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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência da pluviosidade e da estrutura 

oceanográfica sobre a dispersão do ictioplâncton no perfil Baía de Todos os Santos. As 

coletas foram realizadas mensalmente em 4 estações de amostragem durante a estofa de 

maré enchente, entre o período de maio/2012  e abril/2013. O ictioplâncton foi coletado 

utilizando-se rede cilindrico-cônica, malha 200 µm, em arrastos horizontais de subsuperfície 

e os dados da estrutura oceanográfica (temperatura e salinidade) foram obtidos utilizando 

CTD. A concentração de material particulado em suspensão (MPS),foi estabelecida a partir 

da conversão da turbidez medida pelo CTD. Vinte e sete taxa foram identificados, sendo 

Sparidae, Gobiidae e Engraulidae as famílias mais abundantes. A assembléia 

ictioplanctônica não apresentou variabilidade espacial para nenhuma das variáveis 

investigadas, apesar do comprovado gradiente oceanográfico espacial, gerado pela 

temperatura, salinidade e MPS. As maiores densidades de ovos de peixes, larvas de peixes 

e biovolume de zooplâncton, foram observadas no período chuvoso, enquanto que, os 

maiores valores de riqueza, equitatividade e diversidade foram registrados no período seco. 

Oito taxa foram considerados característicos da área de estudo:  Achirus lineatus, Blenniidae, 

Chlroroscombrus chrysurus, Gobiidae, Lycengraulis grossidens, Haemulidae, Oligoplites sp. e 

Sparidae. Os taxa de larvas de peixes demersais foram os mais abundantes. As espécies de 

larvas de peixes Achirus lineatus, Chloroscombrus chrysurus e Lycengraulis grossidens, e 

os ovos de Clupeidae, Perciformes e Pleuronectiformes estiveram associados à massa de 

Água Tropical. Enquanto que apenas os ovos da família Engraulidae e as larvas da família 

Gobiidae foram vinculados a massa de Água Costeira. A família Myctophidae foi registrada 

pela primeira vez na região e constituiu uma espécie indicadora do transporte de larvas de 

peixes mesopelágicos da área oceânica adjacente para o interior da BTS. Através da 

análise multivariada de ordenação verificou-se que os ovos e larvas dos taxa característicos 

estiveram associadas a Água Tropical, demonstrando a dispersão do ictioplâncton, da 

entrada da Baía de Todos os Santos parta o interior do estuário do Paraguaçu.   

 

Palavras chave:  ictioplâncton, estuário, massas d’água. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos peixes marinhos passa os primeiros estágios de seu ciclo de vida no 

plâncton, sendo que o conjunto de seus ovos e larvas é denominado ictioplâncton (Lopes, 

2006). Estudos sobre o ictioplâncton são uma chave no entendimento da ecologia e 

evolução da ictiofauna e de suas populações constituintes (Moser & Smith, 1993). O estudo 

do padrão de distribuição das larvas de peixes contribui para uma melhor compreensão das 

inter-relações entre as espécies de peixes durante seus estágios iniciais de vida, bem como 

um entendimento do padrão de desova dos adultos (Nonaka  et al., 2000). Do ponto de vista 

econômico, o ictioplâncton é o componente mais importante da comunidade zooplanctônica 

pela relevância na renovação de estoques pesqueiros. Seu estudo é importante para avaliar 

o potencial comercial de recursos pesqueiros existentes em áreas pouco conhecidas, 

determinar a susceptibilidade dos mesmos e estabelecer medidas para o aproveitamento 

sustentável (Navarro-Rodríguez et al., 2006). 

Estuários são áreas de transição costeiras que desempenham um papel fundamental 

no enriquecimento das áreas adjacentes. Estes ecossistemas têm características peculiares 

de acordo com a sua geomorfologia, circulação da água, salinidade e variações de 

temperatura (Bonecker et al., 2007). Os estuários se apresentam como importantes áreas 

de desova e servem de berçário para a alimentação e crescimento durante a fase 

planctônica de muitas espécies de peixes (Bonecker et al., 2007; Costa & Conceição, 2009).  

Normalmente presentes no interior dos estuários, os ambientes de manguezal 

constituem importantes berçários para diversas espécies de peixes demersais e recifais 

(Nagelkerken et al., 2000). A definição de área berçário envolve o reconhecimento deste 

local como o que apresenta a maior contribuição em relação a abundância, crescimento, 

sobrevivência e migração dos recrutas para o habitat parental, comparativamente a outros 

habitats em que os jovens da espécie também ocorrem  (Beck et al., 2001).  

Na fase larval pelágica os peixes empregam mecanismos comportamentais e 

ambientais que promovem o seu transporte ao habitat berçário (Boehlert & Mundy,1988), 

como a detecção de compostos químicos estuarinos (Holmes & McCormick, 2010) e 

adaptação ao fluxo oriundo da circulação (Grothues & Coen, 1999). A maioria das espécies 

marinhas migrantes desovam no mar e movem-se em direção aos estuários ainda na fase 

larval (Johannes, 1978). Elsayed El-Hehyawi & Hamid (1977) apontam a importância das 
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águas costeiras do Egito para a reprodução de peixes pelágicos (Engraulidae e Carangidae) 

e recifais (Serranidae e Sparidae).  

As espécies que habitam os estuários podem ser residentes, ou seja, espécies que 

completam todo o seu ciclo de vida no estuário, ou espécies migratórias que se reproduzem 

no oceano e migram para o estuário ainda na fase larval ou juvenil (Castro, 2001). Peixes 

clupeídeos, como a savelha Brevoortia tyrannus, utilizam os marismas presentes no interior 

dos estuários da América do Norte, como berçários para o seu desenvolvimento (Castro & 

Huber, 2012). As características próprias dos sistemas estuarinos favorecem a criação de 

larvas de peixes devido a sua baixa energia, elevada produtividade, maior disponibilidade de 

alimento, baixa abundância de predadores, além de padrões de circulação que favorecem a 

retenção dos estágios larvais (Frank & Leggett, 1983; Castilho et al., 1991; Navarro-

Rodríguez et al., 2006).  

Os padrões de distribuição espacial e temporal, bem como a abundância dos ovos e 

larvas de peixes, são influenciados pela interação de vários processos bióticos e abióticos. 

Os fatores bióticos incluem o local, momento e tipo de desova, a abundância dos adultos, a 

duração do estágio larval, abundância de presas e predadores, entre outros, enquanto que 

os fatores abióticos envolvem as características hidrológicas e climatológicas da região, tais 

como presença de diferentes massas d’água, correntes marinhas, vórtices, ventos e 

ressurgência (Lopes, 2006).                                                                                                               

Segundo Cirano & Lessa (2007), a caracterização da temperatura e salinidade é 

relevante para a compreensão do comportamento das massas d'água dentro da Baía de 

Todos os Santos. Os mecanismos de troca de massas d’água, substâncias e organismos 

entre a baía e o oceano são regidos pela circulação residual (Lessa et al., 2009), que 

também é determinada pelos gradientes longitudinais de densidade (Ribeiro et al., 2003). O 

transporte de material em suspensão (seston), tanto biótico (plâncton) como abiótico 

(tripton), é profundamente afetado pela circulação residual.  A velocidade de decantação do 

MPS está relacionada ao tamanho dos agregados de partículas sedimentares gerados pelo 

processo de floculação, que por sua vez é influenciado pela composição do sedimento. 

Fitoplâncton e zooplâncton são importantes elementos no processo de floculação, o primeiro 

por facilitar a adesão de partículas em suspensão (Kiorboe & Hansen, 1993) e o segundo 

pela farta produção de agregados fecais. Phral & Carpenter (2003) observaram que pelotas 

fecais de zooplâncton representavam 100% dos fluxos de hidrocarboneto policíclicos 

aromáticos (HPA) da massa d`água para o fundo de um ambiente estuarino. 
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O estudo do ictioplâncton em baías tropicais brasileiras vem sendo realizado na baía 

de São Marcos, no Maranhão (Bonecker et al., 2007), na Baía de Todos os Santos e na baía 

de Camamu, na Bahia (Katsuragawa et al., 2011; Mafalda Jr. et al., 2008), na baía de 

Vitória, no Espírito Santo (Joyeux et al., 2004), na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro 

(Castro et al., 2005), na baía da Babitonga, em Santa Catarina (Costa & Conceição, 2009). 

Em ambientes estuarinos do norte-nordeste também se destacam os estudos de 

ictioplâncton realizados no Pará (Silva et al., 2011), Pernambuco (Falcão, 2012), Alagoas 

(Mafalda & Silva, 1996), Sergipe (Santos, 2012) e Bahia (Castro & Bonecker, 1996; Marcolin 

et al., 2010).  

Entre os estudos realizados sobre o ictioplâncton em estuários e baías tropicais fora 

do país, destacam-se os trabalhos de Vásquez-Yeomans (2000) e Navarro-Rodrigues et al. 

(2006) que apresentam a variação sazonal do ictioplâncton em baías no Caribe e no México, 

respectivamente. Ramos et al. (2006) também estudou a influência das forçantes ambientais 

na dinâmica das assembléias de larvas de peixes no estuário do rio Lima em Portugal.  

A determinação da estrutura da assembléia larval e de sua relação com as massas 

de água, além da análise dos aspectos da história de vida, tais como a localização da área 

de desova e o período de desova, são determinantes para permitir uma análise do 

transporte de ovos e larvas de peixes a partir dos resultados obtidos com as determinações 

dos campos de fluxo através da modelagem matemática da circulação (Grothoues & Cowen, 

1999). 

