estudo pioneiro realizado sobre a distribuição do plâncton na BTS,
contemplando a análise de covariáveis ambientais básicas, foi o de Santos (1973).
Apenas durante o projeto ECONORTE foram executadas novas análises sobre
o plâncton da região, seguido pelo projeto DAMARLAM. Os resultados para o
zooplâncton e o ictioplâncton destes projetos foram similares aos projetos mais
recentes, DAMARLAM e PROMARLAM e, por isso, o texto que se segue é baseado
primariamente nestes últimos. Com relação ao fitoplâncton, os dados do projeto
ECONORTE podem ser considerados parciais, pois foram baseados em métodos de
coleta não quantitativos para toda a comunidade.

Figura 7.
Valores de turbidez (NTU) na área
adjacente a Mataripe, nas estações
de amostragem do projeto
PROMARLAM, durante as quatro
campanhas executadas.
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Figura 8.
Concentrações de material
em suspensão (mg L-1) na área
adjacente a Mataripe, nas estações
de amostragem do projeto
PROMARLAM, durante as quatro
campanhas executadas.

No projeto DAMARLAM, o fitoplâncton foi dominado por fitoflagelados do
nano-e picoplâncton, que compuseram mais de 90% do total de organismos,
padrão este modificado apenas em algumas estações na campanha de julho de
2001. As densidades numéricas máximas do fitoplâncton permaneceram entre
2000 e 12000 org mL-1, com maior variabilidade entre as campanhas do projeto
DAMARLAM, devido aos picos observados em dezembro de 2000, especialmente
no setor oeste da área de estudo. O fitoplâncton total não apresentou diferenças
nítidas entre as estações internas e externas da área de estudo, exceto durante a
campanha citada, quando as concentrações foram altas junto à costa nos setores
norte e oeste, embora com sinais de elevação também em estações centrais.
Nas campanhas do projeto PROMARLAM, a análise da distribuição espacial do
fitoplâncton foi dificultada pelo pequeno número de pontos amostrados, porém os
dados disponíveis confirmam a variabilidade relativamente pequena na densidade
total desta comunidade.
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As diatomáceas (Bacillariophyta) foram o grupo subdominante do
fitoplâncton, tanto nas amostragens do DAMARLAM quanto nas do PROMARLAM.
Na campanha de julho de 2001 superaram os valores de fitoflagelados em
algumas estações, conforme destacado anteriormente (Figura 9). Comparados a
outros grupos fitoplanctônicos, as diatomáceas foram sempre mais abundantes
nos meses de inverno, em ambos os estudos. Foi observada certa variabilidade
numérica entre as estações de coleta, mas assim como notado para o fitoplâncton
total, as diatomáceas não apresentaram gradientes espaciais recorrentes entre as
campanhas.
Foi também registrada a ocorrência de outros táxons subdominantes (Figura
10): Dinophyceae (dinoflagelados) e Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos). Cianobactérias, clorofíceas e cromófitas tiveram uma participação marginal na abundância deste conjunto. Estes grupos foram mais numerosos nos meses de verão. Com
exceção da campanha de agosto de 2000 e de algumas estações na campanha de
julho de 2001, os cocolitoforídeos foram sempre dominantes sobre os dinoflagelados, em termos de densidade. É interessante notar que as maiores abundâncias
destes dois grupos estiveram associadas, tanto às estações de maior profundidade,
no centro da área estudada, quanto no setor leste da área, influenciadas pelo aporte da região do Caboto. Entretanto, novamente não é possível interpretar estas
tendências de distribuição como expressões de um padrão definido, pois também
ocorreram picos isolados em outros setores, como nas estações internas.
De uma maneira geral, os resultados dos projetos DAMARLAM e PROMARLAM
não indicaram uma situação de vulnerabilidade ou sensibilidade da comunidade
fitoplanctônica a eventuais aportes de contaminantes de origem industrial. No
entanto, as altas concentrações de clorofila, registradas na campanha de janeiro/
fevereiro de 2002, merecem atenção quanto ao entendimento dos fatores causais,
provavelmente relacionados ao aporte de esgotos urbanos.
A comparação da distribuição espacial e temporal do zooplâncton na área
adjacente a Mataripe, entre os projetos DAMARLAM e PROMARLAM, é prejudicada
pelo fato de que, no primeiro, as coletas não terem sido executadas com o
fluxômetro instalado na rede, o que impossibilitou o cálculo do volume filtrado
e, consequentemente, da densidade de organismos. Os dados de zooplâncton do
projeto DAMARLAM devem ser tratados como de âmbito semiquantitativo apenas,
pois, embora expressem adequadamente a quantidade de organismos por amostra,
o volume de água filtrado para a retenção do plâncton foi muito provavelmente
inconstante em cada arrasto. As informações obtidas são úteis para a avaliação da
composição taxonômica e da proporcionalidade das concentrações de cada táxon
por amostra, mas não para determinar as tendências de variabilidade espacial do
zooplâncton na área de estudo.

