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RESUMO

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito de gradientes ambientais sobre a
composição e estrutura da ictiofauna demersal de águas costeiras. As
amostras de peixes demersais foram coletadas de fev/2010 a fev/2011 por
arrasto sobre o substrato predominantemente arenoso em sete sítios
localizados em profundidades de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35m. Dados de
transparência, temperatura, salinidade, concentração de clorofila-a, tamanho
do grão e teor de matéria orgânica do sedimento foram obtidos para
caracterização dos sítios. A transparência e a matéria orgânica presente no
sedimento, além de serem significativamente maiores nos sítios mais distantes
da costa, foram evidenciadas, juntamente com clorofila-a, como as principais
responsáveis pela segregação dos pontos amostrais. Um total de 8.989 peixes,
representando 34 famílias, 61 gêneros e 80 espécies foi capturado. A
diversidade, a abundância e a biomassa foram significativamente maiores
próximo a costa. Ordenação mostrou que a estrutura da ictiofauna em
profundidades de 5 a 10 m difere daquela em profundidades de 20 a 35 m.
SIMPER mostrou que os cienídeos Paralonchurus brasiliensis, Isopisthus
parvipinnis e Larimus breviceps são muito mais abundantes de 5 a 10 m,
enquanto que os linguados Symphurus tesselatus e Syacium micrurum
ocorrem predominantemente de 20 a 35 m. ANOVAs de medidas repetidas
demonstraram diferenças significativas dos principais descritores de
comunidades entre as profundidades, exceto a riqueza. Concluiu-se que a
profundidade e os gradientes ambientais influenciados por ela, mesmo com
variações em menor escala, tem um papel importante no entendimento dos
fatores que afetam a distribuição das espécies e a estrutura das assembleias
de peixes em plataformas continentais. Os resultados deste trabalho contrariam
o paradigma de que a fauna de peixes das plataformas continentais tropicais é
acentuadamente constante e muitas das mesmas famílias estão representadas
sobre fundos semelhantes em massas de água similares.
.
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ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the effect of environmental gradients on
the composition and structure of the demersal fish fauna of coastal waters.
Demersal fish samples were collected from Feb/2010 Feb/2011 by the drag on
the predominantly sandy substrate in seven sites located at depths of 5, 10, 15,
20, 25, 30 and 35m. Data transparency, temperature, salinity, chlorophyll-a,
grain size and organic matter content of the sediment were obtained to
characterize the site. Transparency and the organic matter present in the
sediment are significantly higher in more distant sites from the coast, were
found along with chlorophyll-a, as the main responsible for the segregation of
sample points. A total of 8,989 fish representing 34 families, 61 genera and 80
species were captured. The diversity, abundance and biomass were
significantly higher near the coast. Ordering showed that the structure of the fish
fauna at depths of 5 to 10 m in depth differs from 20 to 35 m. SIMPER showed
that sciaenids Paralonchurus brasiliensis, Isopisthus parvipinnis and Larimus
breviceps are much more abundant 5-10 m, while the sole Symphurus
tesselatus and Syacium micrurum occur predominantly 20-35 m. Repeated
measures ANOVA showed significant differences of the main descriptors of
communities between depths except richness. It was concluded that the depth
and environmental gradients influenced by it, even with variations on a smaller
scale, has an important role in understanding the factors that affect the
distribution of species and the structure of fish assemblages on the continental
shelf. These results contradict the paradigm that the fish fauna of tropical
continental shelves is markedly constant and many of the same families are
shown on similar funds in similar water masses.
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1. INTRODUÇÃO