Contudo, pouco se conhece sobre a estrutura das assembléias ictioplanctônicas da 

BTS (Mafalda Jr. et al., 2008; Katsuragawa et al., 2011), e  sobre a atividade reprodutiva dos 

adultos destas espécies de peixes (Lopes et al., 2009; Soares et al., 2009), dificultando a 

associação entre épocas de desova e pico de densidade larval, bem como a determinação 

dos padrões de movimentação ao longo do ciclo de vida.   

A distribuição espaço-temporal dos peixes marinhos é limitada principalmente pela 

temperatura, salinidade, disponibilidade de alimento e fornecimento de larvas. As correntes 

marinhas constituem um dos principais reguladores destes fatores (Grothoues & Cowen, 

1999). Assim, documentar a variabilidade espaço-temporal do ictioplâncton, sob condições 

meteorológicas e oceanográficas, constitui um passo essencial em direção à compreensão 

do processo de deriva de ovos e larvas de peixes entre a Baía de Todos os Santos e a 

porção estuarina do rio Paraguaçu.  
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Os resultados obtidos neste estudo pretendem contribuir para a intenção original de 

se estabelecer bases para um monitoramento de longo prazo das características 

hidrológicas e biológicas da BTS, permitindo suprir a carência de longas séries temporais 

que permitam diferenciar impactos de mudanças climáticas, tendências associadas a ciclos 

naturais, alem de alterações antrópicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Analisar a influência da pluviosidade e da estrutura oceanográfica sobre a dispersão 

do ictioplâncton no perfil Baía de Todos os Santos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a precipitação pluviométrica mensal; 

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

perfil BTS;  

• Caracterizar a variabilidade espaço-temporal da estrutura da assembléia de larvas de 

peixes; 

• Identificar espécies indicadoras de massas de água; 

• Analisar a influência do gradiente oceanográfico (temperatura, salinidade e material 

particulado em suspensão) sobre a dispersão de ovos e de larvas de peixes. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

A Baía de Todos os Santos, conhecida como BTS, é uma grande baía localizada nas 

bordas da terceira maior cidade brasileira, Salvador, capital da Bahia (Figura 1). Centrada 

entre a latitude de 12º50’S e a longitude de 38º38’W, a BTS apresenta uma área de 1.233 

km2, sendo a segunda maior baía do Brasil (Hatje & Andrade, 2009). A BTS possui 184 km 

de extensão costeira da Ponta do Garcez até o Farol de Santo Antônio, sendo caracterizada 

pela presença de pequenas baías e enseadas, onde se encontram mais de 30 ilhas, com 

cerca de 221 km de linha de costa (Da Silva, 1994). O padrão de precipitação pluviométrica 

apresenta um período seco, entre setembro e fevereiro, e um período chuvoso entre março 

e agosto (SEI, 1999).  

No interior da BTS, a partir do Canal de Salvador, observa-se um talvegue, com 

profundidade média de 25m, dirigindo-se para noroeste. Este se ramifica em três na parte 

central da BTS, sendo que o primeiro ramo se dirige à Baía de Salvador e apresenta 

profundidades máximas da ordem de 25m. Dentro da Baía de Salvador este canal recebe a 

denominação de Canal de Cotegipe e alcança 36 metros de profundidade. Este Canal 

desaparece rapidamente no interior da Baía de Salvador, que apresenta uma profundidade 

média de 3m. Dentre as baías internas à Baía de Todos os Santos, destacam-se as Baías 

de Iguape e Salvador, as maiores, além da Baía de Itapagipe, a mais antropizada. A 

primeira, localizada a oeste da BTS, é a maior, contudo, apresenta condições de baixa 

densidade demográfica em seu entorno, o que favorece a manutenção de índices de 

qualidade apropriados do ponto de vista ecológico e antrópico. A Baía de Aratu está situada 

na parte Nordeste da Baía de Todos os Santos, comunicando-se com esta através do 

estreito e sinuoso Canal de Cotegipe, possuindo em seu entorno indústrias químicas e um 

complexo portuário, que serve inclusive ao Centro Industrial de Salvador e ao Pólo 

Petroquímico de Camaçari (CRA, 2001).  

A pequena descarga fluvial presente na BTS é refletida nas características 

essencialmente marinhas encontradas na maior parte da baía, onde a circulação é forçada 

pela maré, a coluna d’água é bem misturada e condições estuarinas são observadas apenas 

próximo a saída dos rios (Hatje & Andrade, 2009). As marés no interior da BTS são semi-

diurnas e variam de menos de 2m no período de quadratura, até cerca de 3m no período de 

sizígia. Tem-se notícia de registros de velocidades de correntes da ordem de 1,3 m/s na 

superfície, no canal de acesso à baía. As velocidades médias das correntes alcançam a 
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ordem de 0,4 cm/s (Hatje & Andrade, 2009).  A velocidade da corrente do Porto de Salvador 

alcança 0,81 m/s, 3 horas após a preamar (DHN, 1975). Na Ilha de Itaparica, as correntes 

medidas apresentaram valores mais baixos, que não ultrapassaram 0,44 m/s na superfície e 

0,28 m/s no fundo (Guzman & Nunes Filho, 1977). 

 

Figura 1: Localização da Baía de Todos os Santos, Bahia (Cirano & Lessa, 2007). 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido como parte integrante do projeto Circulação 

Residual e Dinâmica do Material em Suspensão e Matéria Orgânica na Baía de Todos os 

Santos, projeto multidisciplinar financiado pela Fapesb, que tem como objetivo geral estudar 

a circulação residual (gravitacional, topograficamente induzida e gerada pelo cisalhamento 

eólico) da BTS e investigar seus efeitos na dispersão do plâncton e material particulado em 

suspensão (inorgânico e frações orgânicas). 

A amostragem foi realizada entre maio/2012 e abril/2013, utilizando-se uma lancha 

rápida ao longo do eixo principal da BTS entre o Porto da Barra e a cidade de São Roque, 

logo abaixo do rio Paraguaçu, principal sistema fluvial a desaguar na baía e atualmente foco 

de expansão da indústria naval e portuária na BTS. As coletas foram realizadas em 4 

estações de amostragem (Tabela 1; Figura 2), com distância aproximada de 50 km, 

totalizando 12 cruzeiros e 48 estações oceanográficas (Apêndice A). As estações de 

amostragem foram realizadas 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.  

 

Tabela 1: Latitude, longitude e profundidade média (PM) em metros das estações de amostragem no 

perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

Estação 

Amostral 
PM Latitude    Longitude 

#1 32 12⁰59'33.0"S 38⁰32'93.0"O 

#2 28 12⁰52'0.0"S 38⁰39'39.0"O 

#3 18 12⁰49'24.0"S 38⁰45'47.0"O 

#4 33 12⁰51'3.6"S 38⁰50'26.4"O 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Os resultados de precipitação pluviométrica (mm) mensal, registrados entre maio/2012 

e abril/2013, foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia na Bahia (INMET). 

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

d’água com um CTD (Condutivity, Temperature and Depth), visando a obtenção de dados 

de salinidade, temperatura e profundidade. Amostras de água foram coletadas para o 

cálculo do material particulado em suspensão (MPS). As amostras de água foram filtradas 

em laboratório utilizando um filtro de microfibra de vidro com diâmetro de 47 mm e 

porosidade de 0,6 micra e uma bomba a vácuo. A concentração do MPS foi obtida pela 

diferença de peso do filtro antes e após o processo de filtração. Assim, foi estabelecida uma 

reta de conversão da turbidez medida pelo CTD e o peso do MPS obtido pela filtração, 

sendo possível converter cada valor da turbidez medida pelo CTD em massa por unidade de 

volume (Lessa & Oliveira, com. pess.). 

 

 

Figura 2: Localização das estações de amostragem para o ictioplâncton na BTS. 
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4.2 AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO 

O ictioplâncton analisado neste estudo foi coletado com uma rede cilindrico-cônica 

com 60 cm de diâmetro e 200 µm de abertura de malha. Os arrastos horizontais de 

subsuperfície tiveram a duração de 4 minutos. As amostras foram fixadas em solução 

formalina a 4%. Um fluxômetro (Hydro-Bios) foi acoplado à abertura da rede para estimar o 

volume de água filtrado, visando a quantificação das amostras. O volume de água filtrado foi 

obtido através da seguinte fórmula:  

Vaf = a. n . c, 

sendo: Vaf = volume de água fitrado (m3); 

 a = área da boca da rede; 

n = número de rotações do fluxômetro; e 

c = fator de calibração do fluxômetro. 

A biomassa de mesozooplâncton (biovolume) foi estimada a partir da sedimentação 

total do zooplâncton em proveta graduada por 24 horas com resultados expressos em 

ml/m3. 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. (1984) e Richards (2006). Os exemplares cuja identificação não 

foi possível foram incluídos na categoria NI (Não Identificado) e os que se apresentaram em 

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

4.3 ESTRUTURA DA ASSEMBLÉIA DE LARVAS DE PEIXES 

4.3.1 Densidade 

A densidade por 100 m3 de água (N/100 m3) foi obtida a partir do quociente entre o 

número total de ovos ou de larvas de peixes obtidos em cada amostra (N) e o volume de 

água filtrada (V), através da fórmula: N/100 m3 = (N/V) * 100. 
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4.3.2 Abundância Relativa 

A abundância relativa (%) 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 aquelas famílias 

cuja abundância relativa foi maior que 100/S, onde S se refere ao número total de taxa 

identificados neste estudo (27 taxa). Ou seja, foram selecionadas para a análise mutivariada 

aqueles taxa com abundância relativa superior a 3,7 %. 

4.3.3 Freqüência de Ocorrência 

A frequência de ocorrência (%) foi calculada pela fórmula: Fo = (Ta x 100) / TA. 