Ambiente Pelágico | 135

BTS1.indb 135

20/3/2012 14:13:23

136 | Baía de Todos os Santos

BTS1.indb 136

20/3/2012 14:13:26

Figura 9.
Concentrações de diatomáceas
(Bacillariophyta) comparadas a
outros grupos do fitoplâncton,
exceto fitoflagelados, na área
adjacente a Mataripe, nas estações
de amostragem do projeto
DAMARLAM, durante as quatro
campanhas executadas.
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Figura 10.
Concentrações de outros
grupos do fitoplâncton, exceto
fitoflagelados e diatomáceas, na
área adjacente a Mataripe, nas
estações de amostragem do projeto
DAMARLAM, durante as quatro
campanhas executadas.

Tendo esta ressalva em pauta, os dados do projeto DAMARLAM mostram que
houve dominância numérica do grupo dos copépodes, na maioria das estações
e períodos de amostragem. Appendicularia e Cladocera, grupos subdominantes
também holoplanctônicos, foram numericamente importantes em poucas ocasiões
(PETROBRAS/FUNDESPA, 2003).
As informações sobre o zooplâncton obtidas no PROMARLAM foram
mais restritas espacialmente, porém com a vantagem de possuírem significado
quantitativo. Neste projeto foi observada a dominância de copépodes em todas as
estações e períodos de amostragem. Ao contrário do observado no DAMARLAM,
as proporções de outros grupos holoplanctônicos nas amostras foram baixas e as
larvas meroplanctônicas ocorreram em maiores concentrações (Figura 11). Com
exceção da campanha de agosto de 2004, houve uma tendência para maiores
densidades do zooplâncton nas estações 14-15 e 19-20, situadas na porção leste
da área, quando comparadas às estações próximas à RLAM. Entretanto, estas
diferenças não se mostraram estatisticamente relevantes, quando são comparadas
as densidades do zooplâncton total e dos grupos Copepoda, holoplâncton (exceto
Copepoda) e meroplâncton entre as estações, tanto para o primeiro quanto para o
segundo ano do monitoramento (PETROBRAS/FUSP, 2005). A variabilidade sazonal
foi também pouco significativa nos dois anos.
No caso do ictioplâncton, analisado no projeto PROMARLAM, os resultados
apontam pequenas tendências espaciais e temporais de distribuição. As variações
sazonais foram desprezíveis, ao longo das quatro campanhas, e os engraulídeos
dominaram em todas as amostragens, exceto em agosto de 2003, com máximo
anual em dezembro de 2003 (Figura 12). As maiores concentrações registradas
para o zooplâncton no setor leste da área de estudo só foram detectadas para o
ictioplâncton na campanha de agosto de 2003. Nas campanhas remanescentes, as
densidades mais elevadas ocorreram nos trechos centrais da região.

Ic tio fa u na
A composição específica e a biologia da ictiofauna da BTS permanecem
pouco conhecidas. A literatura apresenta vários trabalhos publicados, porém em
veículos de pequena circulação. Destes, alguns tratam de processos do ciclo de
vida das espécies ictíicas, como, por exemplo, sobre a alimentação de juvenis ou de
adultos de diversas espécies, como Albula vulpes, Atherinella blackburni, Bathygobius
soporator, Chloroscombrus chrysurus, Diplectrum radiale, Larimus breviceps, Lutjanus
sinagris, Lycengraulis grossidens, Ogcocephalus vespertilio, Serranus flaviventris,
Thalassophryne sp. e Trichiurus lepturus (Lopes e Miranda, 1995; Lopes e Silva, 2000;
Lopes et al., 2001a, 2001b, 2003, 2004a, 2004b; Oliveira-Silva et al., 2002, 2003; Lopes
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Figura 11.
Concentrações do zooplâncton
total, discriminadas por Copepoda,
holoplâncton (excluindo
Copepoda) e meroplâncton, na
área adjacente a Mataripe, nas
estações de amostragem do projeto
PROMARLAM, durante as quatro
campanhas executadas.
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Figura 12.
Concentrações do ictioplâncton
total e dos ovos e larvas da
família Engraulidae, na área
adjacente a Mataripe, nas estações
de amostragem do projeto
PROMARLAM, durante as quatro
campanhas executadas.

