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RESUMO 

 

Este estudo objetivou analisar o transporte do ictioplâncton diante da influência da estrutura 

oceanográfica na Baía de Todos os Santos durante a maré de sizígia. As coletas foram realizadas 

em 4 estações de amostragem entre fevereiro/2013 e abril/2014. O ictioplâncton foi coletado 

utilizando-se rede cônica, malha 200 µm, em arrastos horizontais de subsuperfície. Os dados 

da estrutura oceanográfica (temperatura, salinidade e turbidez), foram obtidos utilizando um 

CTD e amostras de água para determinação química de oxigênio dissolvido, pH, clorofila-a e 

nutrientes também foram coletadas. Foi identificada a presença de duas massas de água 

distintas, a massa de Água Tropical, encontradas nas duas primeiras campanhas, e Água 

Costeira, encontrada no restante das campanhas. Houve o aumento nos valores de temperatura, 

turbidez, sílica e clorofila-a e a diminuição de salinidade, % saturação de oxigênio e do pH da 

desembocadura em direção ao interior da BTS. Foi encontrada variabilidade espacial 

significativa entre as quatro estações de amostragem para todas as variáveis hidrológicas, 

exceto para fosfato e nitrato. Foram encontradas 17 famílias, onde Blenniidae, Carangidae, 

Engraulidae, Gobiidae, Gerreidae e Haemulidae foram considerados característicos da área de 

estudo. As famílias Gobiidae e Engraulidae apresentaram as maiores densidades, abundância 

relativa e frequência de ocorrência. A variabilidade espacial da comunidade ictioplanctônica não 

exibiu um padrão único, assim como a densidade média total de ovos e larvas de peixe. O 

comprimento das larvas de peixe aumentou da desembocadura em direção ao interior da baía, 

contudo, a diferença do comprimento das larvas entre as estações de amostragem foi muito 

baixa. As estações de amostragem 1 e 2 estiveram associadas a maiores valores de salinidade, 

pH, temperatura e oxigênio, enquanto que as estações de amostragem 3 e 4 apresentaram 

maiores valores de nutrientes, turbidez e clorofila-a. As famílias não apresentaram grande 

similaridade, assim como as estações de amostragem. De modo geral, os resultados obtidos 

foram semelhantes entre as duas marés, contudo, durante a maré de quadratura, houve o 

domínio da massa de Água Tropical, enquanto durante a maré de sizígia a massa de Água 

Costeira dominou. O fluxo de água doce e de nutrientes estimula o aumento da biomassa 

planctônica, favorecendo a formação de áreas berçários de peixes neste estuário.  

 

Palavras-chave: ovos de peixes, larvas de peixes, massas de água, estuário. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the transportation of ichthyoplankton due to the influence of the 

oceanographic structure from Todos os Santos Bay during syzygy tide. The collections were 

made in four sampling stations from February 2013 to April 2014. The ichthyoplankton was 

collected using a conical net (200 µm mesh size), with horizontal hauls at the subsurface. 

Oceanographic structure data (temperature, salinity and turbidity) were obtained using CTD. 

Water samples were also collected for chemical determination of dissolved oxygen, pH, 

chlorophyll-a and nutrients. Two distinct water masses were present: the Tropical Water, found 

on the first and second campaigns, and Coastal Water, found on the remaining campaigns. 

There have been an increase on temperature values, turbidity, silicon and chlorophyll-a while 

the salinity, percentage of oxygen saturation and pH decreased from the mouth into the bay. 

Meaningful spatial variability was noticed among the sampling stations for almost all the 

hydrological variables, except for nitrate and phosphate. Seventeen families were found, while 

Blenniidae, Carangidae, Engraulidae, Gobiidae, Gerreidae e Haemulidae were typical of the study 

area. The Gobiidae e Engraulidae families presented the highest values for density, relative 

abundance and occurrence frequency. It was not observed a singular pattern regarding the spatial 

variability of the ichthyoplanktonic community, as well as for the total average density of fish 

eggs and larvae. Fish larvae length increased from the mouth into the bay, however, in a very 

low ratio among different sampling stations. Sampling stations 1 and 2 were associated with 

greater values of salinity, pH, temperature and oxygen, while stations 3 and 4 presented greater 

values for nutrients, turbidity and chlorophyll-a. Families, as well as sampling stations, failed 

to provide large similarities. Generally, the results where similar among both tides, however, 

during neap tides, the Tropical Water mass dominated, while the Coastal Water mass dominated 

the syzygy tide periods. Freshwater and nutrient flux stimulates the planctonic biomass 

increase, favoring the formation of fish nurseries in this estuary.  

 

Key words: fish eggs, fish larvae, water masses, estuary. 
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1. INTRODUÇÃO 

O entendimento sobre plâncton e a sua interação com o ambiente é de extrema 

importância para o gerenciamento da qualidade da água, visto que os organismos planctônicos 

além de serem indicadores hidrológicos, em um curto período de tempo, podem responder a 

mudanças como absorção de luz e concentração de nutrientes (Suthers & Rissik, 2009). 

A variabilidade do recrutamento de peixes marinhos é influenciada pelo potencial 

reprodutivo do estoque e a sobrevivência do peixe nos estágios iniciais da vida, mediada por 

condições ambientais de natureza física e biológica (Hinckley et al., 2001; Leis, 2007; Hüssy 

et al., 2012; Bonanno et al., 2013). Fatores físicos, como temperatura e salinidade, podem 

modular a abundância de ovos e larvas, afetando o estoque de reprodutores (Sánchez-Velasco 

et al., 2002) ou influenciando a sobrevivência larval através de seus efeitos no crescimento e 

desenvolvimento (Johnston et al., 2001). 

A maior parte dos peixes marinhos possui o início do seu ciclo de vida no plâncton e o 

agrupamento de ovos e larvas de peixes é denominado ictioplâncton (Lopes, 2006). A 

diversidade, distribuição e abundância do ictioplâncton são fundamentais para a conservação 

da biodiversidade e sustentabilidade dos recursos pesqueiros e dos bens e serviços dos 

ecossistemas marinhos (Schuhmann e Mahon, 2015), além da compreensão do mecanismo de 

recrutamento de peixes marinhos essenciais (Pattrick e Strydom, 2008). A diversidade da 

assembleia ictioplanctônica resulta de estratégias de criação de adultos e influências 

oceanográficas (Álvarez et al., 2015; Koched et al., 2015; Sabatés et al., 2007).  

Na última década, os estudos das comunidades ictioplanctônicas cresceram 

consideravelmente, corroborando sua extrema importância para a compreensão da dinâmica 

trófica e variações dos estoques pesqueiros comercialmente importantes, como o 

desenvolvimento de avaliações de estoque e planos de manejo da pesca (Boeing & Duffy-

Anderson, 2008). Isto ocorre devido à forte influência das condições do habitat na 

sobrevivência dos estágios iniciais da vida dos peixes, o que afeta fortemente o sucesso do 

recrutamento e, consequentemente, o tamanho da população adulta (Bakun 1996; Palomera et 

al., 2007; Tsikliras et al. 2010; Basilone et al. 2013). 