Onde: Ta é o número de amostras onde o taxa 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 freqüente; 70 – 40 % freqüente; 40 – 

10 % pouco freqüente; < 10 % esporádico. 

4.3.4 Índice de Riqueza de Margalef (IRM) 

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

estimado pela fórmula: R= (S – 1) / log N . Onde: S é o número de taxa presente na amostra 

e N é número de indivíduos na amostra (abundância). 

4.3.5 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). 

4.3.6 Equitatividade 

A equitatividade (E) foi calculada segundo Pielou (1984), apresentando valores entre 

0 e 1, sendo considerados significativos os valores superiores a 0,5.  
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

4.4.1 Análise Inferencial 

Para testar se a pluviosidade mensal observada durante o período da amostragem 

(maio/2012 a abril/2013) foi àquela esperada em relação à média dos últimos 16 anos 

(janeiro de 1997 a dezembro de 2012), foi empregado o Teste de Qui-quadrado (teste de 

aderência para proporções esperadas desiguais). 

A análise inferencial da variabilidade espacial e temporal da estrutura oceanográfica 

e da assembléia ictioplanctônica foi realizada mediante o emprego da Análise de Variância 

(ANOVA) que possui os pressupostos de normalidade e homogenidade de variâncias, sendo 

designada pelo F-teste em homenagem ao seu introdutor R.A.Fisher (Ayres et al., 2000). Os 

dados oceanográficos (temperatura, salinidade e material particulado em suspensão) e os 

dados de plâncton (biovolume de mesozooplâncton, densidade de ovos de peixes, 

densidades de larvas de peixes, número de taxa e índice de riqueza de Margalef), foram 

submetidos ao teste de Shapiro-Wilk (SW) para avaliar a sua normalidade. 

 A análise empregada foi a ANOVA Fatorial a x b (Zar, 1984), onde os resultados são 

apresentados sob a forma de 3 F-testes: tratamentos (variabilidade espacial), blocos 

(variabilidade temporal) e interação entre tratamentos e blocos (Ayres et al., 2000). Neste 

caso os tratamentos foram as quatro estações de amostragem (1, 2, 3 e 4), os blocos foram 

os dois períodos meteorológicos (chuvoso e seco) e as repetições os seis cruzeiros 

realizados em cada período, totalizando 24 elementos amostrais em cada bloco.  

Estas análises procuraram verificar a influência da localização da estação de 

amostragem sobre a variabilidade espacial oceanográfica e planctônica durante o período 

chuvoso e o período seco, ou seja, procurou-se determinar se além da variabilidade espacial 

haveria influência temporal e, ainda, a possibilidade de interação entre a variabilidade 

espacial e temporal durante a amostragem. 

Todas a análises inferenciais foram realizadas através do programa BioEstat 5.3 

(Ayres et al., 2000). 
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4.4.2 Análise Multivariada  

4.4.2.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

 O gradiente oceanográfico gerado pela estrutura das massas de água (temperatura, 

salinidade e MPS) foi caracterizado através de uma Análise de Componentes Principais. O 

principal objetivo deste teste interpretativo é indicar a significância relativa de variáveis 

preditivas, o qual consiste em examinar um grupo de variáveis correlacionadas, 

transformando-as em outro conjunto de variáveis não correlacionadas e independentes, 

dispostas em combinações lineares e em ordem decrescente de importância através dos 

componentes principais (Ayres  et al., 2000).  

Devemos dar mais ênfase aos CP que descrevem 80% da variação dos dados, os 

quais em alguns casos, estão representados pelo primeiro e segundo componente (Ayres  et 

al., 2000) em um diagrama de ordenação. 

4.4.2.2. Análise de Redundância (RDA) 

A matriz de taxa foi formada com os taxa ictioplanctônicos característicos, ou seja, 

aquelas que apresentaram abundância relativa superior a 3,7%. Segundo Richardson et al. 

(1980), espécies raras carregam pouca informação classificatória, além disto, análises 

ecológicas baseadas em matrizes muito grandes, devido a inclusão de taxa que ocorrem 

com frequência esporádica, fornecem resultados duvidosos, pois se atribui alta correlação a 

taxa que possuem grande número de ausências simultâneas (Neumann-Leitão, 1994). Com 

a intenção de normalizar os dados, através da homogeneização das variâncias, e reduzir o 

efeito das espécies dominantes foi aplicada a transformação log (x+1), sobre os dados de 

densidade de larvas de peixes (Cassie, 1962). 

A Análise de Correspondência Canônica não tendenciosa (DCCA) foi utilizada para 

investigar o tamanho do gradiente ambiental. Uma vez que este gradiente foi linear (<3), 

tanto para ovos como para assembléia de larvas de peixes, optou-se pela Análise de 

Redundância (RDA) para verificar o principal padrão de variação na composição da 

assembléia ictioplanctônica em função das variáveis ambientais temperatura, salinidade e 

MPS (Ter Braak, 1986). 

No diagrama de ordenação os táxons e as variáveis ambientais estão representados 

por setas (vetor). Quanto mais próximo estiverem as estações de amostragem, maior a 

semelhança entre elas. A magnitude da correlação entre uma variável ambiental e um eixo 
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canônico pode ser extrapolada do comprimento e do ângulo entre o vetor e o eixo. Ou seja, 

quanto mais longo e mais paralelo for o vetor ambiental em relação ao eixo, mais exclusivo 

é o relacionamento entre a variável e este eixo (Raconcinsky et al., 1996). Este diagrama 

mostra o principal padrão de variação na composição da comunidade em função das 

variáveis ambientais (Ter Braak, 1986). O teste de permutações de Monte Carlo foi realizado 

para testar a significância estatística dos eixos canônicos (Ter Braak, 1988). 

As análises PCA, DCCA e RDA foram realizadas empregando o pacote estatístico 

Canoco for Windows versão 4.5 (Leps & Smilauer, 1998). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA E OCEANOGRÁFICA  

5.1.1 Precipitação Pluviométrica  

O padrão de precipitação pluviométrica de Salvador analisado ao longo de 40 anos, 

apresenta um período seco, entre setembro e fevereiro e, um período chuvoso entre março 

e agosto (SEI, 1999). Durante os meses do período seco a pluviosidade é inferior a 133 mm 

e no período chuvoso é superior a este valor. 

A pluviosidade mensal total (Tabela 2) registrada durante o período da amostragem 

(maio/2012 a abril/2013) indicou que o volume de chuvas observado, não foi o esperado em 

relação à média dos últimos 16 anos (janeiro de 1997 a dezembro de 2012), conforme o 

teste de aderência para proporções esperadas desiguais (Teste de Qui-quadrado, 

p<0,0001).  

 

Tabela 2: Data, período de amostragem, precipitação pluviométrica (mm) observada e esperada e 

massas de água (C, Água Costeira; T, Água Tropical), registradas na BTS. 

Mês Período  Observada  Esperada  M.água 

Mai/12 Chuvoso 412 350 C, T 

Jun/12 Chuvoso 168 251 C, T 

Jul/12 Chuvoso 163 185 C, T 

Ago/12 Chuvoso 131 134 C 

Set/12 Seco 31 110 C, T 

Out/12 Seco 74 123 C, T 

Nov/12 Seco 36 119 C, T 

Dez/12 Seco 11 131 T 

Jan/13 Seco 36 102 T 

Fev/13 Seco 29 122 T 

Mar/13 Chuvoso 38 148 T 

Abr/13 Chuvoso 231 326 T 
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Com exceção do mês de maio de 2012, todos os outros meses apresentaram uma 

menor pluviosidade em relação ao esperado (Figura 3). A linha de tendência linear permite 

observar o déficit de chuva observada em relação à chuva esperada para o período.  

 

 

Figura 3: Precipitação pluviométrica (mm) mensal observada (maio de 2012 e abril de 2013), e 
esperada (média entre janeiro de 1997 e dezembro de 2012), em Salvador, Bahia. 

 

5.1.2 Caracterização Oceanográfica da Massa de Água  

5.1.2.1 Temperatura 

Não foi encontrada variabilidade temporal significativa na temperatura média entre o 

período chuvoso (26,9 °C) e o período seco (28,3 °C). Em ambos os períodos a temperatura 

média aumentou da estação 1 para a estação 4 (Figura 4), apresentando apenas 

variabilidade espacial significativa (Tabela 3).     

5.1.2.2 Salinidade 

Não foi encontrada variabilidade temporal significativa na salinidade, entre o período 

chuvoso (35,7) e o período seco (36,9). Contudo, em ambos os períodos a salinidade média 

diminuiu da estação 1 para a estação 4 (Figura 5), apresentando variabilidade espacial 

significativa (Tabela 3).     
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Figura 4: Variabilidade espaço-temporal da temperatura, entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil 
Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

 

 

Figura 5: Variabilidade espaço-temporal da salinidade, entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil 
Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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5.1.2.3 Diagrama T-S 

As massas de Água Costeira e Tropical presentes na área de estudo podem ser 

visualizadas através do diagrama T-S (Figura 6). A massa de Água Costeira, com 

salinidade entre 31,4 e 35,6; e temperatura entre 24,9 e 28,9 °C, foi formada entre maio e 

novembro de 2012. Não obstante, durante todo o período de estudo, com exceção do mês 

de agosto, foi registrada a presença da massa de Água Tropical (Tabela 2), com salinidade 

acima de 36 e temperatura entre 24,8 e 30,5 °C.  

 

 

Figura 6: Diagrama T-S, obtido entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil Baía de Todos os 
Santos, Bahia. 