Os padrões de macro escala na distribuição dos organismos resultam
principalmente das respostas das espécies ao seu ambiente físico (Elliott &
Hemingway, 2002). Assembleias de peixes são fortemente influenciadas por
fatores ambientais (Whitfield & Elliott, 2002). O esquema de classificação
proposto por Longhurst & Pauly (2007) para a distribuição da ictiofauna
demersal, utiliza o tipo de sedimento como fator estruturador das assembleias
nas plataformas continentais ao redor do mundo. Esse esquema resulta numa
elevada uniformidade em termos de família para extensas áreas, por exemplo,
Sciaenidae deve predominar sobre os depósitos costeiros inconsolidados
lamosos e arenosos desde o Caribe até Cabo Frio (Brasil) – denominada
Assembleia dos cienídeos tropicais.
Variações espaciais de pequena escala descrevem melhor os padrões de
distribuição e abundância das espécies, promovendo uma melhor explicação
sobre a variação da estrutura da assembleia de peixes dentro de uma escala
mais ampla (Raedemaecker et al, 2010). Estudos considerando escalas
espaciais menores apontam a temperatura e a salinidade como fatores
estruturadores da distribuição da ictiofauna em regiões costeiras. Essas
variáveis parecem influenciar diferentes aspectos da comunidade, a
temperatura sendo um melhor preditor de abundância total e a salinidade
influenciando a riqueza de espécies e a biomassa total (Marshall & Elliott,
1998). Na plataforma sudeste brasileira a temperatura foi a variável mais
importante para explicar a distribuição de cienídeos (Muto et al. 2000). Schmidt
et al (2012) nessa mesma área concluíram que tanto a profundidade quanto a
temperatura estiveram relacionadas com a distribuição das espécies. Na Baía
de Santos (SP), as distribuições espaço-temporais de cienídeos foram
influenciadas pelas variáveis temperatura, salinidade e concentração de
oxigênio dissolvido (Giannini & Paiva Filho 1994). Na Baía de Sepetiba (RJ), a
profundidade seguida da transparência foram as principais variáveis ambientais
influenciando a distribuição (Araújo et al. 2002). Na Baía de Pinheiros (PR), a
profundidade foi o parâmetro que exerceu a maior influência (Schwarz Jr et al.,
2006).
A profundidade é um fator importante para prever a composição e abundância
de peixes, visto ser um componente chave da heterogeneidade de habitat em
ambientes demersais (Damalas et al. 2010). A co-variação de outros fatores
abióticos com a profundidade foi relatada por Snelgrove & Butman (1994),
sugerindo que a quantidade de energia hidrodinâmica e a disponibilidade de
material orgânico deveriam ser os fatores primários na determinação da
estrutura da assembleia de peixes marinhos e que estes se correlacionam
fortemente com a profundidade. Outros parâmetros ambientais importantes,
como intensidade luminosa, temperatura, turbidez, tipo de substrato,
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produtividades primária e secundária também estão correlacionados com a
profundidade (Blaber et al. 1994). Além disso, as assembleias macrobentônicas
e de outros invertebrados marinhos que tem papel importante como fonte de
alimento para peixes são fortemente influenciadas pelas variáveis relacionadas
com a profundidade e o sedimento (Raedemaecker et al. 2010).
Existem poucos estudos sobre a distribuição da ictiofauna da plataforma
continental brasileira (Dantas et al 2012). Para as regiões sul e sudeste
podemos destacar os trabalhos de Giannini & Paiva Filho (1995), Araújo et al.
(1998), Godefroid et al. (2003) e Araújo et al. (2008), enquanto que para a
região nordeste destacamos os trabalhos de Teixeira & Almeida (1998),
Oliveira-Silva et al. (2008), Santana & Severi (2009) e Dantas et al (2012). A
maioria desses utiliza técnicas de amostragem que agrupam espécies por
profundidade realizando arrastos em distâncias consideráveis e,
consequentemente, não permitindo inferências acuradas sobre a distribuição
espacial. Na plataforma rasa de Ilhéus, estudos apenas inventariaram as
espécies (Moraes et al., 2009) e analisaram variações em sua estrutura
(Ferraz, 2008). Constatou-se que ocorrem assembleias relacionadas aos
diferentes períodos do ano (verão e inverno). Contudo, os resultados não foram
conclusivos em relação à distribuição espacial, persistindo esta lacuna no
conhecimento para a região.
Estudar os efeitos, em micro escala, da profundidade nos ecossistemas
costeiros, além de fornecer subsídios para uma melhor compreensão dos
fatores que afetam a distribuição das espécies ícticas, pode auxiliar na
regulamentação de atividades antrópicas e fornecer informações mais
adequadas para possíveis planos de manejo de fauna. Dessa forma, o primeiro
objetivo deste estudo foi determinar a estrutura da ictiofauna demersal em
profundidades de 5 a 35 m ao longo da plataforma continental interna da costa
de Ilhéus-BA e, assim, determinar se a composição varia de acordo com a
profundidade da água e distância da costa. Um segundo objetivo foi apurar
quais as espécies contribuem para essas mudanças. Finalmente, os dados da
composição de espécies foram relacionados com dados ambientais para
verificar quais deles contribuíram para as mudanças observadas.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de Estudo
O litoral sul da Bahia compreende um mosaico de habitats com alta relevância
ecológica, tais como recifes de coral, afloramentos rochosos, praias arenosas e
manguezais, além de extensas áreas de fundo inconsolidado na plataforma
continental (Bittencourt et al., 2000).
No município de Ilhéus (14°46’S e 39°02’W), que possui aproximadamente 80
km de linha de costa, destacam-se os estuários dos rios Cachoeira e Almada
que introduzem nutrientes, sedimentos terrígenos e água doce na plataforma
continental adjacente (Foepel, 2013). Próximo a desembocadura do Rio
Almada encontra-se o Porto “off-shore” de Ilhéus. Sua construção e posteriores
modificações são apontadas como causadoras de distúrbios na dinâmica
costeira nas áreas próximas ao porto.
A plataforma continental de Ilhéus, cuja linha de quebra ocorre entre as
isóbatas de 50 e 60m (França,1979) é estreita (≈18km), rasa (40-80m) e
apresenta alto grau de exposição a ondas e correntes (Falcão Filho 2010). Os
períodos de onda variam de 5,0 a 6,5 seg e as alturas associadas a eles de 1,0
a 1,5m. As frentes de ondas interferem na dinâmica do fundo marinho em
profundidade de 20 a 35m, aproximadamente (Rezende, 2010).
A Corrente do Brasil banha a plataforma leste brasileira. Sua camada
superficial (AT) apresenta temperaturas e salinidades elevadas (T>20ºC;
S>36). Na área de estudo, a influência da AT varia em função da distância da
costa e do padrão sazonal da pluviosidade (Miranda, 1985).