Diversos fatores afetam a composição e abundância de comunidades de peixes larvais, 

como as estruturas oceanográficas, que são responsáveis por variações ambientais e as 

estratégias de desova das populações adultas, que estão ligadas a características topográficas e 
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condições hidrográficas, químicas e biológicas (Somarakis et al., 2004; Basilone et al., 2013; 

Giannoulaki et al., 2013; Boehlert & Mundy, 1993; McGurk, 1986). 

A utilização de índices ecológicos como densidade, riqueza de espécies e abundância 

relativa dos organismos aquáticos é significante para a avaliação do equilíbrio ecológico 

induzido pela qualidade da água. Alterações em nível de população ou comunidade podem 

indicar uma perturbação no equilíbrio normal da área estudada, podendo causar graves sequelas 

(Zhou et al., 2008). 

Ao longo da plataforma continental, a composição das espécies de ictioplâncton é 

fortemente influenciada pela proximidade da costa (Franco et al., 2006; Muhling et al., 2008). 

Mais perto da costa, o escoamento continental também desempenha um papel importante na 

composição das espécies de ictioplâncton, principalmente devido à ocorrência de manguezais, 

deltas e estuários (Lopes et al., 2006). Os ecossistemas estuarinos possuem recursos naturais e 

serviços ecossistêmicos de imenso valor ao meio ambiente e à humanidade (Carney et al., 2014; 

Giri et al., 2015). Estes incluem pesca, armazenamento de carbono e exportação para oceanos 

e habitats de viveiro de larvas de peixe (Manez et al., 2014, Sandilyan e Kathiresan, 2015). 

Dentro do plâncton, o ictioplâncton possui maior importância econômica, pois a 

compreensão da distribuição de larvas e ovos de peixes é de grande utilidade na mensuração de 

estoques pesqueiros, bem como na sua sustentabilidade (Navarro-Rodríguez et al., 2006). O 

estudo do ictioplâncton estuarino é importante pela sua influência no ciclo de vida de algumas 

espécies de peixes. A fragilidade das larvas de peixes é visível, especialmente pela 

suscetibilidade às variações ambientais da qualidade da água, de modo que qualquer impacto 

ambiental pode ser catastrófico para essas populações (Katsuragawa et al., 2011). 

Considerando o pouco conhecimento da comunidade ictioplanctônica presente na BTS, 

a caracterização da sua composição e biologia da assembleia ictioplanctônica tem sido objeto 

de pesquisa para alguns autores (Lopes et al., 2009; Mafalda Jr et al., 2008; Pereira, 2013; 

Maltez et al., 2014;  Katsuragawa et al., 2011).  

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

● Analisar o transporte do ictioplâncton diante da influência da estrutura oceanográfica 

na Baía de Todos os Santos durante a maré de sizígia. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar a estrutura das massas de água presentes na superfície ao longo do eixo 

central da BTS;  

● Caracterizar a composição da comunidade da assembleia de larvas e jovens de peixes; 

● Caracterizar a variabilidade espacial da estrutura da assembleia de larvas de peixes; 

● Identificar espécies indicadoras de massas de água; 

● Comparar os resultados da estrutura da comunidade ictioplanctônica entre as fases de 

sizígia e quadratura. 

3 METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Baía de Todos os Santos, BTS (Figura 1), está localizada nas bordas da capital da 

Bahia, Salvador. Centrada entre a latitude de 12°50’ S e a longitude de 38°38’ W, apresenta 

uma área de 1.233 km², sendo a segunda maior baía do Brasil, atrás apenas da baía de São 

Marcos, no Maranhão (Hatje & Andrade, 2009). Além de outras 91 pequenas bacias que geram 

um efeito de descarga difusa durante os meses úmidos, a BTS recebe a descarga de três grandes 

bacias de drenagem, associadas aos rios Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé, 

As características morfológicas da baía causam variações da altura de maré já a partir 

da sua entrada. (Hatje & Andrade, 2009). A pequena descarga fluvial é refletida nas 

características essencialmente marinhas encontradas na maior parte da baía, onde, no seu 

interior, a circulação é predominantemente forçada pelas marés. A coluna d’água é 

caracteristicamente bem misturada e condições estuarinas são observadas apenas próximo à 

saída dos rios (Hatje & Andrade, 2009).  

 Dentre as baías costeiras do litoral brasileiro com mais de 50 km² de área, a BTS é a 

única a apresentar a penetração da Água Tropical em seu interior (Lessa et al., 2009). Isso é 

resultado do grande volume da baía e de uma descarga de água doce relativamente pequena. 

Apesar de receber a contribuição da segunda maior bacia hidrográfica do Estado (bacia do rio 

Paraguaçu), o volume de descarga é pequeno, devido à ocorrência de um clima semiárido já 

próximo às cabeceiras da baía (Lessa et al., 2009). O balanço entre precipitação e evaporação 

na entrada da BTS é consideravelmente positivo ao longo de quase todo o ano. No entanto, esta 
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condição altera-se rapidamente para o interior da baía, pois o clima torna-se progressivamente 

mais árido (Lessa et al., 2009). 

A BTS também é caracterizada pela presença de manguezais, que constituem ricas áreas 

de alimentação além de proporcionar refúgio contra predadores (Lowe-Mcconnel, 1999), e 

atuam como berçários para diferentes espécies de peixes (Mafalda Jr. et al., 2008). Em 

contrapartida, há em seu entorno indústrias químicas e um complexo portuário, que serve ao 

Centro Industrial de Aratu (CRA, 2001). Essas atividades industriais e portuárias 

comprometeram a qualidade da água e do substrato de fundo da baía (Pereira, 2008). 

 

Figura 1: Localização das estações de amostragem no eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia (Modificado 

de CIRANO & LESSA, 2007). 

 

3.2 AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO 

Foram realizados 8 cruzeiros entre fevereiro/2013 e abril/2014 durante a maré de sizígia, 

onde as coletas foram feitas em 4 estações de amostragem ao longo de 50 km (Figura 1), 

totalizando 32 estações oceanográficas. As estações de amostragem foram realizadas 
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acompanhando o avanço da estofa de maré enchente para o interior da baía, mantendo a mesma 

situação dinâmica ao longo das estações o que caracteriza uma amostragem sinóptica. 