e Oliveira-Silva, 1998; Oliveira-Silva e Lopes, 2002, 2004, 2005; Moraes et al., 2004),
enquanto outros relatam a ictiofauna de regiões de manguezais (Ilha de Itaparica)
(Lopes et al., 1998) ou de praia (Itapema, Santo Amaro da Purificação) (Lopes et al.,
1999).
Apesar do número significativo de trabalhos que relatam a primeira ocorrência de algumas espécies na BTS (Lopes e Oliveira-Silva, 1999a, b; 2001a, b; 2002;
Lopes et al., 1998, 2000, 2001a, 2001b 2003a, 2003b; Lopes e Sampaio, 2002),
ainda persistem dúvidas sobre algumas espécies listadas e ainda não confirmadas
no litoral baiano e brasileiro. Nem todos os registros de primeiras ocorrências de
algumas espécies na BTS (Lopes e Oliveira-Silva, 1999, 2002; Lopes et al., 1998,
2000, 2001a, 2001b 2003a, 2003b; Lopes e Sampaio, 2002) encontram respaldo na
publicação que compila espécies da costa do Brasil (Menezes et al., 2003). Assim,
questões taxonômicas ainda persistem sobre os vertebrados da ictiofauna, que
não são limitadas pelo pequeno tamanho dos organismos, mas por provável
insuficiência amostral e carência de estudos específicos.
Tal insuficiência é constatada a partir do caráter pontual de trabalhos sobre
a fauna de peixes, ou seja, trabalhos limitados a áreas pequenas e descontínuas. A
Tabela 1 apresenta uma síntese dos assuntos e informações tratados nos trabalhos
sobre a fauna ictíica.
Tabela 1. Síntese dos assuntos tratados nos trabalhos sobre a ictiofauna da BTS.
Assunto

Espécies

Alimentação

Albula vulpes, Atherinella blackburni, Bathygobius
soporator, Chloroscombrus chrysurus, Diplectrum
radiale, Larimus breviceps, Lutjanus sinagris,
Lycengraulis grossidens, Ogcocephalus vespertilio,
Serranus flaviventris, Trichiurus lepturus,
Thalassophryne sp.

Primeira ocorrência

Sphyraenidae, Astroscopus sp.
Heteropriacanthus cruentatus, Atherinella
blackburni, Corniger spinosus, Carapus
bermudensis, Bregmaceros sp., Pomadasys
ramosus, Lampris guttatus, Synagrops trispinosus,
Brotula barbata, Rachycentron canadum,
Microdesmus bahianus, Paraclinus sp., Albula
nemoptera, Promethichthys prometheus, Tarpon
atlanticus, Heteropriacanthus cruentatus,