2.2 Coleta de dados
Os dados foram obtidos através do projeto BIOALMA – “Levantamento da
biodiversidade e bioecologia das principais espécies da megafauna da zona
costeira de Ilhéus (BA): avaliação de alternativas para minimizar o impacto da
pesca de arrasto” (autorização SISBIO 20315-1, registro no IBAMA 3813062).
As campanhas de amostragem foram realizadas mensalmente, de fev/2010 a
fev/2011. As amostras foram coletadas nas isóbatas de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e
35m, tomadas sobre a radial que se inicia na desembocadura do Rio Almada e
se afasta perpendicularmente da costa. As isóbatas mais próximas da costa
estão dentro da área de influência do Rio Almada e do Porto de Ilhéus (Figura
1).
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Figura 1 - Isóbatas de coleta na plataforma continental de Ilhéus (Bahia) a frente da desembocadura do
Rio Almada (14º47’S 39º02’W). Segmentos de reta representam os locais dos arrastos: P1(5m), P2(10m),
P3(15m), P4(20m), P5(25m), P6(30m) e P7(35m).

As coletas foram diurnas utilizando-se um barco de pesca comercial, equipado
com duas redes de arrasto do tipo “double-rig”, com 4,5 m de abertura e 11,0 m
de comprimento. A distância entre-nós na panagem da rede e no saco final foi
de 28 mm. Antes do início do arrasto, registrava-se a transparência da água
utilizando Disco de Secchi e as variáveis temperatura e salinidade na superfície
e no fundo, com sonda multiparâmetros (HORIBA U10). Amostras de água de
superfície e de fundo foram coletadas com garrafa tipo van Dorn para análise
da concentração de clorofila-a. Amostras de sedimento foram obtidas com um
pegador tipo van Veen (Dean, 1974) para caracterização granulométrica
(Suguio, 1973) e análise do teor de matéria orgânica. Os arrastos duraram 30
minutos com embarcação a três nós. A localização da embarcação e a
extensão do arrasto foram registrados com GPS (GARMIN eTrex). Após cada
arrasto, as redes eram trazidas a bordo e todo seu conteúdo depositado em
bandejas. Foram consideradas as capturas de ambas as redes como uma
amostra. Os organismos capturados foram fixados em formalina 10%.
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No Laboratório de Oceanografia Biológica da UESC os organismos capturados
foram identificados, contados e pesados. A identificação do material seguiu a
metodologia padrão através do uso de bibliografia apropriada. Quando
necessário, lotes foram enviados à especialistas para confirmação. As
amostras de águas foram utilizadas para análise da concentração de clorofila-a
utilizando o método tricromático em extrato de acetona (Parsons et al., 1984).
Com as amostras de sedimento realizou-se a caracterização granulométrica
(Suguio, 1973) e a análise do teor de matéria orgânica. O diagrama de Shepard
foi utilizado para caracterizar o sedimento com base no percentual dos
componentes (areia, argila, cascalho e silte) e o diagrama de Pejrup (1988)
para avaliar os níveis de turbulência em cada sítio. Este método permite, a
partir da composição granulométrica, caracterizar cada amostra em relação aos
níveis energéticos que condicionaram a deposição do sedimento, ou seja, a
turbulência resultante da ação de ondas e das marés. Nessa classificação, o
conteúdo em areia é considerado o indicador hidrodinâmico principal e
complementarmente, as razões silte/argila. Cada grupo “hidrodinâmico” é
identificado por uma letra correspondente à percentagem de areia (A
representa maiores percentuais de areia) e o nível energético é identificado por
um número romano correspondente à razão silte/argila (I representa menores
níveis energéticos). (Figura 2)
a)