 

5.1.2.4 Material Particulado em Suspensão (MPS) 

Não foi encontrada variabilidade temporal significativa no MPS, entre o período 

chuvoso (4,23 mg/L) e o período seco (6,72 mg/L), porém, em ambos os períodos o MPS 

médio aumentou da estação 1 para a e estação  4 (Figura 7), apresentando variabilidade 

espacial significativa (Tabela 3).    
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Figura 7: Variabilidade espaço-temporal do MPS, entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil Baía 
de Todos os Santos, Bahia. 

 

5.1.2.5 Variabilidade Espaço-temporal da Estrutura da Massa de Água 

Através da ANOVA foi comprovada a variabilidade espacial (p<0,05) em função da 

diferença estatística significante entre as quatro estações de amostragem para temperatura, 

salinidade e MPS. Contudo, não foi encontrada variabilidade temporal (p>0,05), nem 

espaço-temporal (p>0,05), para nenhuma das variáveis oceanográficas analisadas (Tabela 

3), indicando que não foi detectada a influência da pluviosidade sobre a variabilidade 

temporal das variáveis oceanográficas.  

 

Tabela 3: Resultados da ANOVA Fatorial a x b (p) para o estudo da variabilidade espacial (estações 

de amostragem), temporal (período seco e chuvoso) e interação espaço-temporal das variáveis 

oceanográficas na BTS. 

  Tratamentos  
(Espaço) 

Blocos  
(Tempo) 

Interação  
(E x T) 

Temperatura  0,0178 0,2892 0,5679 

Salinidade  0,0135 0,1422 0,8274 

MPS 0,0098 0,7517 0,6164 
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5.1.2.6 Análise de Componentes Principais 

O primeiro componente principal explicou 63,6 % da variância total dos dados, 

enquanto que o segundo componente explicou 25,3% da variância total dos dados (Tabela 

4). Juntos os dois primeiros componentes principais explicaram 88,9% da variância dos 

dados oceanográficos. 

 

Tabela 4: Explicabilidade dos Componentes Principais baseado na estrutura oceanográfica durante o 

perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

COMPONENTES  PERCENTAGEM 
(%)  

P. ACUMULADA 
(%)  

1 0,636 63,6 

2 0,253 88,9 

3 0,112 100,0 

 

 

A separação espacial das estações de amostragem foi conseqüência do gradiente 

oceanográfico gerado pelas massas de água (Figura 8). As estações de amostragem 

vinculadas a Água Tropical apresentaram maiores valores de temperatura, salinidade e MPS, 

enquanto que, as estações associadas a Água Costeira apresentaram os menores valores de 

temperatura, salinidade e MPS. 

 

5.2 PLÂNCTON 

5.2.1 Biovolume de Mesozooplâncton 

Nas campanhas do período chuvoso, a densidade média de biovolume variou entre 

2,0 mL/m3 e 9,5 mL/m3 (Figura 9). Para as campanhas do período seco, a densidade media 

de biovolume de cada estação foi mais baixa do que nas campanhas do período chuvoso, 

variando entre 1,0 mL/m3 e 2,7 mL/m3. Apesar de, em ambos os períodos não ter sido 

observada uma tendência de aumento ao longo do perfil BTS (Figura 9), um pico no 

biovolume de mesozooplâncton foi registrado no ponto 3.  
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Figura 8: Diagrama de ordenação da Análise de Componentes Principais da estrutura da massa de 
água, entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil Baía de Todos os Santos, Bahia (Primeiro 
algarismo corresponde às campanhas 1-12; segundo algarismo às estações 1-4). 
 

 

 

Figura 9: Variabilidade espaço-temporal do biovolume (ml/m3) entre maio de 2012 e abril de 2013, no 
perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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O resultado da análise de variância (Tabela 5) não apresentou diferença significativa 

nem para a variabilidade espacial (p=0,1100), tão pouco para a variabilidade temporal 

(p=0,1019). 

5.2.2 Ovos de Peixes 

Nas 12 campanhas de coleta foram capturados 3197 ovos no período chuvoso e 

1707 no período seco, totalizando 4904 ovos nos dois períodos. Nas campanhas do período 

chuvoso, a densidade média de ovos variou entre 665 ovos/100m3 e 6680 ovos/100m3 

(Figura 10). Para as campanhas do período seco, a densidade de ovos apresentou valores 

mais baixos do que nas campanhas do período chuvoso, variando entre 444 e 1998 

ovos/100m3. Em ambos os períodos foi observado um pico na densidade de ovos na 

estação 3 (Figura 10). 

Contudo, o resultado da análise de variância (Tabela 5) não apresentou diferença 

significativa nem para a variabilidade temporal (p=0,0589), tão pouco para a variabilidade 

espacial (p=0,0559), apesar de apresentar significância estatística marginal.   

 

 

Figura 10: Variabilidade espaço-temporal da densidade média de ovos/100 m3, entre maio de 2012 e 
abril de 2013, no perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Tabela 5: Resultados da ANOVA Fatorial a x b (p) para o estudo da variabilidade espaço-temporal da 

estrutura da assembléia ictioplânctonica no perfil BTS (valores com diferença significativa estão 

apresentados em negrito). 

  Tratamentos  
(Estações) 

Blocos  
(Período) 

Interação  
(E x P) 

Biovolume (ml/  m3) 0,1100 0,1019 0,0986 

Densidade de Ovo (100  m3) 0,0559 0,0589 0,3522 

Densidade Clupeidae  0,2313 0,6339 0,7838 

Densidade Engraulidae  0,0635 0,1093 0,2156 

Densidade Perciformes  0,3431 0,1176 0,3273 

Densidade Pleuronectiformes  0,1279 0,8793 0,2566 

Densidade d e Larva (100  m3) 0,1888 0,6714 0,3704 

Número de taxa  0,5295 0,1535 0,8826 

Índice Riqueza de Margalef  0,5940 0,0584 0,7418 

Diversidade (H)  0,7098 0,0159 0,9234 

Equitatividade (E)  0,7575 0,0232 0,6453 

 

Dentre os ovos coletados, 4 grupos foram identificados: Clupeidae, Engraulidae, 

Perciformes e Pleuronectiformes. No período chuvoso, Engraulidae foi o grupo dominante, 

com abundância relativa de 60%, seguidos dos Perciformes, com 36% (Figura 11). Já no 

período seco, houve uma inversão dessa dominância, e os Perciformes foram mais 

abundantes que os Engraulídeos, apresentando abundância relativa de 52% e 41%, 

respectivamente (Figura 11). 

 



35 

 

 

 

Figura 11: Abundância relativa (%) dos grupos de ovos identificados nas campanhas de amostragem 
do período chuvoso e seco no perfil BTS. 

 

5.2.3 Larvas de Peixes 

Um total de 605 larvas foi coletado nas 12 campanhas, sendo 218 (36%) no período 

chuvoso e 387 (64%) no período seco, das quais 71 (12%) não puderam ser identificadas 

devido ao seu estado de conservação ou por estarem em estágio vitelínico.  

Nas campanhas do período chuvoso, a densidade média de larvas variou entre 56 

larvas/100m3 e 334 larvas/100m3 (Figura 12). Para as campanhas do período seco, a 
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densidade de larvas apresentou valores mais baixos do que nas campanhas do período 

chuvoso, variando entre 50 e 134 larvas/100m3. Assim como na densidade de ovos, foi 

observado um pico na densidade de larvas na estação 3 em ambos os períodos (Figura 12). 

Porém, o resultado da análise de variância (Tabela 5) não apresentou diferença 

significativa nem para a variabilidade espacial (p=0,1888), tão pouco para a variabilidade 

temporal (p=0,6714), indicando que a diferença encontrada não foi suficientemente forte 

para ser demonstrada matematicamente, assim como apontado para o biovolume e para os 

ovos de peixes.   

 

 

Figura 12: Variabilidade espaço-temporal da densidade média de larvas/100 m3, entre maio de 2012 e 
abril de 2013, no perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

5.2.4 Composição Taxonômica da Associação de Larvas  de Peixes 

Entre as 605 larvas capturadas, 65 (11%) se encontravam em estágio vitelínico e 6 

(1%) não foram identificadas. Os indivíduos identificados estão distribuídos em 27 taxa 

representados por 6 ordens, 18 famílias, 8 gêneros e 11 espécies (Tabelas 6 e 7). Destes, 

19 taxa foram encontrados no período chuvoso e 24 no período seco. Dezesseis táxons 

(59%) são originários de peixes adultos com comportamento demersal, enquanto que 10 

taxa (37%) apresentaram origem pelágica. Apenas 4% dos taxa foram constituídos por 
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larvas de origem mesopelágica, tais como o mictofídeo Ceratoscopelus warmingii indicador 

de água com origem oceânica (Tabela 6).   

Os taxa comuns entre os dois períodos foram: Achirus lineatus, Blenniidae, 

Oligoplites sp., Chloroscombrus chrysurus, Carangidae, Clupeidae, Engraulidae, 

Lycengraulis grossidens, Exocoetidae, Gerreidae, Eucinostomus sp., Gobiidae, Haemulidae, 

Microdesmus sp., Abudefduf saxatilis, Sciaenidae, Sparidae, Sphyraena sp. No período 

chuvoso Labrisomidae foi o único táxon que ocorreu exclusivamente, enquanto que 

Atherinella sp., Hypsoblennius sp., Naucrates ductor, Gobionellus sp. Microdesmus 

longipinnis e Ceratoscopelus warmingii foram exclusivos do período seco. 

 

Tabela 6: Lista taxonômica das larvas de peixes coletados entre maio/2012 e abril/2013 no perfil BTS, 

com respectivo nome popular e habitat (D: demersal; P: pelágico; MP: mesopelágico). 