Listagem de espécies

Número de
referências

Área

15

BTS – praias,
manguezal

9

BTS – praias,
manguezal

3

manguezal, praia

Por outro lado, a composição específica geral encontrada na BTS está descrita
apenas nos trabalhos de Almeida (1996); PETROBRAS/FUNDESPA (2003); Dias et al.
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em prep.), sobre a área nordeste da BTS, mais próxima à RLAM; Lopes et al. (1998)
em manguezais da Ilha de Itaparica; Lopes et al. (1999) na praia de Itapema.
As comparações diretas entre os estudos já realizados não é adequada, uma
vez que os aparelhos de captura, bem como os esforços de pesca empregados e as
regiões da BTS prospectadas, são muito diferentes. Os principais aparelhos de pesca
utilizados para as prospecções da UFBA (Almeida, 1996) foram a rede de abalo, de
arrasto de praia, de arrasto de fundo, de espera, caçoeira, tainheira, tarrafa e linha
e anzol. As malhas também foram diferentes, bem como o tamanho das redes. Os
outros estudos tiveram apenas a rede de abalo como apetrecho para a captura da
ictiofauna (PETROBRAS/FUNDESPA, 2003; Dias et al., em prep.). Dentre as listas de
primeiras ocorrências, os trabalhos relatam que houve capturas com linha e anzol
ou arrastos de praia esparsos, e sem repetição temporal ou espacial.
A partir das prospecções de pesquisa realizadas, pode-se caracterizar a
ocorrência de grande abundância de indivíduos de pequeno porte (formas jovens).
Estes indivíduos passam parte de seus ciclos de vida nessas áreas, mas suas formas
adultas vão para regiões diferentes, como locais de fundo rochoso, de recifes,
arenosos, lamosos ou costeiros adjacentes, conferindo um caráter de criadouro
aos pequenos recortes do litoral da BTS. Esta afirmação contrasta com resultados
obtidos pela prospecção pesqueira (Capítulo V), uma vez que um número maior
de espécies é desembarcado, e, tratando-se de interesse comercial, os exemplares
devem ter porte maior.
Além dos jovens, ocorrem indivíduos maduros e desovantes de algumas
espécies, principalmente associadas a fundos duros, o que indica que parte das
populações ou alguns indivíduos se reproduzem na área (Dias et al., em prep.).
Outro fato relacionado à fauna de peixes da BTS é que os trabalhos sobre
ictiofauna, ao contrário dos estudos sobre a pesca, apontam pouca biomassa em
número e poucas espécies de elasmobrânquios, listando como ocorrências Narcine
brasiliensis e Rhinobathos percelens (Lopes et al., 1998; PETROBRAS/FUNDESPA,
2003; Dias et al., em prep.).
Em relação aos períodos de captura, os resultados obtidos sugerem os
períodos de inverno (mais chuvosos) como os de maior abundância em número de
indivíduos (Figura 13). Além disso, as regiões a leste, em profundidades entre 5 e
15 m, foram as de maior abundância.
Os valores obtidos a partir do número de indivíduos por espécie, considerando
todos os períodos amostrados, indicam a predominância de Diapterus rhombeus
(carapeba) nas amostras. Embora esta espécie tenha ocorrido em todos os
períodos prospectados, sua distribuição variou ao longo do tempo, com maiores
ocorrências sendo detectadas em janeiro de 2005, com valores relativamente mais
altos também em agosto de 2003 e em março de 2004.
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De maneira geral, a maior abundância no lado leste da região é fruto também
de uma maior diversidade, pois esta área apresenta fundos duros e não somente
arenosos, criando ambientes para abrigar espécies com necessidades alimentares,
de habitat e modos de vida diferentes.
Com relação à região nordeste da BTS, os resultados obtidos no projeto
PROMARLAM (PETROBRAS/FUSP, 2005) foram comparados com os da estação de
coleta do projeto ECONORTE localizada na mesma área em Mataripe, tanto em
relação ao número de espécies como no valor do índice de riqueza, o que pode ser
observado nas Figuras 14 e 15. Não há um padrão temporal marcante no número
de espécies capturadas, mas o índice de riqueza foi maior nas coletas do projeto
PROMARLAM. Deve-se ter cautela na observação e comparação direta destes
resultados, pelo uso de amostradores diferentes, e que grandemente influenciam
a riqueza e a composição específica, uma vez que operam em locais diferentes.
Como o índice de riqueza considera também o logaritmo do número total de
indivíduos, não é de se estranhar que os valores tenham sido mais altos, no caso
das capturas realizadas no segundo período (em 12 estações), cujo número total é
muito superior ao coletado em uma única estação.

Figura 13.
Distribuição espaço-temporal da
ictiofauna coletada durante a
execução do projeto PROMARLAM,
na região adjacente a Mataripe.
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Figura 14.
Valores do número de espécies da
ictiofauna capturada na região
adjacente a Mataripe. Os dados
de fevereiro de 1994 a dezembro
de 1995 referem-se às coletas do
projeto ECONORTE, e os de agosto
de 2003 a janeiro de 2005 ao
projeto PROMARLAM.

Figura 15.
Valores estimados do índice
de riqueza de Margalef para a
ictiofauna capturada na região
adjacente a Mataripe. Dados de
fevereiro de 1994 a dezembro de
1995 referem-se às coletas do
projeto ECONORTE e os de agosto
de 2003 a janeiro de 2005 ao
projeto PROMARLAM.