b)

Figura 2 – a) Diagrama de Sheppard (1954) da classificação do sedimento baseada nas contribuições de
cada classe granulométrica; b) Diagrama de Pejrup (1988) da classificação das amostras em relação aos
níveis energéticos que condicionam a deposição do sedimento.

Um banco de dados relacional foi desenvolvido utilizando Access for Windows
com 12 tabelas, 10 formulários e 33 consultas para armazenar e consultar os
dados obtidos. A maior vantagem dessa ferramenta é ampliar as possibilidades
de consultas dinâmicas, facilitando a análise exploratória e a exportação de
planilhas compatíveis com os principais pacotes estatísticos.

12
2.3 Análise de Dados
Para comparar as variáveis abióticas entre as profundidades de coleta foi
utilizada ANOVA. As variáveis bióticas (abundância, riqueza e diversidade)
foram comparadas utilizando-se ANOVA de medidas repetidas. Esta ANOVA é
utilizada quando o pressuposto da independência não é atendido, ou seja,
quando as amostras são relacionadas. Quando necessário, foram realizadas
transformações nos dados (logarítmicas ou Box-Cox) para atender as
premissas de normalidade e/ou homocedasticidade dos resíduos. A
normalidade dos resíduos foi verificada pelo Teste de Shapiro-Wilk e a
homogeneidade de variâncias pelo Teste de Levene. Quando o resultado da
ANOVA foi significativo, o teste de Tukey foi utilizado nas comparações par a
par. Quando os pressupostos não foram satisfeitos, as ANOVAs foram
substituídas pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis.
Técnicas multivariadas de ordenação e de agrupamento foram empregadas
para explorar as relações entre as espécies e identificar os padrões de
associação em função das profundidades. A técnica de ordenação utilizada foi
a NMDS (“Non-Metric Multidimensional Scaling”) (Clark & Warwick, 1994). O
coeficiente de Bray-Curtis foi usado para produzir uma matriz de similaridade
de composição de espécies entre quaisquer duas amostras em relação a
abundância relativa de cada espécie. O índice de conformidade (estresse) foi
obtido, determinando o grau de proximidade entre a representação gráfica e os
dados reais. Valores de estresse inferiores a 0,20 permitem a utilização de
duas dimensões MDS. A similaridade, calculada pelo índice de similaridade de
Bray-Curtis foi agrupada pelo método UPGMA e adotou-se um nível de corte
de 60% como alternativa para confirmar os padrões de similaridade.
Os principais índices de riqueza (Margalef e Menhinick), de diversidade
(Shannon e Simpson), de equabilidade (Pielou) e de dominância (BergerParker) além do estimador de riqueza Chao1 foram utilizados para comparar as
assembleias.
A diversidade beta (β) foi calculada para avaliar o grau de especialização e a
facilidade de dispersão das espécies. Quando beta é alta existem grupos de
espécies especializados em determinados habitats e o fluxo de espécies entre
as amostras é pequeno. Quando beta é baixa as espécies apresentam ampla
distribuição e o fluxo de espécies entre as amostras é elevado (facilidade de
dispersão). A diversidade beta foi calculada pela equação de Cody (Koleff et al,
2003)
𝛽=