Ordem Família Espécie Nome Popular Habitat 
Clupeiformes Engraulidae Lycengraulis grossidens Manjubão P 

Clupeidae Sardinha P 

Myctophiformes Myctophidae Ceratoscopelus warmingii Peixe-lanterna MP 

Atheriniformes Atherinopsidae Atherinella sp. Peixe-rei P 

Beloniformes Exocoetidae Peixe-voador P 

Hemiramphidae Hyporhamphus unifasciatus Agulha-branca P 

Perciformes Carangidae Oligoplites sp. Guaivira P 

Oligoplites saurus Solteira P 

Chloroscombrus chrysurus Palombeta P 

Naucrates ductor Peixe-piloto P 

Gerreidae Eucinostomus sp. Carapicu D 

Haemulidae Cocoroca D 

Sparidae Sargo D 

Sciaenidae Pescada D 

Labrisomidae Maria-da-toca D 

Pomacentridae Abudefduf saxatilis Sargentinho D 

Blenniidae Hypsoblennius sp. Maria-da-toca D 

Gobiidae Gobionellus sp. Amoré D 

Gobiosoma sp. D 

Microdesmidae Microdesmus sp. D 

Microdesmus longipinnis D 

Sphyraenidae Sphyraena sp. Barracuda P 

Pleuronectiformes Achiriidae Achirus lineatus Tapa D 
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Tabela 7: Abundância absoluta (n), abundância relativa (AR) e freqüência de ocorrência (FO) dos 

taxa formadores da assembléia de larvas de peixes coletados entre maio/2012 e abril/2013 no perfil 

Baía de Todos os Santos, BA. 

Taxa n AR (%) FO (%) 
Sparidae 86 14,2 83,0 
Gobiidae 72 11,9 66,4 
Achirus lineatus 63 10,4 50,0 
Haemulidae 52 8,6 66,4 
Lycengraulis grossidens 47 7,8 50,0 
Blenniidae 33 5,5 50,0 
Oligoplites sp. 23 3,8 66,4 
Chloroscombrus chrysurus 22 3,7 41,5 
Abudefduf saxatilis 20 3,3 33,2 
Engraulidae 20 3,3 58,0 
Gobionellus sp. 15 2,5 24,9 
Atherinella sp. 14 2,3 33,2 
Sciaenidae 11 1,8 16,6 
Carangidae 10 1,7 41,5 
Clupeidae 10 1,7 41,5 
Eucinostomos sp. 09 1,5 24,9 
Gerreidae 05 0,8 16,6 
Hypsoblennius sp. 04 0,7 16,6 
Microdesmus sp. 04 0,7 33,2 
Ceratoscopelus warmingii 03 0,5 8,3 
Naucrates ductor 02 0,3 8,3 
Exocotidae 02 0,3 16,6 
Labrisomidae 02 0,3 8,3 
Sphyraena sp. 02 0,3 16,6 
Hemiramphidae 01 0,2 8,3 
Hyporhamphus unifasciatus 01 0,2 8,3 
Microdesmus longipinnis 01 0,2 8,3 
Não Identificado 06 1,0 16,6 
Larva Vitelínica 65 10,6 58,0 
Total 605 100 

 

5.2.5 Número de taxa   

As campanhas do período chuvoso apresentaram um número médio de taxa que 

variou entre 2,3 e 3,3 (Figura 13). Já as campanhas do período seco, apresentaram maiores 

número de taxa por estação, com médias que variaram entre 3,8 e 5,3 (Figura 13). Porém, o 



39 

 

resultado da análise de variância (Tabela 5) não apresentou diferença significativa para a 

variabilidade temporal (p=0,1535), nem para a variabilidade espacial (p=0,5295).  

 

 

Figura 13: Variabilidade espaço-temporal do número de taxa, entre maio de 2012 e abril de 2013, no 
perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

5.2.6 Riqueza de Margalef  

Nas campanhas do período chuvoso, o Índice de Riqueza de Margalef (IRM) 

apresentou valores médios que variaram entre 1,5 e 2,9 (Figura 14). Nas campanhas do 

período seco, as médias do IRM foram superiores ao período chuvoso, com valores que 

variaram entre 2,4 e 3,9. O resultado da análise de variância (Tabela 5) não apresentou 

diferença significativa para a variabilidade temporal (p=0,0584), nem para a variabilidade 

espacial (p=0,5940). 
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Figura 14: Variabilidade espaço-temporal do Índice de Riqueza de Margalef, entre maio de 2012 e 
abril de 2013, no perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

5.2.7 Equitatividade  

Com relação à equitatividade valores médios entre 0,3 e 0,5 foram observados nas 

campanhas do período chuvoso, enquanto que nas campanhas do período seco as médias 

variaram entre 0,6 e 0,8 (Figura 16). O resultado da análise de variância (Tabela 5) não 

apresentou diferença significativa para a variabilidade espacial (p=0,7575), apresentando 

apenas diferença significativa para a variabilidade temporal (p=0,0232), em função da baixa 

equitatividade (<0,5) verificada no período chuvoso em relação ao período seco. 

5.2.8 Diversidade  

Nas campanhas do período chuvoso, a diversidade (H) apresentou valores médios 

de 0,2 para as estações 1 e 2 e de 0,3 nas estações 3 e 4 (Figura 15). Nas campanhas do 

período seco, as médias de diversidade foram superiores ao período chuvoso, variando 

entre 0,4 e 0,6. O resultado da análise de variância (Tabela 5) não apresentou diferença 

significativa para a variabilidade espacial (p=0,7098), contudo foi observada uma diferença 

significativa para a variabilidade temporal (p=0,0159), apesar dos valores observados em 

ambos os períodos apresentaram muito baixa diversidade (< 1 bits/org). 
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Figura 15: Variabilidade espaço-temporal da equitatividade, entre maio de 2012 e abril de 2013, no 
perfil Baía de Todos os Santos, Bahia 

 

 

 

Figura 16: Variabilidade espaço-temporal da diversidade, entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil 
Baía de Todos os Santos, Bahia. 

 

5.2.9 Frequência de Ocorrência 

 Os taxa foram classificados de acordo com sua freqüência de ocorrência, seguindo a 

classificação de Neumann-Leitão (1994). Durante as campanhas do período seco a família 

Sparidae ocorreu em 100% das estações de amostragem. Além da família Sparidae, as 
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famílias Haemulidae, Gobiidae, Blenniidae e o gênero Oligoplites sp. foram classificados 

como muito freqüentes, enquanto que as espécies Lycengraulis grossidens e 

Chloroscombrus chrysurus foram classificadas como freqüentes. Achirus lineatus foi o único 

táxon classificado como pouco freqüente (Figura 17). Já nas campanhas do período 

chuvoso os taxa Sparidae, Haemulidae, Gobiidae, Oligoplites sp. e Achirus lineatus foram 

classificados como freqüentes enquanto que  as espécies Lycengraulis grossidens e 

Chloroscombrus chrysurus e a família Blenniidae foram classificadas como pouco 

freqüentes (Figura 17). 

 

Figura 17: Freqüência de ocorrência (%) dos taxa característicos para os períodos seco e chuvoso, 
entre maio de 2012 e abril de 2013, no perfil BTS. 

 

5.2.10 Abundância Relativa 

A abundância relativa forneceu o critério empregado para determinação das famílias 

características da associação ictioplanctônica, onde foram selecionadas apenas as famílias 

com abundância relativa superior a 3,7%. Achirus lineatus, Blenniidae, Oligoplites sp., 

Chloroscombrus chrysurus, Lycengraulis grossidens, Gobiidae, Haemulidae e Sparidae 

foram os taxa considerados característicos para a área de estudo. Sparidae foi o táxon mais 

abundante (Tabela 7), representando 14,2% da abundância total, seguido de Gobiidae 

(11,9%), Achirus lineatus (10,4%), Haemulidae (8,6%), Lycengraulis grossidens (7,8%), 

Blenniidae (5,5%), Oligoplites sp (3,8%) e Chloroscombrus chrysurus (3,7%).  
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Analisando a abundância relativa dos taxa característicos para cada período, o 

Sparidae foi o táxon mais abundante no período seco, com abundância de 26%, seguido do 

Gobiidae com 18%. No período chuvoso, Gobiidae e Achirus lineatus foram os mais 

abundantes com 21% de abundância relativa (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Abundância relativa (%) dos taxa característicos para os períodos seco e chuvoso, entre 
maio de 2012 e abril de 2013, no perfil BTS. 

 

O resultado da análise de variância (Tabela 8) não apresentou diferença significativa 

para a variabilidade temporal e espacial para a maioria dos taxa característicos. Somente a 

família Sparidae apresentou uma variabilidade temporal significativa (p=0,0231), em função 

da sua maior abundância no período seco (Figura 18). 
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Tabela 8: Resultados da ANOVA Fatorial a x b (p), para o estudo da variabilidade espaço-temporal 

dos taxa ictioplanctônicos característicos do perfil  BTS (valores com diferença significativa estão 

apresentados em negrito). 

  Tratamentos  
(Estações) 

Blocos  
(Período) 

Interação  
(E x P) 

A. lineatus 0,3145 0,6427 0,6985 

Blenniidae  0,5634 0,6004 0,4013 

Oligoplites sp  0,0967 0,9112 0,7440 

C. chrysurus 0,5429 0,5830 0,3577 

L. grossidens 0,6278 0,0888 0,6719 

Gobiidae  0,6270 0,5889 0,7740 

Haemulidae  0,5261 0,6449 0,1225 

Sparidae  0,1025 0,0231 0,2485 

 

5.3 ANÁLISE DE ORDENAÇÃO 

A Análise de Correspondência Canônica não tendenciosa (DCCA) foi utilizada para 

investigar o tamanho do gradiente ambiental. Uma vez que este gradiente foi linear tanto 

para ovos (2,0), como para larvas de peixes (2,6), optou-se pela Análise de Redundância 

(RDA) para verificar através do diagrama de ordenação o principal padrão de variação na 

composição de ovos e da assembléia larval de peixes, em função da estrutura 

oceanográfica. Estas análises DCCA foram consideradas significantes estatisticamente, 

uma vez que os testes de Monte-Carlo apresentaram valores significativos tanto para o 

primeiro eixo (p<0,01), como para a soma de todos os eixos canônicos (p<0,01). 