O ictioplâncton foi coletado a partir de arrastos subsuperficiais durante 3 minutos, a uma 

velocidade de 2 nós, utilizando uma rede cilindro-cônica de 200 µm de abertura de malha e 

boca de 60 centímetros, com fluxômetro mecânico (Hydro-Bios) acoplado à abertura da rede 

para avaliação do fluxo de água, fornecendo subsídio para o cálculo de densidade (número de 

indivíduos coletados por m3 de água filtrada). O material coletado foi preservado em solução 

aquosa de formaldeído 4%, neutralizada com tetraborato de sódio, para estudo quantitativo em 

microscópio estereoscópico.  

O volume de água filtrado foi obtido através da seguinte fórmula:  

𝐕𝐚𝐟 = a. n. c 

onde: Vaf = volume de água filtrado (m3); 

a = área da boca da rede; 

n = número de rotações do fluxômetro; e 

c = fator de calibração do fluxômetro. 

As amostras de ictioplâncton foram submetidas à triagem total envolvendo ovos, larvas 

e jovens de peixes, através de microscópio estereoscópico, visando sua identificação e 

quantificação. A quantificação de ovos e larvas de peixes foi efetuada por 100 m3, a partir do 

volume de água filtrada pela rede de ictioplâncton. A identificação das larvas e jovens de peixes 

foi realizada ao menor táxon possível, utilizando como referência Fahay (1983), Leis & 

Remmis (1983), Moser et al. (1993) e Richards (2006). As larvas que não puderam ser 

identificadas foram incluídas na categoria NI (Não Identificado) e os que se apresentaram em 

estágio vitelínico foram incluídos na categoria RE (Recém Eclodido). As espécies indicadoras 

de massas de água foram identificadas a partir de revisão bibliográfica. 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

3.3.1 Densidade (D) 

A densidade (D) por 100 m3 de água (N/100 m3) foi obtida através da fórmula: 
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𝐃 =
𝐍

𝐕
∗ (𝟏𝟎𝟎). 

 Onde N é o número total de ovos ou de larvas de peixes obtidos em cada amostra e V 

é o volume de água filtrada. 

3.3.2 Abundância Relativa (AR) 

A abundância relativa (AR%) foi calculada de acordo com a fórmula:  

𝐀𝐑 =
𝐍𝐚 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐍𝐀
 

Onde: Na é número total de larvas de peixes de cada família obtido na amostra e NA é 

o número total de larvas de peixes na amostra. 

A abundância relativa forneceu o critério empregado para determinação das famílias 

características da associação ictioplanctônica. Assim, foram selecionadas para a análise 

multivariada aquelas famílias com abundância relativa superior a 3,7% (Neumann-Leitão, 

1994). 

3.3.3 Frequência de Ocorrência (FO) 

A frequência de ocorrência (FO%) foi calculada pela fórmula:  

Fo = 
(𝐓𝐚 𝐱 𝟏𝟎𝟎)

𝐓𝐀
 

Onde: Fo é a frequência de ocorrência; Ta é o número de amostras onde a família 

ocorreu e TA é o total de amostras.  

Para a estimativa da frequência de ocorrência de cada táxon foi utilizada a escala de 

Neumann-Leitão (1994), considerando: > 70 % muito frequente; 70 – 40 % frequente; 40 – 10 

% pouco frequente; < 10 % esporádico. 

3.3.4 Riqueza 

A riqueza foi avaliada através do número de taxa pelo IRM (Margalef, 1958), que foi 

estimado pela fórmula:  

R= 
𝐒−𝟏

𝐋𝐨𝐠 𝐍
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Onde: S é o número de taxa presente na amostra e N o é número de indivíduos na 

amostra (abundância).  

3.3.5 Diversidade 

O índice de diversidade específica (H) foi calculado segundo Shannon (1948). Os 

resultados foram expressos em bits/org, considerando-se que 1 bit equivale a uma unidade de 

informação (Valentin, 2000), cujos valores podem ser enquadrados nas seguintes categorias: 

alta diversidade (> 3 bits/org), média diversidade (3 – 2 bits/org), baixa diversidade (2 - 1 

bits/org) e muito baixa diversidade (< 1 bits/orgl). 

3.3.6 Equitatividade 

A equitatividade (E) foi calculada segundo Pielou (1977), apresentando valores entre 0 

e 1, sendo considerados altos ou equitativos os valores superiores a 0,5.  

3.3.7 Teste de Mann-Whitney 

É um teste não paramétrico, conhecido também como Teste U de Wilcoxon-Mann-

Whitney ou ainda Wilcoxon rank-sum test, destinada a comparar duas amostras independentes 

do mesmo tamanho ou desiguais, cujos escores tenham sido mensurados pelo menos a nível 

ordinal. Assume-se que P>0,05, a distribuição de ambos os grupos é diferente. 

3.3.8 Diagrama T-S 

O Diagrama de temperatura e salinidade (Diagrama T-S) foi empregado para 

caracterização da massa d’água. 

Em cada estação de amostragem foi realizada uma perfilagem vertical da coluna d’água 

com um CTD (Condutivity, Temperature and Depth), a fim de se obter dados de salinidade, 

temperatura e profundidade.  

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

3.4.1 Análise Descritiva 

A análise estatística descritiva das variáveis oceanográficas e do plâncton envolveu 

resultados de média, desvio-padrão e amplitude (valores mínimos e máximos) que foram 

representados em um diagrama estatístico do tipo Box-plot. 
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3.4.2 Análise Inferencial 

A análise inferencial da variabilidade espacial e temporal da estrutura oceanográfica e 

da assembleia ictioplanctônica foi realizada a partir da Análise de Variância de Friedman. O 

teste de Friedman é um teste não-paramétrico utilizado para a comparação de três ou mais 

médias (amostras relacionadas). Os dados oceanográficos (temperatura, salinidade) e os dados 

de plâncton (biovolume, densidade de ovos e larvas de peixes, número de taxa, índice de riqueza 

de Margalef, diversidade e equitatividade), foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk (SW) a 

fim de avaliar a sua normalidade. 

 Os tratamentos foram as quatro estações de amostragem. Estas análises tem como 

objetivo verificar a influência da localização da estação de amostragem sobre a variabilidade 

espacial oceanográfica e ictioplanctônica durante o período de coleta. 

Todas a análises inferenciais foram realizadas através do programa BioEstat 5.3 (Ayres 

et al., 2000). 

3.4.3 Análise Multivariada 

Foi utilizado um método multidimensional de ordenação, conhecido como análise direta 

de gradiente e a Análise de Redundância (RDA) sobre as matrizes do plâncton e das variáveis 

ambientais. A RDA possui a finalidade de evidenciar a estrutura dos conjuntos de dados 

oceanográficos responsáveis pela sua variabilidade.  

Em seguida foi realizada a análise de conglomerados para as famílias características e 

estações de amostragem com o objetivo de analisar o agrupamento dos indivíduos em 

conglomerados ou clusters. A análise foi realizada pelo Método de Agregação, que é a medida 

da distância da base da análise de conglomerados e Tipo de Distância, onde a distância na 

análise de conglomerados é um parâmetro para medir o grau de similaridade entre dois objetos. 