𝑔 𝐻 + 𝑙(𝐻)
2

onde g H é o ganho total de espécies ao longo do gradiente e l(H) a perda
total de espécies.
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O índice de importância relativa (IRI%), calculado de acordo com Pinkas et al.
(1971), pondera três atributos de ocorrência (abundância, biomassa e
frequência) e foi utilizado para avaliar a importância de cada espécie na
comunidade (em termos de ocorrência).
IRI%= (N%+B%)*FO%;
onde, "N" refere-se a abundância; "B", a biomassa, e "FO", à freqüência de
ocorrência da espécie por amostra.
Foram consideradas descritoras da comunidade as espécies com IRI ≥ 1%. O
porcentual de similaridade (SIMPER) foi usado para determinar quais espécies
descritoras são diagnósticas das dissimilaridades observadas entre as
assembleias.
Para analisar as correlações entre a distribuição das espécies descritoras e as
variáveis ambientais, foi realizada uma análise de gradientes mista, pela
técnica de análise de correspondência canônica ou CCA (Ter Braak, 1988).
Esta análise multivariada é indicada quando o objetivo é obter uma relação
estreita das variáveis ambientais com as abundâncias de espécies (Kent &
Coker, 1992; Dygby & Kempton, 1996). A CCA requer duas matrizes, uma com
dados das espécies e outra com variáveis ambientais. Dentre as inúmeras
vantagens de usar a CCA, a maior delas é a possibilidade do uso do teste de
Monte Carlo (Hope, 1968), que consiste em permutar aleatoriamente as linhas
da matriz de variáveis ambientais com o intuito de testar a significância da
correlação entre as duas matrizes, identificando a probabilidade de acerto da
relação encontrada entre as matrizes originais. Os testes de normalidade de
Mardia (1970) e de Doornik & Hansen (1994) foram utilizados para verificar a
normalidade multivariada. Quando necessário, os dados foram transformados
utilizando
log(x+1)
ou
Box-Cox
(Mardia
&
Dryden,
1998).
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3. RESULTADOS
3.1 Variáveis ambientais

A transparência, a salinidade (superfície e fundo) e o teor de matéria orgânica
no sedimento foram menores nos pontos próximos da costa (Figura 3).
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Figura 3- Distribuição das variáveis ambientais: (a) Transparência da água; (b) teor de Matéria orgânica
no sedimento; (c) Salinidade na superfície; (d) Salinidade no fundo, por profundidade de coleta na costa
de Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11. KW = Kruskal-Wallis.

A temperatura da água e a concentração de clorofila-a diminuíram com o
distanciamento da costa (Figura 4). As diferenças foram significativas apenas
para as concentrações de clorofila-a.
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Figura 4- Distribuição das variáveis ambientais: (a) Temperatura da água na superfície; (b) Temperatura
da água no fundo; (c) Clorofila-a na superfície; (d) Clorofila-a no fundo, por profundidade na costa de
Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11. KW = Kruskal-Wallis.

A análise granulométrica do sedimento mostrou redução no tamanho do grão à
medida que se afasta da costa. Nos pontos próximos P1(5m) e P2(10m)
predominaram grãos com tamanhos maiores (argila arenosa). Nos pontos
distantes, situados em profundidades superiores a 20m (P4, P5, P6 e P7),
predominaram grãos menores (argila síltica). Em P3 (15m) ocorreram grãos
com características das duas áreas indicando que esta pode ser uma zona de
transição em relação à composição granulométrica do sedimento (Figura 5).
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Figura 5 – Classificação de Shepard do tipo de sedimento com base em sua composição granulométrica
por profundidade na plataforma continental de Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11.

A partir da composição granulométrica, três áreas foram novamente
identificadas, P1 e P2 dentro do grupo C-I, o qual corresponde a sedimentos
que contém de 10% a 50% de areia, depositados em condições de
hidrodinâmica mais forte, P4, P5, P6 e P7 no grupo D-II com zero a 10% de
areia com hidrodinâmica moderada e P3 sobre a linha que separa os grupos I e
II apresentando, mais uma vez, características transicionais (Figura 6).

Figura 6 - Classificação de Pejrup da condição hidrodinâmica (turbulência) baseada na composição
granulométrica do sedimento, por profundidade na plataforma continental de Ilhéus-Bahia de fev/10 a
fev/11.