Os coeficientes de regressão múltipla entre as variáveis oceanográficas (<0,7) 

obtidos durante as Análises de Redundância indicaram a ausência de covariáveis, ou seja, 

de variáveis altamente correlacionadas.  

O diagrama de ordenação para a composição de ovos de peixes (Figura 19) foi 

elaborado com os dois primeiros eixos canônicos da Análise de Redundância (AR) porque 

eles explicaram 95% da variação percentual acumulada da relação entre ovos de peixes e a 

estrutura oceanográfica (Tabela 9). A soma dos autovalores canônicos representou 21% da 

inércia total, quando o ideal é superior a 20% (Tabela 9). Ou seja, nesta AR, cerca de 21% da 
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variabilidade na composição dos ovos de peixes foi explicado pelo gradiente oceanográfico 

gerado pelas massas de água. 

Neste diagrama de ordenação (Figura 19), verificou-se uma evidente separação entre 

as estações de amostragem, em função do gradiente oceanográfico e da composição dos ovos 

de peixes. As estações de amostragem vinculadas a Água Tropical apresentaram maiores 

valores de temperatura, salinidade e MPS e estiveram associadas às maiores densidades de 

ovos de Clupeidae, Pleuronectiformes e Perciformes Já as estações associadas a Água 

Costeira apresentaram as maiores densidades de ovos de Engraulidae, além dos menores 

valores de temperatura, salinidade e MPS. 

Para a composição da assembléia de larvas de peixes, o diagrama de ordenação 

(Figura 20) foi elaborado com os dois primeiros eixos canônicos da Análise de Redundância 

(AR) que explicaram 98% da variação percentual acumulada da relação entre larvas de peixes 

e a estrutura oceanográfica (Tabela 10). A soma dos autovalores canônicos representou 13% 

da inércia total, quando o ideal é superior a 20% (Tabela 10). Ou seja, nesta AR, apenas 13%  

da variabilidade na composição de larvas de peixes foi explicado pelo gradiente oceanográfico 

gerado pelas massas de água. 

 

Tabela 9: Resumo da estatística da Análise de Redundância realizada para a composição de ovos de 

peixes e estrutura oceanográfica, no perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

    Eixos  

    1 2 3 4 

Autovalores   0.122 0.076 0.010 0.000 

Correlações espécie -ambiente   0.640 0.524 0.237 0.000 

Variância Percentual Acumulada       

             nos dados de espécies   12.2 19.7 20.73 52.6 

             na relação espécie -ambiente  58.7 95,2 1000.0 0.0 

Soma de todos os Autova lores  1     

Soma dos autovalores Canônicos  0.207     

Significância do primeiro eixo 

canônico 
p=0.002     

Significância de todos eixos 

canônicos 
p=0.002     
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Tabela 10: Resumo da estatística da Análise de Redundância realizada para a composição da 

assembléia de larvas de peixes e estrutura oceanográfica, no perfil Baía de Todos os Santos, Bahia. 

    Eixos  

    1 2 3 4 

Autovalores   0.110 0.016 0.002 0.000 

Correlações espécie -ambiente   0.576 0.460 0.135 0.000 

Variância Percentua l Acumulada       

             nos dados de espécies   11.0 12.6 12.9 43.2 

             na relação espécie -ambiente  85.5 98.2 100.0 0.0 

Soma de todos os Autovalores  1     

Soma dos autovalores Canônicos  0.129     

Significância do primeiro eixo 

canônico 
p=0.006     

Significância de todos eixos 

canônicos 
p=0.010     

 

 

Figura 19: Diagrama de Ordenação para a Análise de Redundância relacionando as estações de 
amostragem, a composição de ovos de peixes e a estrutura oceanográfica no perfil Baía de Todos os 
Santos, Bahia (Primeiro algarismo corresponde às campanhas 1-12; segundo algarismo às estações 
1-4; Tem, temperatura; Sal, salinidade; MPS, material particulado em suspensão). 
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Neste diagrama de ordenação (Figura 20), também verificou-se uma clara separação 

entre as estações de amostragem, em função do gradiente oceanográfico e da composição da 

assembléia de larvas de peixes. As estações de amostragem vinculadas a Água Tropical 

apresentaram maiores valores de temperatura, salinidade e MPS e estiveram associadas às 

maiores densidades de larvas de quase todos os táxons característicos, tais como: Achirus 

lineatus, Chlroroscombrus chrysurus, Lycengraulis grossidens, Oligoplites sp, Blenniidae, 

Haemulidae e Sparidae. Já as estações associadas a Água Costeira caracterizadas pelos 

menores valores de temperatura, salinidade e MPS, apresentaram as maiores densidades de 

larvas de Gobiidae.  

 

 

Figura 20: Diagrama de Ordenação para a Análise de Redundância relacionando as estações de 
amostragem, a composição de larvas de peixes e a estrutura oceanográfica no perfil Baía de Todos 
os Santos, Bahia (Primeiro algarismo corresponde às campanhas 1-12; segundo algarismo às 
estações 1-4; Ali, Achirus lineatus; BLE, Blenniidae; Cch, Chlroroscombrus chrysurus; GOB, Gobiidae; 
HAE, Haemulidae; Lgr, Lycengraulis grossidens; Oli, Oligoplites sp.; SPA, Sparidae; Tem, 
temperatura; Sal, salinidade; MPS, material particulado em suspensão).  
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6. DISCUSSÂO 

 

6.1 AMBIENTE OCEANOGRÁFICO 

Os valores de salinidade indicaram a presença de duas massas de água durante o 

estudo.  Entre dezembro de 2012 (período seco) e abril de 2013 (período chuvoso), 

verificou-se a presença exclusiva da massa de Água Tropical, caracterizada por 

temperaturas superiores a 18,5 ºC e salinidade acima de 36 (Campos et al., 1995), que 

adentra a baía nos meses de verão (Cirano & Lessa, 2007). Nas 24 baias presentes no 

litoral brasileiro, entre o Estado do Maranhão e o Rio Grande do Sul, a Baía de Todos os 

Santos é a única a apresentar a penetração de Água Tropical em seu interior (Lessa et al., 

2009). Isto ocorre devido à estreita plataforma continental do litoral norte da Bahia 

(Summerhayes et al., 1975), que em frente a Salvador possui apenas cerca de 10 km de 

extensão (Carta DHN B1100).  

Entre os meses de maio (período chuvoso) e novembro (período seco) de 2012, 

além da Água Tropical, também houve a formação de uma massa de Água Costeira, mais 

fria e menos salina, que dificulta a entrada da Água Tropical (Cirano & Lessa, 2007). 

Contudo, apenas no mês de agosto foi registrada exclusivamente a assinatura da Água 

Costeira em todo o perfil estudado. No monitoramento hidroquímico realizado no norte da 

BTS, tanto no período seco como no chuvoso, foi registrada apenas a Água Costeira 

(Mafalda Jr. et al., 2003). Já no porto de Aratu (Ferreira, 2011; Ferreira et al., 2012) e no 

Porto de Salvador (UFBA-CODEBA, 2011) também foi registrada a ocorrência simultânea 

das massas de Água Tropical e Costeira, que foi observada no final do período chuvoso. A 

estrutura oceanográfica observada na superfície certamente foi afetada pela baixa 

precipitação pluviométrica observada no período que alterou a climatologia esperada.  

Segundo Mafalda Jr et al. (2004b), no Litoral norte da Bahia, onde predomina a  

massa de Água Tropical, a Água Costeira, com temperatura entre 25,7 e 27,6°C, e 

salinidade entre 31,8 e 35,5, foi formada apenas no mês de maio, em função da elevada 

pluviosidade e conseqüente aumento da vazão estuarina. 

O maior aporte continental associado à menor evapotranspiração e maior 

pluviosidade acarreta em um decréscimo de temperatura no período chuvoso (Santos, 

2012), padrão térmico que foi evidenciado neste estudo, onde o período seco apresentou 
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temperaturas relativamente mais elevadas do que o período chuvoso, como também foi 

observado no norte da Bahia de Todos os Santos (Mafalda Jr. et al., 2003) e na baía de 

Aratu (Ferreira, 2011; Ferreira et al., 2012). Porém, no litoral norte da Bahia (Mafalda Jr. et 

al., 2006), a temperatura apresentou valores mais elevados durante o período chuvoso.  