Quanto menor a distância mais similar serão os objetos e, portanto, aumenta a probabilidade de 

pertencerem ao mesmo grupo. 

As análises de conglomerados foram realizadas através do programa BioEstat 5.3 

(Ayres et al., 2000). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

4.1.1 Diagrama T-S 

As massas de água presentes no eixo principal da BTS podem ser visualizadas no 

diagrama T-S (Figura 2). Foi registrada a presença tanto de massa de Água Costeira, com 

salinidade abaixo de 36, como de massa de Água Tropical, temperatura superior a 18 °C e 

salinidade maior que 36 (Garfield et al., 1990).  

 

Figura 2: Diagrama T-S, obtido durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014, durante a maré de sizígia no 

eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

A massa de Água Tropical foi formada somente nas duas primeiras campanhas, no 

período de fevereiro/2013 e abril/2013. Enquanto a massa de Água Costeira foi formada, em 

todas as outras campanhas durante o período de junho/2013 e abril/2014, entretanto, em 

outubro/2013 e dezembro/2013, nos pontos 1 e 2, foi encontrada massa de Água Tropical.  

Pereira (2013), durante as 12 campanhas, registrou a presença de massa de Água 

Costeira e massa de Água Tropical entre as campanhas 1 até a 7, onde, de modo geral, apenas 

na estação de amostragem 4 eram encontras massas de Água Costeira. Da campanha 8 até a 12 

apenas massas de Água Tropical foram observadas.  

A ocorrência das massas de Água Tropical e Água Costeira é devido as diferenças 

sazonais de salinidade e temperatura na BTS (Cirano e Lessa, 2007). A Água Tropical é parte 
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do fluxo em direção ao sul da Corrente do Brasil, e adentra a baía nos meses de verão, enquanto 

a Água Costeira é formada no interior da baía em função da elevação da pluviosidade e 

consequente aumento da vazão estuarina, ou seja, se forma na BTS nos meses de inverno e 

dificulta a entrada da Água Tropical (Mafalda et al., 2009; Mafalda Jr. et al. 2004b). 

Fonseca (2018) identificou que na BTS, de modo geral, os tempos de maré vazante 

inferiores aos de enchente e maiores velocidades de maré vazante, principalmente próximo a 

superfície e em marés de sizígia. O domínio das correntes de maré enchente junto ao fundo é 

menos observado em marés de sizígia, quando as velocidades de maré vazante são bastante 

elevadas. De acordo com Friedrichs e Aubrey (1988) esse domínio de vazante pode ser 

explicado pela troca ineficiente de água entre as extensas regiões intermareais. A diminuição 

do domínio das marés de vazante em quadratura é simultânea à maior estratificação do fluxo 

médio na coluna d’água, devido à menor mistura da coluna d´água promovida pela maré, assim 

as velocidades máximas de enchente foram superiores às máximas velocidades de vazante. 

Como o ictioplâncton possui movimento limitado, está sujeito às massas de água e 

correntes marinhas, ou seja, as características hidrológicas são muito importantes sobre em sua 

distribuição (Ciechonski, 1981). A temperatura e a salinidade são fatores de extrema 

importância no controle da distribuição espacial e temporal da comunidade ictioplanctônica. 

4.1.2 Variáveis Hidrológicas 

Foi encontrada variabilidade espacial significativa entre as quatro estações de 

amostragem (Friedman, p<0,05), para as seguintes variáveis hidrológicas (Tabela 1): 

temperatura (variando de 27,45 °C – 28,36 °C), salinidade (32,80 – 35,97), turbidez (1,45 – 

6,95), percentual de saturação de oxigênio (89% – 97%), pH (8,01 – 8,11), sílica (3,48 µM – 

5,78 µM) e clorofila-a (0,46 µg.L-1 – 1,74 µg.L-1). Não foi encontrada diferença significativa 

entre as estações de amostragem apenas para fosfato e nitrato. A distribuição das variáveis 

hidrológicas analisadas no eixo central da BTS pode ser visualizada nas Figuras 3 e 4. 

Tabela 1: Resultados do Teste de Friedman e do Teste de Comparações Múltiplas (p-valor) para o estudo da 

variabilidade espacial (estações de amostragem: 1, 2, 3 e 4) durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014 

durante a maré de sizígia, no eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 Friedman 1 x 2 1 x 3 1 x 4 2 x 3 2 x 4 3x4 

Temperatura (ºC) (p) <0,05 1 15 16 14 15 1 

Salinidade (p) <0,05 4 12 20 8 16 8 

Turbidez (p) <0,05 1 13.5 17.5 12.5 16.5 4 
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% Saturação de Oxigênio (p) <0,05 1 11 16 12 17 5 

pH (YSI) (p) <0,05 0.5 11 16.5 10.5 16 5.5 

Fosfato (µM) (p) >0,05       

Nitrato (µM) (p) >0,05       

Sílica (µM) (p) <0,05 2 11 15 13 17 4 

Clorofila-a(µg . L-1) (p) <0,05 4 9 15 13 19 6 

 

A análise estatística descritiva, envolvendo resultados de média, desvio-padrão e 

amplitude, para as variáveis oceanográficas, qualidade da água e nutrientes pode ser visualizada 

nos box-plots apresentados nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3: Box-plot (amplitude, mediana) para as variáveis físico-químicas da água entre as estações de coleta, 

durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014, ao longo do eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia. 

a) temperatura, b) salinidade, c) turbidez, d) pH, e) % saturação de oxigênio dissolvido. 

A partir da estação 1, em direção a estação 4, é possível notar que houve um aumento 

nos valores de temperatura, turbidez, sílica e clorofila-a. Por se tratar de uma região fechada e 

mais rasa, a baía, quando comparada com a plataforma continental, por exemplo, possui uma 

temperatura mais elevada. Além disso, a BTS recebe a descarga de uma área de drenagem 

correspondente a 61.110 km² (Lima e Lessa, 2002), ou seja, há a chegada de grandes 

quantidades de sedimentos e nutrientes provenientes da costa, favorecendo o aumento da 
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turbidez e da produção primária, logo, há o aumento dessas variáveis para dentro da baía e a 

diminuição nos valores de salinidade, % saturação de oxigênio e do pH.  

A concentração de oxigênio não foi um fator limitante, apresentando-se sempre próximo 

de 100% de saturação, o que também foi encontrado por Mafalda 2002ª no norte da Bahia.  

O pH médio igual a 8,07, indica uma água com forte influência oceânica. Normalmente 

o pH da água oceânica situa-se entre limites muito estreitos (8,0 e 8,3), pois encontra-se 

fortemente tamponado (Margalef, 1989). 