4.2 Ictiofauna

Um total de 8.989 indivíduos, representando 34 famílias, 61 gêneros e 80
espécies foram capturados (ANEXO I). A biomassa total foi 80.480,0g
(aproximadamente 9,0 g/ind). Sciaenidae apresentou a maior abundância
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(53%) e biomassa (45%) sendo seguida por Paralychthyidae (13% da
abundância e 8% da biomassa) e Cynoglossidae (10% da abundância e 21%
da biomassa). As cinco espécies com maior número de indivíduos foram as
pescadas Isopisthus parvipinnis (1251), Paralonchurus brasiliensis (1178) e
Larimus breviceps (764) e os linguados Syacium micrurum (1022) e Symphurus
tesselatus (925). Sciaenidae apresentou a maior riqueza com 17 espécies
(21,2%), seguida por Ariidae (7%), Paralychthydae (7%) e Tetraodontidae (7%).
A diversidade diferencial Beta (β) apresentou valores mais elevados na
comparação entre P1 (5m) e as profundidades acima de 20m (Tabela 1). O
menor valor ocorreu na comparação entre 5 e 10m (β=10,5) indicando grande
similaridade de espécies em águas até 10m e elevada dissimilaridade destas
com profundidades acima de 20m (β>17).
Tabela 1 - Diversidade Beta (Cody) entre as profundidades amostradas da plataforma interna de IlhéusBahia de fev/10 a fev/11.

P1 (5m) P2 (10m) P3 (15m)
P1 (5m) 0
10,5*
15
P2 (10m)
0
11,5
P3 (15m)
0
P4 (20m)
P5 (25m)
P6 (30m)
P7 (35m)

P4 (20m)
18**
13,5
12
0

P5 (25m)
17**
14,5
13
12
0

P6 (30m)
17,5**
15
14,5
11,5
11,5
0

P7 (35m)
18,5**
16
15,5
13,5
14,5
14
0

Considerando as abundâncias médias em cada profundidade foram
identificados três grupos com similaridade superior a 60%: P1P2 (de 5 a 10m),
P4P5 (de 20 a 25m) e P6P7 (de 30 a 35m) (Figura 7). P3 (15 m) ficou
equidistante indicando sobreposição com os grupos. Ressalta-se que as
nuvens de pontos foram bem representadas pela média no diagrama NMDS.

a)

b)

Figura 7 – Técnicas de ordenação: (a) NMDS bidimensional dos pontos de coleta baseado nas
abundâncias das espécies coletadas durante todo o período do estudo (Stress = 0,03), Similaridade de
Bray-Curtis; c(b) Cluster (UPGMA) considerando todas as espécies coletadas, Similaridade de BrayCurtis. Índice de correlação cofenética =0,87.
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As assembleias P1P2 e P6P7 apresentaram o mesmo número de espécies
(53) e P4P5 o maior (60). O estimador Chao-1 permitiu distinguir a riqueza
entre P1P2 (59) e P6P7 (63) e confirmou a maior riqueza em P4P5 (77)
(Tabela 2). Embora não tenha sido a mais rica, P1P2 foi a mais abundante e
diversa com diferenças significativas desses descritores em relação às outras
duas assembleias. As assembleias P4P5 e P6P7 apresentaram os maiores
valores de dominância (Berger-Parker).
Tabela 2 – Descritores das assembleias compostas pelas espécies com IRI≥1% (consideradas
descritoras) da plataforma interna de Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11.

Riqueza
Abundância
Simpson (1-D)
Shannon (H)
Margalef
Equabilidade (J)
Berger-Parker
Chao-1 (S*)

P1P2
53
4018
0.887
2.689
6.266
0.677
0.206
59

P4P5
60
1938
0.875
2.62
7.795
0.639
0.252
77

P6P7
53
1590
0.842
2.419
7.054
0.609
0.332
63

p-valor
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05

As doze espécies com IRI (Índice de Importância Relativa) ≥ 1% acumularam
81,3% da abundância e 73,6% da biomassa e foram consideradas descritoras
da comunidade (Tabela 3). Embora P. brasiliensis, I. parvipinnis e S. micrurum
tenham apresentado as maiores abundâncias, S. tesselatus foi a espécie de
maior importância relativa (24,1%) devido a maior biomassa e frequência nas
amostras coletadas.
Tabela 3 – Abundância relativa: número de indivíduos (N%) e peso (W%); freqüência de ocorrência
(FO%) e Índice de Importância Relativa (IRI%) das espécies demersais capturada na plataforma interna
de Ilhéus-Bahia utilizando rede de arrasto de fev/10 a fev/11.