A Tabela 2 reúne as espécies da ictiofauna capturadas durante os
levantamentos feitos pelo projeto PROMARLAM. A tabela está organizada segundo
a filogenia das espécies. Dentre as 35 capturadas, somente quatro [Oligoplites
saurus (riate), Diapterus rhombeus (carapeba), Lutjanus sinagris (vermelho) e
Scomberomorus brasiliensis (sororoca)] ocorreram em todas as campanhas.
A Tabela 3 apresenta a ocorrência de espécies comuns à área estuarina, sob
influência da RLAM, e outras regiões prospectadas da BTS. Os trabalhos reportam
listas de espécies e não trazem valores de abundância, em número ou peso, que
pudessem ser comparados, limitando sua abrangência.
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Tabela 2. Ocorrência das espécies, por campanha de coleta, nas capturas da região adjacente a Mataripe.
Inverno
Espécie

Nome Regional

Verão

1 ano

2 ano

1 ano

agosto
2003

julho
2004

dezembro
2003

o

o

Opisthonema oglinum

Sardinha-faca

X

Cetengraulis edentulus

Sardinha

X

Anchoa tricolor

Pititinga

X

Lycengraulis grossidens

Manjubão

X

Bagre marinus

Bagre

X

Mugil curema

Parati

X

Parati olho-de-fogo

X

Coró

X

Mugil sp.
Dactylopterus volitans
Carangoides crysos

Solteira

X

Chloroscombrus chrysurus

Carapau

X

Riate

X

Oligoplites saurus
Caranx latus

Xarelete

Caranx hippos

Xaréu
Carapeba

X

Eucinostomus gula

Carapicu

X

Eucinostomus melanopterus

Carapicu

Conodon nobilis

Roncador

X

Coró

X

X

X

X

X

X

Haemulon aurolineatum

Corcoroca

X

Orthopristis ruber

Corcoroca

X

Lutjanus synagris

Vermelho

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Cioba

X

X

Barbudo

X

X

X

X

X

Pescada

X

X

Micropogonias furnieri

Corvina

X

X

Larimus breviceps

Roncador

X

Scomberomorus brasiliensis

Sororoca

X

X

Cynoscion jamaiscensis

Chumberga

X

X

X

X

Ctenosciaena gracilicirrhus

X

X

Salema

Pescada Branca

X

X

X

Anisotremus virginicus

Cynoscion leiarchus

X

X

X

Corcoroca

Polydactylus virginicus

janeiro
2005

X

Haemulon steindachneri

Lutjanus analis

março
2004

X

Diapterus rhombeus

Pomadasys corvinaeformis

2o ano

o

X
X

X

X

X

X
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Continuação Tabela 2

Inverno
Espécie

Archosargus rhomboidalis

Nome Regional

1o ano

2o ano

1o ano

agosto
2003

julho
2004

dezembro
2003

março
2004

X

X

X

Sambuia

Calamus pennatula

Pena

Sphyraena guachancho

Bicuda

Cyclichthys spinosus

Baiacu

Verão
2o ano
janeiro
2005

X
X
X

Tabela 3. Espécies comuns a três ambientes diferentes: região adjacente a Mataripe (Dias et al., em prep.), praia de Itapema (Lopes et al., 1999) e
manguezal de Cacha Pregos (Lopes et al., 1998).
Espécies

Área de RLAM

Praia de
Itapema

Manguezal de
Cacha Pregos

Anchoa sp.

X

X

X

Lycengraulis grossidens

X

X

X

Opisthonema oglinum

X

X

Mugil sp.

X

Mugil curema

X

X

Dactylopterus volitans

X

X

Caranx crysos

X

X

X
X

Caranx hippos

X

X

Caranx latus

X

X

X

Chloroscombrus chrysurus

X

X

X

Oligoplites saurus

X

X

X

Lutjanus analis

X

X

Lutjanus synagris

X

X

Diapterus rhombeus

X

X

X

Eucinostomus gula

X

X

X

Eucinostomus melanopterus

X

X
X

Haemulon steindachneri

X

Polydactilus virginicus

X

X

Scomberomorus brasiliensis

X

X

X

Total de Espécies

35

70

85

X

Esta tabela denota uma variabilidade relativamente baixa na composição
específica entre diferentes ambientes da BTS, mesmo diante da utilização de
petrechos diferentes em cada estudo. Porém, o número de espécies capturadas é
variável conforme o local.
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A Tabela 4 apresenta apenas as espécies comuns em ocorrência nas
prospecções de pesquisa realizadas na região de Mataripe e aqui consideradas
para estimativas dos índices ecológicos de comunidades.
Tabela 4. Espécies da ictiofauna comuns a três estudos conduzidos (Projetos ECONORTE, DAMARLAM e
PROMARLAM) na região estuarina de Mataripe, Baía de Todos os Santos. p=primavera; v=verão; o=outono;
i=inverno.
Campanhas