Em consequência do aumento da concentração de nutrientes, a partir da vazão estuarina, 

que, aliado a temperaturas elevadas, favorece o aumento da produção planctônica. (Mafalda Jr. 

et al. 2004b). 

Os valores de temperatura aumentaram da estação 1 em direção a estação 4, com 

amplitude de 4,13. A estação de amostragem 1 apresentou a menor variabilidade, enquanto a 

maior variabilidade foi apresentada pela estação de amostragem 2. A Salinidade diminui da 

estação 1 em direção a estação 4, com amplitude de 7,73, apresentando menor variabilidade na 

estação 1 e maior na estação 4. 

Os valores de turbidez seguem o padrão da temperatura, aumentam da estação 1 em 

direção a estação 4, com amplitude 31,82. A estação 1 apresentou menor variabilidade e a 

estação 4 maior variabilidade. 

A saturação de oxigênio, assim como os valores de salinidade, diminuíram seus valores 

da estação 1 em direção a estação 4, com amplitude 19,30, apresentando menor variabilidade 

na estação 3 e maior na estação 4. Os valores de pH também diminuíram da estação 1 em direção 

a estação 4, com amplitude de 0,57. A estação 3 apresentou menor variabilidade e a estação 1 

maior variabilidade. 

Pereira (2013) encontrou os mesmos padrões para temperatura e salinidade, ou seja, os 

valores de temperatura aumentando da estação 1 em direção a estação 4, enquanto os valores 

de salinidade diminuem da estação 1 em direção a estação 4. 
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Figura 4: Box-plot (amplitude, mediana) para as variáveis físico-químicas da água entre as estações de coleta, 

durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014, ao longo do eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia. 

a) fosfato, b) sílica, c) clorofila-a, d) nitrato. (Friedman <0,05). 

Houve uma diminuição do fosfato da estação 1 para a estação 2 e, em seguida, um 

pequeno aumento em direção a estação 4. Não foram encontrados valores para o nitrato.  

Os valores de fosfato diminuíram da estação 1 para a estação 2 e, em seguida, 

aumentaram em direção a estação, com amplitude de 1,39. A estação de amostragem 2 

apresentou a menor variabilidade, enquanto a maior variabilidade foi apresentada pela estação 

de amostragem 4.  

Foram encontrados valores de nitrato apenas em algumas estações de amostragem, com 

isso, de modo geral, não houveram valores para sua mediana, com amplitude de 1,07. 

Os valores de sílica aumentaram da estação 1 em direção a estação 4, com amplitude de 

7,49. A maior variabilidade foi encontrada na estação 3 e a menor na estação 1. 
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Semelhante a sílica, os valores de clorofila-a também aumentaram da estação 1 em 

direção a estação 4, com amplitude de 2,30. A estação 1 apresentou menor variabilidade e a 

estação 4 maior variabilidade. 

 

4.2 ICTIOPLÂNCTON 

4.2.1 Composição Taxonômica 

Foram capturadas um total de 573 larvas, onde 8 (1%) indivíduos não foram 

identificados (NI) e 49 (9%) indivíduos foram identificados como recém eclodidos (RE). 

Foram capturados 525 ovos, destes, 226 (43%) eram ovos circulares e 299 (57%) eram 

ovos elípticos da família Engraulidae. Os indivíduos identificados estão representados por 7 

ordens, 17 famílias e 16 espécies (Tabela 2).  

Pereira (2013) encontrou, em 12 campanhas, um total de 605 larvas e 4904 ovos. Os 

indivíduos identificados foram representados por 6 ordens, 18 famílias e 11 espécies. As 

famílias encontradas durante as marés, sizígia e quadratura, foram comparadas. (Tabela 3). 

Semelhante a Mafalda Jr. et al. (2008), que identificou na Baía de Todos os Santos 12 

famílias,  onde  Carangidae, Sparidae, Engraulidae, Blenniidae, Gerreidae, Gobiidae, 

compreenderam 85% do total de larvas de peixes, neste estudo, das 17 famílias encontradas, as 

mais abuntantes (Gobiidae, Engraulidae, Sparidae, Carangidae, Haemulidae e Blenniidae) 

compreendem 90%  do total de larvas encontradas. 
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Tabela 2: Lista taxonômica das larvas de peixes coletados durante o período de fevereiro/2013 e abril/2014 no 

eixo central da BTS durante a maré de sizígia, listados em ordem filogenética, segundo Nelson (1994), com 

respectivo nome vulgar, habitat (D: demersal; P: pelágico), número de organismos encontrados (N) e seus 

comprimentos mínimos (Mín), máximo (Máx) e médio (Méd). 

 

 

  

Ordem Família Espécie 
Nome 

Popular 
Habitat N (Mín-Máx; Méd) 

Clupeiformes 
Engraulidae Lycengraulis grossidens Manjubão P 129 (1.2-7.0; 3.2) 

Clupeidae  Sardinha P 3 (3.8-4.0; 3.93) 

Atheriniformes Atherinopsidae Atherinella sp. Peixe-rei P 1 (3.5-3.5.0; 1.50) 

Beloniformes Exocoetidae  Peixe-voador P 3 (2.0-2.2; 2.07) 

Syngnathiformes Syngnathidae Hippocampus sp 
cavalo-

marinho 
 1 (1.2-1.2; 1.2) 

Perciformes 

Carangidae 

Oligoplites sp. Guaivira P 

59 (1.2-7.0; 2.55) 
Chloroscombrus 

chrysurus 
Palombeta P 

Naucrates ductor Peixe-piloto P 

Gerreidae Eucinostomus sp. Carapicu D 2 (2.5-5.0; 3.75) 

Serranidae    1 (3.3-3.3; 3.3) 

Haemulidae  Cocoroca D 43 (1.0-2.4; 1.65) 

Sparidae 
Archosargus 

rhomboidalis 
Sargo D 82 (1.2-5.0; 2.14) 

Labrisomidae  Maria-da-toca D 5 (1.7-2.5; 2.02) 

Pomacentridae Abudefduf saxatilis Sargentinho D 12 (1.0-3.2; 2.17) 

Blenniidae Hypsoblennius sp. Maria-da-toca D 20 (1.8-4.0; 2.41) 

Gobiidae 
Gobionellus sp. Amoré D 

134 (1.0-3.2; 1.79) 
Gobiosoma sp.  D 

Microdesmidae 
Microdesmus sp.  D 

6 (1.2-2.2; 1.69) 
Microdesmus longipinnis  D 

Pleuronectiformes Achiriidae 
Achirus lineatus Tapa D 

5 (1.5-2.5; 2.0) 
Trinectes maculatus   

Tetraodontiformes Tetradontidae   D 10 (1.0-1.8; 1.44) 
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Tabela 3: Lista de comparação entre as famílias encontradas na maré de sizígia e quadratura no eixo central da 

BTS. 
  SIZÍGIA QUADRATURA 

Achiriidae X X 

Atherinopsidae X X 

Blenniidae X X 

Carangidae X X 

Clupeidae X X 

Engraulidae X X 

Exocoetidae X X 

Gerreidae X X 

Gobiidae X X 

Haemulidae X X 

Hemiramphidae  X 

Labrisomidae X X 

Microdesmidae X X 

Myctophidae  X 

Pomacentridae X X 

Sciaenidae  X 

Serranidae X  

Sparidae X X 

Sphyraenidae  X 

Syngnathidae X  

Tetraodontidae X  

N° de famílias 17 18 

A maioria das famílias estiveram presentes durante as duas marés, com exceção das 

famílias Hemiramphidae, Myctophidae, Scianidae e Sphyraenidae que ocorreram apenas 

durante a maré de quadratura, enquanto Serranidae, Syngnathidae e Tetraodontidae, ocorreram 

apenas durante a maré de sizígia. Durante a maré de quadratura houve um maior número de 

famílias. 