Espécies
N(%) W(%)
Symphurus tesselatus
10,3 21,3
Paralonchurus brasiliensis 13,1 16,6
Isopisthus parvipinnis
13,9 10,0

FO(%) IRI (%)

Syacium micrurum

11,4

Larimus breviceps

8,5

Stellifer brasiliensis

76,1
56,8

24,1
16,9

48,9

11,7

5,5

54,5

9,2

4,7

45,5

6,0

5,8

3,6

45,5

4,2

Stellifer stellifer

4,8

1,7

43,2

2,8

Synodus foetens

4,2

1,7

36,4

2,1

Eucinostomus gula

3,1

2,3

25,0

1,4

Macrodon ancylodon

2,4

1,8

30,7

1,3

Conodon nobilis

2,1

2,5

25,0

1,2

Diplectrum radiale

1,7

1,9

27,3

1,0

Total

81,3

73,6
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A assembleia P1P2 foi a similar (84) composta principalmente pelos cienídeos
P. brasiliensis, I. parvipinnis e L. breviceps. Nas demais, as espécies
diagnósticas ranqueadas em primeiro lugar pelo SIMPER foram os linguados S.
tesselatus (P4P5) e S. micrurum (P6P7) (Tabela 4).
Tabela 4 - Percentual de similaridade (SIMPER) considerando as espécies descritoras (IRI≥1%) da
ictiofauna costeira de Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11. Entre parênteses similaridade e percentual de
abundância de cada espécie.
P1P2 (5 a 10m)

P4P5 (20 a 25m)

P6P7 (30 a 35m)

Similaridade: 84

Similaridade: 72

Similaridade: 65

P. brasiliensis (24; 28%)
I. parvipinnis (20; 23%)
L. breviceps (17; 21%)
S. stellifer (6; 7%)
S. tesselatus (5; 6%)
C. nobilis (5; 6%)

S. tesselatus (23; 32%)
I. parvipinnis (14; 19%)
S. brasiliensis (8; 11%)
S. foetens (7; 10%)
S. micrurum (7; 9%)
P. brasiliensis (6; 9%)

S. micrurum (22; 34%)
S. foetens (11; 17%)
D. radiale (8; 12%)
S. tesselatus (7; 11%)
I. parvipinnis (6; 10%)
S. stellifer (3; 5%)
S. brasiliens (2; 3%)

Os cienídeos foram abundantes até 10m e reduziram acentuadamente com o
aumento da profundidade. Os linguados, por outro lado, apresentaram maior
número de indivíduos em profundidades superiores a 20m. Vale ressaltar S.
tesselatus e S. micrurum dominaram em diferentes assembleias (Figura 8).

Figura 8 - Número de indivíduos das espécies mais abundantes capturadas na plataforma interna de
Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11. As linhas contínuas representam os cienídeos bati-pelágicos P.
brasiliensis, L. breviceps e I. parvipinnis e as linhas tracejadas representam as espécies demersais
bentônicas S. tesselatus, S. micrurum e S. foetens.

Considerando os ambientes nos quais ocorrem e/ou se alimentam, as espécies
bentônicas e as bento-pelágicas apresentaram um padrão invertido de
contribuição de abundância em relação às profundidades. Enquanto as bento-
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pelágicas decresceram com o aumento da profundidade, as bentônicas, com
comportamento dependente do fundo, aumentaram (Figura 9).

Figura 9 - Percentual de abundância das espécies bentônicas e das bento-pelágicas nas assembleias
observadas na plataforma interna de Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11.