UFBA

DAMARLAM

PROMARLAM

Espécies

p

v

o

i

i

v

i

v

Opisthonema oglinum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bagre marinus

i
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Carangoides crysos

x

x

x

x

x

Oligoplites saurus

x

x

x

x

x

x

Diapterus rhombeus

x

x

x

x

x

x

Lutjanus synagris

x

x

x

x

x

x

x

x

Cynoscion leiarchus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Scomberomorus brasiliensis
Archosargus rhomboidalis

x

x

x

x

Haemulon steindachneri

x

x

x

x

x

x

v

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uma compilação dos resultados das métricas relativas à ictiofauna na área da
RLAM está apresentada na Tabela 5 e foi gerada a partir dos valores obtidos nos
índices ecológicos descritores da comunidade (riqueza, diversidade, dominância e
equitatividade) e dos dados levantados na literatura sobre as espécies.
Tabela 5. Compilação dos resultados obtidos a partir da literatura e da prospecção de pesquisa para as
métricas levantadas sobre as espécies da ictiofauna presente na área adjacente a Mataripe.
Grupo da métrica

Riqueza e composição específica

Guildas de integridade trófica

Abundância e condição

Métrica

Valores atribuídos

número de espécies (riqueza)

baixo

número de espécies residentes

mais alto

número de espécies de elasmobrânquios

baixo

dominância

alta

proporção de espécies demersais generalistas-invertívoros

alta

proporção de espécies pelágicas generalistas-invertívoros

média

proporção de carnívoros-piscívoros

baixa

número total de indivíduos

médio

proporção de jovens

mais alta

proporção de espécies em reprodução

muito baixa
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Uma avaliação inicial indica que o ambiente apresenta poucos adultos,
baixos valores de riqueza e diversidade (entre outros), caracterizando um
ambiente que requer atenção. Numa avaliação temporal, nas épocas em que os
valores de riqueza foram mais baixos, ocorreram proporcionalmente mais juvenis,
sugerindo recrutamento (Dias et al., em prep.). Por outro lado, ocorreu alternância
da dominância expressiva entre duas espécies (carapeba e baiacu), ambas em
sua fase juvenil. Estudos mais detalhados sobre a dinâmica da comunidade e das
populações são necessários.
Com relação à avaliação da manutenção da integridade trófica, nota-se que
a comunidade possui poucos predadores de topo de cadeia e uma tendência
de maior ocorrência de espécies generalistas. Este fato também caracteriza
uma comunidade ictíica debilitada. Por outro lado, não foi possível verificar o
desaparecimento de espécies raras ou sensíveis, como já apontado.