 

4.2.2 Densidade (D) 

Os grupos característicos com maior densidade média foram Gobiidae (163 org/m³) e 

Engraulidae (114 org/100m³), seguidos por Haemulidae (84 org/100m³), Carangidae (51 
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org/100m³), Sparidae (44 org/100m³), Blenniidae (34 org/100m³) e Outros (9 org/100m³) 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Densidade média dos grupos característicos da comunidade ictioplanctônica, durante o período de 

fevereiro/2013 e abril/2014, no eixo central da BTS. 

 

A maioria das famílias observadas são comuns em ecossistemas estuarinos (Gobiidae) 

e costeiros (Engraulidae) (Richards, 2005).  

De acordo com a Figura 6, é possível notar que não há um padrão para a entrada ou 

saída da baía, ou seja, a comunidade ictioplanctônica não segue um padrão único. 
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Figura 6: Densidade média dos grupos característicos da comunidade ictioplanctônica, por estação de 

amostragem, no eixo central da BTS, durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014. 
 

Altos valores são encontrados para as estações amostrais 3 ou 1. A estação 3 está 

localizada numa região mais externa da baía, mais oligotrófica e é a região mais próxima à saída 

do rio Paraguaçu, sendo mais produtiva (DOMINGUEZ et al., 2009). Em frente à BTS foi 

identificado, por Santos (2014), ocorrência de ressurgência costeira, o que transporta para a 

superfície águas mais frias, com maior salinidade e nutrientes, o que pode resultar no 

favorecimento da biota. A estação 1 é a mais distante do interior da baía, está situada próxima 

ao canal de Salvador, assim podendo sofrer influência da ressurgência. 

Os Gobiidae compõem uma grande proporção de peixes em ambientes marinhos e 

estuarinos tropicais e temperados próximos à costa, incluindo uma representação importante 

em recifes tropicais (Thacker e Roje, 2011). As famílias Gobiidae e Haemulidae são indicadoras 

do período seco. Este padrão se deve a pequena vazão estuarina e consequente predomínio da 

massa de Água Tropical nas duas primeira campanhas, de elevada salinidade (Mafalda et al. 

2004a).  

A família Engraulidae são comuns nas águas do Atlântico sudoeste (Bezerra-Junior et 

al., 2011). Além de serem facilmente encontrados na costa tropical do Brasil (Gurgel et al., 

2012), os adultos pertencem a um grupo maior de famílias importantes nos ecossistemas 

costeiros do mundo (Silva e Araújo, 2000). Esses organismos exibem um hábito pelágico e 
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usam essa região para alimentação, desova e proteção (Bloom e Lovejoy, 2012; Coto et al., 

1988).  

Pereira (2013) não possui cálculos de densidade média para as famílias características. 

As médias das densidades totais larvas e ovos de peixe (Figura 7) não mostraram um 

padrão único. Como pode ser visto, para as larvas de peixe houve uma diminuição da densidade 

da estação 1 em direção a estação 2, em seguida houve um aumento em direção a estação 3 e, 

novamente uma diminuição em direção a estação 4. Para os ovos de peixe o padrão foi diferente. 

Houve um aumento da densidade da estação 1 em direção a estação 2, em seguida houve uma 

diminuição em direção a estação 3 e, novamente uma diminuição em direção a estação 4. 

 

Figura 7: Média da densidade total (org/100m³) das larvas (a) e ovos de peixe (b), durante o período de 

fevereiro/2013 e abril/2014, ao longo do eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia. 

Pereira (2013) não observou uma tendência de aumento da densidade de larvas da 

estação 1 para a estação 4, mas sim um pico de densidade na estação 3. Já para ovos de peixe, 

foi observada uma tendência de aumento da densidade média da estação 1 para a estação 4, com 

o pico de densidade também registrado no ponto 3. 

4.2.3 Abundância Relativa (Ar) 

Para a determinação dos grupos característicos foi usado o cálculo de Abundância 

Relativa percentual, no qual forneceu o critério empregado na determinação dos grupos 

característicos da assembleia ictioplanctônica. Assim, foram selecionadas aquelas famílias cuja 

abundância relativa foi superior a 3,7 %: Engraulidae, Carangidae, Sparidae, Haemulidae, 
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Blenniidae e Gobiidae. O Gobiidae foi o grupo dominante (26%), seguido do Engraulidade 

(25%), Sparidae (16%), Carangidae (11%), Outros (9%), Haemulidae (8%), e Blenniidae (4%), 

respectivamente. (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Abundância relativa dos grupos característicos da comunidade ictioplanctônica no eixo central da BTS, 

durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014. 

Pereira (2013) considerou as famílias Achiriidae, Blenniidae, Carangidae, Engraulidae, 

Gobiidae, Haemulidae e Sparidae como característicos para a área de estudo. Sparidae foi a 

família mais abundante, representando 14% da abundância total, seguido de Gobiidae, 

Achiriidae, Haemulidae, Engraulidae, Blenniidae e Carangidae. 

A família Achiriidae esteve presente apenas durante a maré de quadratura, enquanto que 

as outras famílias características foram as mesmas, distinguindo-se apenas da ordem de 

abundância. 

Em muitos estuários do mundo a família Engraulidae é uma das mais abundantes (Tito 

de Morais e Tito de Morais, 1994; Barletta-Bergan et al., 2002b). De acordo com Haedrich 

(1983), os Engraulidae são mais abundantes em latitudes mais baixas. Da mesma forma, os 

Gobiidae são abundantes em estuários do Caribe (Sanvicente-Añorve et al., 2003), Atlântico 

tropical (Tito de Morais e Tito de Morais, 1994) e Indo-Ocidente do Pacífico (Blaber et al., 

1997).  Larvas de Gobiidae e Carangidae também foram muito abundantes, pois tais organismos 

são comuns em zonas tropicais com águas mais quentes (Daly et al., 2013; Arkhipov et al., 

2015). 
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Peixes estuarinos usam os estuários como áreas de alimentação, de criação de larvas e 

juvenis ou para a reprodução (Blaber, 2000). A região estuarina da BTS é uma área de muita 

importância para desova e desenvolvimento de diversas espécies de peixes como Gobiidae, 

Engraulidae, Blenniidae, Carangidae e Clupeidae (Katsuragawa et al., 2011). O que se 

assemelha com os resultados encontrados nesse trabalho, com exceção, apenas, da família 

Clupeidae. 