6.2 ASSOCIAÇÃO ICTIOPLANCTÔNICA 

A Baía de Todos os Santos abriga estuários com uma rica biodiversidade de alto 

interesse ecológico e extrativista (Hatje & Andrade, 2009). Contudo, as assembléias larvais 

estuarinas geralmente apresentam baixa diversidade e elevada abundância de indivíduos, 

quando comparada com a zona costeira adjacente (Harris et al., 2001), onde as águas 

tropicais apresentam uma diversidade elevada, mas com baixa abundância de ictioplâncton 

(Leis, 1993). A riqueza ictioplanctônica observada no perfil BTS contou com 18 famílias e 

pode ser considerada moderada quando comparada com a riqueza registrada em ambientes 

estuarino-costeiros do norte da BTS (Katsuragawa et al., 2011; Mafalda Jr., 1995; Mafalda 

Jr. et al., 2008; TRANSPETRO, 2002), onde entre 12 e 18  famílias foram identificadas 

(Apêndice B e C). Na baía de Aratu (Apêndice C) valores mais inferiores ainda já foram 

registrados (Bourscheid-FORD, 2004; Bourscheid-BRASKEN, 2005). No litoral de Salvador, 

entre o Rio Vermelho e Jaguaribe, o número de famílias registradas varia entre 13 e 22 

(Geohidro, 1993; Higesa, 2006; Hydros-CH2MHILL, 2009). Já no Porto de Salvador e no 

Porto de Aratu (UFBA-CODEBA, 2011), o número de taxa foi ligeiramente superior, com 20 

famílias identificadas (Apêndice B). No litoral norte da Bahia foi registrada a maior riqueza 

para a região com 33 famílias identificadas (Mafalda Jr., et al., 2004a) 

Na Baía de Camamu, no baixo sul do estado da Bahia, a riqueza foi bastante inferior 

(7 famílias) a BTS (Katsuragawa et al., 2011), assim como  em estuários  do Pará (Silva et 

al., 2011) e  na baía de Babitonga, em Santa Catarina (Costa et al., 2009), onde foram 

identificados apenas 9 e 8 famílias, respectivamente. Em outros estuários costeiros 

tropicais, como na Baía de Guanabara (Castro et al., 2005), um total de 17 famílias foram 

coletadas;  no estuário do rio Vaza-Barris (SE), Santos (2012) identificou 21 famílias; e em 

dois estuários no Espírito Santo, 25 famílias foram identificadas (Santa’Anna, 2005). 

A amplitude da densidade de ovos e larvas de peixes registradas no perfil BTS é 

superior aos intervalos de amplitude observados em regiões abrigadas com menor 

hidrodinâmica, tais como o norte da BTS, o porto de Aratu e o Porto de Salvador (Apêndice 

B). Estas regiões também possuem em comum um elevado grau de antropização.  
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No perfil BTS entre os 27 taxa identificados, 16 (59%) são demersais, 10 (37%) são 

pelágicos e apenas 1 (4%) é mesopelágico. Dos 8 taxa característicos do ictioplâncton da 

área de estudo, 5 são demersais (Achirus lineatus, Blenniidae, Haemulidae, Sparidae e 

Gobiidae) e 3 são pelágicos (Chlroroscombrus chrysurus, Lycengraulis grossidens e 

Oligoplites sp.). As larvas de peixes cujos adultos são demersais foram os que apresentaram 

maior abundância relativa, tais como Achirus lineatus, Haemulidae, Sparidae e Gobiidae, 

indicando a dominância dos demersais na área de estudo.  

Esse padrão também foi observado por Mafalda Jr. (2008) no norte da BTS onde os 

demersais (58,3%) foram predominantes, com uma menor contribuição dos epipelágicos 

(41,7%). No estuário do rio Vaza-Barris as famílias de hábitos demersais foram as mais 

abundantes (Santos, 2012); no litoral norte de São Paulo o número de famílias demersais 

também foi maior que as famílias pelágicas (Katsuragawa et al., 1993);  enquanto que na 

baía de Guanabara (Castro et al., 2005) e da Babitonga (Costa & Conceição, 2009) as mais 

abundantes foram as famílias pelágicas, com dominância de Engraulidae. Ou seja, na 

grande maioria dos sistemas estuarino-costeiros a dominância é de larvas com origem em 

peixes demersais, enquanto que a participaçao de familias pelágicas aumenta com o 

afastamento da costa. 

Com exceção do Myctophidae, único táxon mesopelágico observado neste estudo, a 

maioria já possui registro para a região (Lopes et al., 1998; Oliveira-Silva, 2008; 

Katsuragawa et al., 2011), entre os quais várias famílias constituem recursos pesqueiros 

importantes como Clupeidae, Engraulidae, Hemiramphidae,  Gerreidae, Haemulidae, Sparidae 

e Sciaenidae, indicando a importância desta área como local de criação de larvas de peixes. 

Neste estudo a família Myctophidae, representada pela espécie Ceratoscopelus warmingii, 

teve sua primeira ocorrência registrada dentro da BTS, apesar de já ter sido relatado a 

ocorrência desta família em outros estudos nas áreas adjacentes (Mafalda Jr. et al., 2004a). 

Essa família é um dos principais componentes do ictioplâncton em estudos realizados em 

diversos locais da costa brasileira (Nonaka et al., 2000; Mafalda Jr. et al., 2004a, Mafalda Jr. 

et al., 2006; Castro, 2006; Castro et al., 2010;  Namike, 2013). Como as espécies 

mesopelágicas realizam desova oceânica, a sua ocorrência em regiões costeiras é um 

indicativo da intrusão de águas oceânicas na região costeira como observado no mar de 

Alborán, no sul da Espanha (Mafalda Jr. & Rubin, 2008). 

Mafalda Jr. et al. (2008) identificou na Baía de Todos os Santos 12 famílias,  onde  

Carangidae (Oligoplites spp e Caranx spp), Sparidae, Engraulidae, Blenniidae, Gerreidae 

(Diapterus spp e Eucinostomus spp), Gobiidae (Gobionellus spp), compreenderam 84,8% do 
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total de larvas de peixes. As outras seis famílias: Tetraodontidae (Sphoeroides spp), 

Achiridae (Achirus lineatus e Trinectes paulistanus), Sciaenidae, Syngnathidae (Syngnathus 

spp e Hippocampus reidi), Hemiramphidae (Hyporhamphus spp) e Clupeidae 

compeenderam somente 15,2%.  Assim como verificado neste estudo, os valores de 

densidade de ovos e de larvas de peixes foram compatíveis com aqueles verificados em 

outras zonas costeiras tropicais do nordeste do Brasil (Castro & Bonecker, 1996; Ekau et al., 

1999, 2001; Mafalda Jr. et al., 2004a, 2006), indicando a utilização da BTS como sítio de 

desova e crescimento de larvas de peixes.  

Costa (2009) encontrou Engraulidae, Gobiidae, Haemulidae, Sparidae, Blennidae e 

Carangidae entre as 8 famílias mais abundantes na baía da Babitonga. Na baía de 

Guanabara, Castro et al. (2005) registraram uma grande abundância de Engraulidae, 

Clupeidae, Scianidae, Blennidae e Gobiidae. Santos (2012) encontrou Engraulidae, 

Gobiidae, Scianidae e Achiriidae como as famílias mais abundantes e freqüentes no estuário 

do rio Vaza-Barris em Sergipe. De forma comparada, com exceção de Clupeidae e 

Scianidae, todas as demais famílias estiveram entre as mais abundantes na área de estudo. 

As assembléias de larvas de peixes em estuários brasileiros estão estruturadas em 

torno de Gobiidae, Sciaenidae, Engraulidae e Clupeidae (Joyeux et al., 2004). Bonecker 

(2009) e Bartella-Bergan et al. (2002) em estudos realizados no estuário dos rio Mucuri e 

Caeté, respectivamente, também obtiveram resultados semelhantes. Em altas latitudes, 

estuários são tipicamente dominados pela família Clupeidae, enquanto que em baixas 

latitudes a família Engraulidae é dominante (Barletta-Bergan et al., 2002). Contudo, este 

padrão não foi encontrado no perfil BTS, pois o mesmo não possui características 

oceanográficas estuarinas, em função do predomínio da água Tropical ao longo do perfil. 

Assim, neste estudo a família Sparidae foi mais abundante seguida de Gobiidae e 

Engraulidae, enquanto que em outra área adjacente, localizado no norte da BTS, as famílias 

Gobiidae e Engraulidae foram as mais abundantes (Katsuragawa et al., 2011; Mafalda et al., 

2008).  

A família Sparidae foi a única a apresentar variação temporal significativa (p>0,05), 

sendo mais abundante no período seco do que no período chuvoso. Já o segundo táxon 

mais abundante, Gobiidae, apresentou valores muito semelhantes entre os dois períodos, 

com uma abundância relativa um pouco maior no período chuvoso.  A família Engraulidae, 

formada por larvas de Lycengraulis grossidens e por outras espécies não identificadas, 

predominou no período seco. Apesar de Engraulidae não ter sido a família mais abundante 

neste estudo, como em outros estudos (Bartella-Bergan et al., 2002; Bonecker et al., 2009;  
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Joyeux et al., 2004), os ovos de Engraulidae foram os mais abundantes seguidos dos ovos 

de Perciformes.  

Vários autores afirmam que a temperatura é uma importante variável ambiental que 

influencia a distribuição sazonal do ictioplâncton (Mafalda, 2003; Castro et al., 2005; 

Santa’Anna, 2005; Costa et al., 2009) e que as maiores densidades de ovos e larvas 

ocorrem nos meses em que as temperaturas apresentam valores mais elevados. Porém em 

um estudo realizado por Silva et al. (2011), em quatro estuários no Pará, onde a variação 

térmica tem uma baixa amplitude, a temperatura não foi fator limitante para estágios iniciais 

de peixes. Em outro estudo realizado por Weiss (1981) na Lagoa dos Patos, foi observado 

que a distribuição do ictioplâncton foi independente da temperatura, mas esteve mais 

relacionada com a entrada de água salina no sistema. No presente estudo, apesar de não 

haver diferença estatisticamente significativa, a densidade de ovos e larvas foi maior no 

período chuvoso, quando as temperaturas foram menores. Resultados diferentes foram 

obtidos por Lopes (2006) e Katsuragawa et al. (2011), onde os autores observaram 

densidades maiores no verão. 

A comunidade de peixes estuarinos é constituída por espécies residentes, migrantes 

marinhas e de água doce, que 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 

importante área de desova e desenvolvimento de muitas espécies de peixes como Gobiidae, 

Engraulidae, Blenniidae, Carangidae e Clupeidae (Katsuragawa et al., 2011). Essa 

afirmação é corroborada com este estudo, onde, com exceção do Clupeidae, todas as 

famílias estiveram presentes como taxa característicos da área.  