Co n sid era çõ es f i na i s
Os relatórios dos projetos ECONORTE (Mafalda et al., 2003) e do projeto
CRA 2000 (Estado da Bahia, 2000) indicaram boa qualidade da água da BTS, em
todos os aspectos da hidroquímica abordados no presente capítulo, exceto pelo
comprometimento sanitário e pelo desenvolvimento de processos de eutrofização,
em duas regiões: Enseada dos Tainheiros e Subaé (Estado da Bahia, 2000). Os
projetos DAMARLAM e PROMARLAM resultaram em conclusões semelhantes,
neste caso, com o indicativo de um processo pontual de eutrofização, na região
adjacente a Madre de Deus, baseado em dados de clorofila-a.
O fitoplâncton no ecossistema da BTS é dominado ao longo do ano pelos
fitoflagelados, formas muito pequenas do nanoplâncton, características de
águas costeiras tropicais pobres em nutrientes. Nos períodos chuvosos aumenta
a contribuição das diatomáceas, que se utilizam da introdução de nutrientes de
origem natural e antrópica. Essas características estão em conformidade com as
condições essencialmente marinhas observadas no interior da BTS. Medidas das
correntes costeiras próximas à baía indicam que a combinação das correntes de
maré com correntes SW controladas pelo campo de ventos cria grandes fluxos na
direção oeste a ponto de transportarem sedimentos em direção à boca da baía
(Lessa et al., 2001). Essas evidências nos levam a supor que o tempo de residência das
águas no interior da BTS seja suficientemente curto para propiciar uma renovação
das assembléias do fitoplâncton, capazes de manter índices de qualidade da água
apropriados ao funcionamento do ecossistema da baía.
	A estreita relação entre as populações florísticas e alterações na hidrodinâmica local está diretamente relacionada às diferentes adaptações fisiológicas de
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cada grupo. Devido à sua alta taxa de crescimento, rápida assimilação de nutrientes e tolerância a baixas salinidades, os fitoflagelados podem dominar em condições de baixas concentrações de nutrientes e/ou grandes descargas de rios após
a ocorrência de tempestades. As cianofíceas também preferem baixas salinidades,
porém apresentam um desenvolvimento mais lento, comparativamente aos fitoflagelados, e desta forma conseguem se desenvolver desde que o tempo de residência dos nutrientes seja maior. Já os dinoflagelados respondem quando o fluxo
de água dos rios é pequeno (Paerl, 2003).
As espécies de fitoplâncton encontradas são, de acordo com a literatura
existente, características de regiões neríticas e estuarinas (Caljon, 1983; Carmelo,
1997; Moro e Fürstenberger,1997; International Ocean Atlas Series, 2000 e
Fernandes e Brandini, 2004) e, portanto, adaptadas fisiologicamente a alterações
ambientais, como salinidade, pH e grau de eutrofização típicos de sistemas
dinâmicos de estuário. Em termos comparativos, a diversidade registrada na Baía
de Todos os Santos foi inferior a outras regiões costeiras e estuarinas do Brasil, onde
os autores relatam a ocorrência de mais de 60 espécies (Sassi,1987; Rocha Oliveira,
1988; Susini Zillman,1990; Francos, 1996; Frazão, 2001, Vieira de Rezende, 2001;
Fernandes e Brandini, 2004 e outros).
As espécies de zooplâncton registradas pelos projetos executados na BTS são
também típicas de regiões neríticas e estuarinas do Atlântico Sudoeste tropical
(Brandini et al., 1997), e não são citadas na literatura nacional e internacional
como indicadoras de poluição, seja como espécies sensíveis ou resistentes a
contaminantes químicos. Os resultados indicaram que as flutuações na abundância
e na composição taxonômica do zooplâncton da BTS são devidas à variabilidade
natural do sistema. A dominância de copépodes é comum para todos os sistemas
estuarinos e costeiros tropicais e subtropicais, na faixa de tamanho amostrada
pelas redes de plâncton utilizadas na BTS. A baixa abundância do meroplâncton no
corpo principal da baía sugere que a dispersão de larvas de organismos bentônicos
se dá principalmente nos setores mais rasos e em especial nos rios e canais de
marés, para os quais não há amostras de zooplâncton disponíveis.
Quanto à fauna de peixes, em termos estritos, todas as comparações
apresentadas entre os projetos executados carecem de consistência, uma vez
que os aparelhos de captura foram diferentes, bem como sua área e atuação. A
despeito desta limitação, os estudos realizados mostram que a BTS possui, nas
áreas amostradas, uma fauna de peixes com baixa diversidade e biomassa. Porém,
a avaliação da saúde desta comunidade depende de estudos quantitativos mais
robustos do que os disponíveis no presente.
Em conclusão, os estudos hidroquímicos executados desde a década de 1980
não indicaram a existência de áreas notadamente degradadas na BTS, quanto à
qualidade da água, sob o ponto de vista dos parâmetros reportados neste capítulo.

Ambiente Pelágico | 149

BTS1.indb 149

20/3/2012 14:13:35

A BTS pode ser caracterizada como um sistema oligo- a mesotrófico, exceção feita
às fontes de poluição orgânica que ainda persistem pontualmente em seu interior,
em especial próximas a aglomerações urbanas, onde condições eutróficas foram
registradas. As comunidades planctônicas da BTS são típicas de ambientes tropicais
do Atlântico Sudoeste com marcada influência da intrusão marinha.
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