No eixo central da BTS foi encontrado uma maior abundância de famílias com hábitos 

demersais (54%), as famílias com hábitos pelágios obtiveram uma menor abundância (36%) e 

Outros com 9%. Este resultado também foi encontrado por autores como Katsuragawa et al., 

(1993), Mafalda Jr. (2008) e Santos, (2012) que encontraram uma maior abundância de famílias 

com hábitos demersais a pelágicos. Assim, é possível notar a dominância de larvas com hábitos 

demersais na grande maioria dos sistemas estuarino-costeiros, enquanto a participação de 

familias pelágicas aumenta com o afastamento da costa. (Pereira, 2013). 

4.2.4 Frequência de Ocorrência (FO) 

A Frequência de Ocorrência dos grupos característicos teve como base a escala de 

Neumann-Leitão (1994). Nenhum grupo apresentou FO% superior a 70%. Os grupos 

caracterizados como frequentes (FO = 70%-40%) foram Engraulidae (FO= 66%); Gobiidae 

(FO=63%); Sparidae (FO=59%); Carangidae (FO=56%); Outros (53%). Como pouco 

frequentes (FO= 40%-10%) foram caracterizados os grupos Blenniidae (38%) e Haemulidae 

(FO=34%) (Figura 9). 
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Figura 9: Frequência de ocorrência dos grupos característicos da comunidade ictioplanctônica no eixo central da 

BTS, durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014. 

 

Pereira (2013) classificou como muito frequentes as famílias Sparidae, Haemulidae, 

Gobiidae, Blenniidae e Carangidae, enquanto que a família Engraulidae como frequente. 

Achiriidae foi a única família classificada como pouco frequente. O que se assemelha com o 

resultado encontrado durante a maré de sizígia. 

4.3 VARIABILIDADE ESPACIAL DO PLÂNCTON 

Não foi encontrada diferença significativa na variabilidade espacial (Tabela 4) entre as 

quatro estações de amostragem (Friedman, p>0,05).  
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Tabela 4: Resultados da mediana das variáveis ictioplanctônicas, do Teste de Friedman e do Teste de 

Comparações Múltiplas (p-valor), para o estudo da variabilidade espacial (estações de amostragem: 1, 2, 3 e 4), 

durante o período de fevereiro/2013 e abril/2014, durante a maré de sizígia, no eixo central da Baía de Todos os 

Santos, Bahia. 

  1 2 3 4 Friedman 

Biovolume (ml/m3) 2.13 2.425 4.575 2.69 (p) >0,05 

Ovos de peixes (org/100 m3) 10 30.305 7.385 2 (p) >0,05 

Larvas de peixes (org/100 m3) 150.645 37.725 140 20.695 (p) >0,05 

Riqueza específica 5.5 3 4.5 2.5 (p) >0,05 

Riqueza de Margalef 0.7698 0.6213 1.0805 0.8746 (p) >0,05 

Equitatividade 0.815 0.76 0.81 0.915 (p) >0,05 

Diversidade 0.525 0.435 0.485 0.3 (p) >0,05 

 

 

A variabilidade espacial da comunidade ictioplanctônica não possui um padrão único. 

Como pode ser visto, por exemplo, o biovolume aumenta da estação 1 a 3 e em seguida, para a 

estação 4, diminui. Há uma semelhança entre as larvas de peixe, riqueza específica, riqueza de 

Margalef e diversidade, pois há a diminuição da estação 1 para a estação 2, em seguida, para a 

estação 3 ocorre um aumento, enquanto que ao seguir para a estação 4 há uma nova diminuição. 

Os ovos de peixe ocorre um aumento da estação 1 para a estação 2, e segue em uma diminuição 

até a estação 4. Há uma diminuição da equitatividade da estação 1 para a estação 2, mas em 

seguida há um aumento até a estação 4. 

Pereira (2013) não encontrou diferença significativa espaço-temporal para biovolume, 

ovos de peixe, larvas de peixe, riqueza específica e riqueza de Margalef. Enquanto foi 

encontrada diferença significativa para equitatividade e diversidade apenas na variação 

temporal, mas não para variação espacial. Além disso, a comunidade ictioplanctônica também 

não possui um padrão único de transporte. 

A análise estatística descritiva, envolvendo resultados de média, desvio padrão e 

amplitude, para as variáveis do plâncton pode ser visualizada nos box-plots apresentados na 

Figura 10. 
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Figura 10: Box-plot (amplitude e mediana) para as variáveis planctônicas e biológicas entre as estações de 

amostragem, durante o período de fevereiro/2013 e abril/2014, ao longo do eixo central da Baía de Todos os 

Santos, Bahia. a) biovolume de zooplâncton, b) densidade dos ovos de peixes, c) densidade das larvas de peixes, 

d) riqueza específica, e) riqueza de Margalef, f) equitatividade e g) diversidade. (Friedman P < 0,05). 

Os valores para as variáveis planctônicas não apresentaram um padrão único, além 

disso, foram encontrados valores 0 em todas as variáveis, ou seja, suas amplitudes são os 

próprios valores máximos. 

 Para o biovolume e densidade de larvas de peixe a maior variabilidade foi encontrada 

na estação 3 e a menor na estação 2. Foi encontrada maior variabilidade na estação 2 e menor 

na estação 4 para densidade de ovos de peixe. A riqueza específica e riqueza de Margalef 

apresentaram maior variabilidade na estação 4 e menor na estação 1. Enquanto para 

equitatividade e diversidade a maior variabilidade foi encontrada na estação 2 e a menor na 

estação 1. 

4.4 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DO COMPRIMENTO LARVAL 

O comprimento das larvas de peixe aumentou da estação 1 em direção a estação 4 

(Figura 11). Entretanto, a BTS é considerada um berçário, ou seja, é uma importante área de 
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desova e desenvolvimento de muitas espécies de peixes (Katsuragawa et al., 2011). Logo, o 

esperado seria encontrar organismos com tamanhos menores nos pontos mais internos da baía, 

e aumentar em direção ao Canal de Salvador. Contudo, não houve diferença significativa entre 

os tamanhos, visto que foi de poucos milímetros.  

Estas regiões costeiras adjacentes a grandes estuários e deltas apresentam condições 

favoráveis para o desenvolvimento de espécies de peixes residentes e migratórios que estas 

áreas como viveiros e proteção para seus ovos e larvas (Coser et al., 2007; Ara et al., 2011). 