Para entender padrões de abundância e distribuição de ovos e larvas, em uma dada 

região, não se pode apenas compreender aspectos da dinâmica reprodutiva da espécie, 

mas também as condições oceanográficas vigentes naquela região, ao longo do período de 

desenvolvimento larval (Bezerra Jr., 2011). Sánchez-Velasco et al. (1996) relatam, em um 

estudo feito em um estuário no Golfo do México, que a abundância e a distribuição de larvas 

de peixes foram fortemente influenciadas pelas condições ambientais resultante das trocas 

de água entre o estuário e o mar. Neste estudo podemos verificar que a dispersão do 

ictioplâncton da entrada da Baía de Todos os Santos para o interior do estuário do 

Paraguaçu foi comprovada através da associação de grande parte dos taxa característicos 

com a Água Tropical e pela presença do táxon mesopelágico, Myctophidae, no interior da 

BTS.  
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7. CONCLUSÃO 

O padrão de precipitação pluviométrica mensal observado, entre maio de 2012 e abril de 

2013, não foi o esperado alterando o gradiente climatológico. 

Ao longo do perfil BTS o gradiente oceanográfico foi estabelecido pela presença de duas 

massas de água, denominadas Água Costeira, de características euhalina (salinidade entre 

30 e 40) e Água Tropical, com elevada temperatura e salinidade. 

Apesar do comprovado gradiente oceanográfico espacial, gerado pela temperatura, 

salinidade e MPS, a assembléia ictioplanctônica não apresentou variabilidade espacial para 

nenhuma das variáveis estruturais investigadas. 

Provavelmente, devido ao gradiente climatológico alterado, também não foi encontrada 

variabilidade temporal nas seguintes variáveis estruturais da assembléia ictioplanctônica: 

densidade de ovos, densidade de larvas, riqueza de táxons e riqueza de Margalef.  

As diferenças significativas encontradas na equitatividade e na diversidade, entre os 

períodos seco e chuvoso, refletem a sensibilidade destas variáveis em revelar a influência 

do gradiente climatológico sobre a estrutura das assembléias de larvas de peixes. 

As seguintes espécies são indicadores da massa de Água Tropical: Achirus lineatus, 

Chloroscombrus chrysurus e Lycengraulis grossidens. 

Os ovos de Clupeidae, Perciformes e Pleuronectiformes estiveram associados 

principalmente a Água Tropical. 

Apenas os ovos da família Engraulidae e as larvas da família Gobiidae foram vinculados a 

massa de Água Costeira. 

O mictófido Ceratoscopelus warmingii constituiu uma espécie indicadora do transporte de 

larvas de peixes mesopelágicos da área oceânica adjacente para o interior da BTS. 

Foi demonstrado, através de análise multivariada, que o avanço da Água Tropical para o 

interior da BTS promove a dispersão de ovos e larvas de peixes que se reproduzem na 

região costeira adjacente a BTS, tais como: Achriidae, Carangidae, Blenniidae, Haemulidade 

e Sparidae, uma vez que os mesmo sempre estiveram associados à Água Tropical, 

independente da estação de amostragem ao longo do perfil analisado.  
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APÊNDICE A  – Dados oceanográficos das estações de amostragem realizadas entre maio 
de 2012 e abril de 2013.  

Estação  Data Período Salinidade Temperatura Massa de 

água 

11 11/05/12 Chuvoso 36.96 27.39 Tropical 
12 11/05/12 Chuvoso 37.05 28.24 Tropical 
13 11/05/12 Chuvoso 36.40 28.23 Tropical 
14 11/05/12 Chuvoso 35.32 28.26 Costeira 
21 27/05/12 Chuvoso 36.45 26.49 Tropical 
22 27/05/12 Chuvoso 36.25 26.30 Tropical 
23 27/05/12 Chuvoso 35.46 26.37 Costeira 
24 27/05/12 Chuvoso 33.78 26.40 Costeira 
31 02/07/12 Chuvoso 35.75 25.81 Costeira 
32 02/07/12 Chuvoso 35.79 25.93 Costeira 
33 02/07/12 Chuvoso 36.40 28.23 Tropical 
34 02/07/12 Chuvoso 31.37 26.36 Costeira 
41 24/08/12 Chuvoso 35.98 24.92 Costeira 
42 24/08/12 Chuvoso 35.49 24.94 Costeira 
43 24/08/12 Chuvoso 33.93 24.96 Costeira 
44 24/08/12 Chuvoso 31.82 25.30 Costeira 
51 22/09/12 Seco 36.81 25.45 Tropical 
52 22/09/12 Seco 36.00 26.37 Tropical 
53 22/09/12 Seco 34.94 27.31 Costeira 
54 22/09/12 Seco 33.74 27.39 Costeira 

61 20/10/12 Seco 37.03 25.55 Tropical 

62 20/10/12 Seco 36.31 26.31 Tropical 

63 20/10/12 Seco 35.63 26.87 Costeira 

64 20/10/12 Seco 34.68 26.82 Costeira 

71 21/11/12 Seco 36.34 27.05 Tropical 

72 21/11/12 Seco 36.81 27.86 Tropical 

73 21/11/12 Seco 36.40 29.30 Tropical 

74 21/11/12 Seco 35.24 28.89 Costeira 

81 18/12/12 Seco 37.09 24.81 Tropical 

82 18/12/12 Seco 37.21 27.92 Tropical 

83 18/12/12 Seco 36.75 29.01 Tropical 

84 18/12/12 Seco 36.23 29.40 Tropical 

91 18/01/13 Seco 37.21 26.27 Tropical 

92 18/01/13 Seco 37.57 28.28 Tropical 

93 18/01/13 Seco 37.92 29.44 Tropical 

94 18/01/13 Seco 37.23 29.77 Tropical 

101 19/02/13 Seco 37.41 27.95 Tropical 

102 19/02/13 Seco 37.82 29.49 Tropical 

103 19/02/13 Seco 38.09 30.51 Tropical 

104 19/02/13 Seco 37.36 30.48 Tropical 

111 21/03/13 Chuvoso 37.24 27.59 Tropical 



 

 

APÊNDICE A  (continuação) – Dados oceanográficos das estações de amostragem 
realizadas entre maio de 2012 e abril de 2013.  

Estação  Data Período Salinidade Temperatura Massa de 

água 

112 21/03/13 Chuvoso 37.76 30.01 Tropical 

113 21/03/13 Chuvoso 37.90 30.19 Tropical 

114 21/03/13 Chuvoso 37.31 30.26 Tropical 

121 19/04/13 Chuvoso 37.12 27.78 Tropical 

122 19/04/13 Chuvoso 37.41 28.90 Tropical 

123 19/04/13 Chuvoso 37.96 29.24 Tropical 

124 19/04/13 Chuvoso 37.57 28.93 Tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B  - Número de famílias de larvas de peixes e amplitude da densidade de ovos e 

de larvas de peixes em diferentes estudos realizados entre 1993 e 2013, no litoral de 

Salvador e na BTS, Bahia.  

  Mafalda  Geohidro  Hydros  Geohidro  Higesa  UFBA-  
CODEBA 
2011 

UFBA-  
CODEBA 
2011 

Estudo 
Atual  
 
2012/13 

2008 1993 2009 1993 2006 

Local Norte da 
BTS 

Rio 
Vermelho 

Rio 
Vermelho Jaguaribe Jaguaribe Porto de 

Aratu 
Porto de 
Salvador BTS 

Famílias 12 15 22 13 18 20 19 18 

O/100m3 1–360 0–66 70–63000 8–30 41–784 0 – 1325 0 – 2198 17–18326 

L/100m3 1–57 1–66 0–714 17–62 0–318 0 – 76 0 – 1192 0 – 1280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE C – Composição das assembléias de larvas de peixes na Baía de Todos os 
Santos (FONTE: A, Mafalda Jr., 1995 - Norte da BTS; B, Mafalda Jr., 1995 - Norte da BTS; 
C, CETREL-TRANSPETRO, 2002 – Norte da BTS; D, Bourscheid-FORD, 2004 - Baía de 
Aratu; E, Bourscheid-BRASKEN, 2005 – Baía de Aratu;  F, UFBA-CODEBA, 2011 – Porto de 
Aratu; G, Estudo atual, Perfil BTS,).   

Projeto A B C D E F G 

Período 1994 1995 2002 2004 2005 2011 Estudo 
atual 

Campanhas 4 4 4 4 2 5 12 

Amostras 40 40 48 40 24 60 48 

        

Taxa        

CLUPEIFORMES        
Engraulididae x x x x x x x 
Clupeidae x x x   x x 
ATHERINIFORMES        
Atherinopsidae      x x 
Belonidae x       
Exocoetidae      x x 
Hemiramphidae x x x   x x 
SYNGNATHIFORMES        
Syngnathidae x x x x x x x 
PERCIFORMES        
Serranidae      x  
Carangidae x x x x x x x 
Lutjanidae      x  
Gerreidae x x x x x x x 
Sparidae x x x  x x x 
Sciaenidae x x x   x x 
Haemulidae x  x  x x x 
Pomacentridae      x x 
Labridae   x     
Blenniidae x x x x x x x 
Gobiidae x x x x  x x 
Labrisomidae   x  x x x 
Microdesmidae      x x 
Sphyraenidae   x   x x 
PLEURONECTIFORMES        
Bothidae x       
Cynoglossidae   x     
Achiriidae x x x x x x x 
TETRAODONTIFORMES        
Tetraodontidae x x x  x x  
Número de famílias 15 12 17 7 10 20 18 

 