Deve-se levar em consideração que a rede utilizada para a coleta foi de 200μm, ou seja, 

foi coletada uma comunidade ictioplanctônica com tamanhos menores, além de larvas em pré-

flexão e em desenvolvimento.  

 
Figura 11: Média do comprimento das larvas de peixe, durante o período de fevereiro/2013 e abril/2014, ao longo 

do eixo central da Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

4.5 ANÁLISE DIRETA DE GRADIENTE DO TIPO ANÁLISE DE REDUNDÂNCIA 

O RCA foi aplicado para as variáveis hidrológicas em todas as oito campanhas, durante 

o período entre fevereiro/2013 e abril/2014. O diagrama de ordenação para as variáveis 
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hidrológicas foi elaborado e é possível notar uma separação entre as estações de amostragem e 

o gradiente oceanográfico (Figura 12).  

 

Figura 12: Diagrama de ordenação da Análise de Redundância para a massa de água e ictioplâncton, entre o 

período de fevereiro/2013 e abril/2014, ao longo do eixo principal da BTS, Bahia. (O primeiro algarismo 

corresponde às campanhas 1 a 8, enquanto que o segundo algarismo corresponde às estações de amostragem 1 a 

4). 

 

Houve a formação de dois grupos distintos, onde do lado esquerdo do diagrama, houve 

a concentração das campanhas 1, 2, 6 e 8 (I), enquanto as campanhas 3, 4 5 e 7 (II) 

concentraram-se do lado direito, assim podemos notar que as variáveis temperatura, salinidade 

e turbidez exercem uma maior influência no grupo I em relação ao grupo II.  

Com base na formação desses dois agrupamentos foi realizado o Teste de Mann-

Whitney, para os dois grupos, com os valores da pluviosidade observada durante as campanhas. 

Os dados pluviométricos observados durante o período de estudo pode ser visualizado na 

Tabela 5, enquanto a Tabela 6 mostra os resultados do Teste de Mann-Whitney. 

O resultado do teste mostrou o valor de p superior a 0,05, evidenciando que não houve 

diferença significativa entre o grupo I e II. Mas, a partir dos resultados da mediana, nota-se que 

TMC (p>0,05) 

61% 

35% 



 
 

40 
 

no grupo I houve menores valores de pluviosidade, ou seja, o grupo I foi mais seco em 

comparação ao grupo II. Esse resultado pode ser identificado no diagrama ao notar que 

houveram maiores valores de temperatura, salinidade e turbidez no grupo I. 

Tabela 5: Valores da pluviosidade encontrada durante a maré de sizígia, no período de fevereiro/2013 e 

abril/2014, no eixo central da BTS. 

  

CAMPANHAS PLUVIOSIDADE (mm) 

1 29 

2 231 

3 308 

4 211 

5 209 

6 158 

7 143 

8 107 

 

Tabela 6: Resultado Teste de Mann-Whitney para os valores de pluviosidade encontrados durante a maré de 

sizígia, no período de fevereiro/2013 e abril/2014, no eixo central da BTS. 

      

Grupos I II 

Mediana  132.5 210 

p-valor (bilateral) = 0.2482   

   

 

O diagrama de ordenação foi elaborado com os dois primeiros componentes principais do 

PCA que explicaram 96% da variação percentual acumulada da relação entre as estações de 

amostragem, ictioplâncton e as varáveis hidrológicas. A variabilidade na composição de larvas de 

peixe não puderam ser explicadas pelo gradiente oceanográfico, pois a composição 

ictioplanctônica não seguiu um padrão único. Com isso, foi realizado a Análise de Conglomerados, 

a fim de entender a relação, se houver, entre as famílias características e as estações de 

amostragem. 

4.6 ANÁLISE DE CONGLOMERADOS 

Para a análise de comparação entre a comunidade do ictioplâncton, foi realizada a 

Análise Multivariada de Conglomerados com o intuito de medir o grau de similaridade entre os 

grupos característicos, assim agrupando os grupos similares. 

É possível observar que não há uma grande similaridade entre as famílias, entretanto, 

nota-se que houve três agrupamentos: Engraulidae e Gobiidae (80%); Carangidae e Sparidae 
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(70%); Haemulidae e Blenniidae (50%). A menor distância está entre Haemulidade e 

Blenniidae, aproximadamente 50%. Enquanto que a maior distância está entre Sparidae e 

Gobiidae, 100% de distância. (Figura 13). 

  
Figura 13: Diagrama de comparação entre as famílias características, durante o período de fevereiro/2013 e 

abril/2014, no eixo central da BTS, Bahia. 

 

Pode-se notar que não há um padrão único, ou seja, não há grande similaridade entre as 

estações de amostragem (Figura 14). A menor distância está entre os pontos 14 e 24, que se 

assemelham também por serem a mesma estação amostral e serem as únicas campanhas a ter a 

entrada de Água Tropical. Enquanto a maior distância está entre os pontos 31 e 63. 
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Figura 14: Diagrama de comparação entre as estações de amostragem, durante o período de fevereiro/2013 e 

abril/2014, no eixo central da BTS, Bahia. 

 

5 CONCLUSÕES 

No eixo central da BTS, durante o período entre fevereiro/2013 e abril/2014, o gradiente 

oceanográfico foi formado pela presença de duas massas de água distintas, a massa de Água 

Costeira (salinidade menor que 36) e Água Tropical, com elevada temperatura e salinidade. 

Foram identificados 7 ordens, 17 famílias e 16 espécies da comunidade ictioplanctônica, 

onde os grupos característicos com maior densidade, abundância relativa e frequência de 

ocorrência foram Gobiidae e Engraulidae. 

A comunidade ictioplanctônica não apresentou variabilidade espacial para nenhum dos 

índices estruturais investigados.  

Durante a maré de sizígia foi possível identificar as espécies indicadoras de massas de 

Água Costeira de origem tropical, enquanto na maré de quadratura também foram encontradas 

indicadores de Água Oceânica e de Água Profunda. 

A variabilidade na composição de larvas de peixe não puderam ser explicadas pelo 

gradiente oceanográfico, pois a composição ictioplanctônica não seguiu um padrão único. 
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De modo geral, a estrutura da comunidade ictioplanctônica foi semelhante entre as duas 

marés, assim como a Abundância Relativa, Frequência de Ocorrência e Densidade, no qual 

apenas na densidade houve uma diferença pois foi encontrado um padrão no aumento da 

densidade de ovos de peixe da estação 1 em direção a estação 4. 

Durante a maré de quadratura, houve o domínio da massa de Água Tropical, enquanto 

durante a maré de sizígia a massa de Água Costeira dominou. Foram encontrados os mesmos 

padrões para temperatura e salinidade para as duas marés.  
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