4.3 Dados ambientais x Ictiofauna

Os dois primeiros eixos da CCA, explicam 90,7% da variabilidade total,
demonstrando a segregação espacial das três faixas de profundidade, 5 a 10m
(P1P2), 20 a 25m (P4P5) e 30 a 35m (P6P7) (Figura 11). Clorofila-a e
temperatura apresentaram correlação negativa com o eixo 1. Transparência,
salinidade e matéria orgânica apresentaram elevadas correlações positivas
com este eixo (Figura 10). A transparência e a matéria orgânica presente no
sedimento, além de serem significativamente maiores nos sítios mais distantes
da costa, foram evidenciadas, juntamente com clorofila-a, como as principais
responsáveis pela segregação dos pontos amostrais.
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Figura 10 - Análise de correspondência canônica (CCA) relacionando as abundâncias das espécies
descritoras e as variáveis ambientais mensuradas por profundidade (P1=5m, P2=10m, P3=15m, P4=20m,
P5=25m, P6=30m e P7=35m) em Ilhéus-Bahia de fev/10 a fev/11. (Trans= Transparência; MO= matéria
orgânica no sedimento; Tp_F= temperatura no fundo; Sal_F= Salinidade no fundo; Cl-a_F= Clorofila_a no
fundo).
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4. DISCUSSÃO
Através da caracterização ambiental realizada, verificaram-se gradientes
ambientais que indicam influência fluvial na área estudada até 10m de
profundidade. Nessa área, ocorrem as menores transparências e salinidades e
as concentrações de clorofila-a são mais elevadas. Além disso, as condições
são mais energéticas devido à ação de ondas e marés que impedem a
deposição de sedimentos finos resultando em fundos mais arenosos. Embora o
rio Almada introduza nutrientes, sedimentos terrígenos e água doce na
plataforma continental adjacente, esses materiais são rapidamente diluídos
pela água marinha numa faixa costeira muito estreita (Falcão Filho, 2010). A
partir da profundidade 20m se observa predomínio da influência marinha.
Nessa área ocorrem transparências e salinidades maiores e reduzidas
concentrações de clorofila-a. Condições menos turbulentas permitem a
deposição de sedimentos finos, favorecendo o acúmulo da matéria orgânica de
origem continental transportada para dentro da área de estudo pelas correntes
litorâneas que beiram a costa. Os gradientes ambientais foram significativos
para as variações da transparência, salinidade superficial, clorofila-a e matéria
orgânica no sedimento. A caracterização espacial dos fatores ambientais
relatadas no presente estudo foi condizente com a relatada por Eça (2009), ao
analisar a estrutura das massas de água e a distribuição de nutrientes e
Clorofila-a na plataforma continental rasa entre Itacaré e Canavieiras – BA.
Esta autora constatou que as concentrações de clorofila-a são
significativamente mais altas nos pontos próximos da costa e que a descarga
dos rios é insuficiente para promover a diluição da massa de Água Tropical
(AT) de profundidades > 20m resultando em maiores valores de salinidade e
transparência da água após essa profundidade.
Os cienídeos representaram um quinto das espécies e a metade dos indivíduos
capturados. A elevada representação de Sciaenidae ao longo da plataforma
continental brasileira é apontada em diversos estudos (Dantas et al. 2012;
Schmidt et al. 2012; Rocha & Rossi-Wongtschowski, 1998). Este parece ser um
padrão comum para as áreas de fundo areno-lodosos das regiões sudeste, sul
e algumas partes do nordeste brasileiro (Santos, 2006). Embora o número de
espécies por família seja diferente de estudo para estudo, principalmente
devido a diferenças na amostragem e variações entre anos, a família
dominante é geralmente Sciaenidae. Entre as demais famílias, destacaram-se
Paralychthyidae e Cynoglossidae. Estes táxons apresentam morfologia bem
diferenciada com corpo achatado e fortemente comprimido, numa adaptação
ao modo de vida bentônica. Carpenter (2002) descreve os linguados como
predadores que habitam o fundo e possuem o hábito de se refugiar parcial ou
completamente em sedimento arenoso ou lamoso. Os linguados se distribuem
ao longo de toda a costa brasileira, geralmente em águas pouco profundas e
preferencialmente quentes (Figueiredo & Menezes, 2000). Nesse estudo
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Syacium micrurum (Paralychthyidae) e Symphurus tesselatus (Cynoglossidae)
estiveram entre as cinco espécies mais abundantes. Além disso, S tesselatus
foi a espécie de maior importância relativa devido as maiores biomassas e
freqüências de ocorrência apresentadas. Sinodontidae foi representada por
Synodus foetens, um voraz predador de pequenos peixes e crustáceos que,
assim como os linguados, apresenta comportamento bentônico (Suzuki, 1986).
Nossos resultados demonstraram claramente que as variações na
profundidade, com pouca amplitude de variação (de 5 a 35m), tiveram um
efeito pronunciado na composição da assembleia de peixes. Hyndes et al.
(1999) encontraram resultado semelhante na mesma faixa de profundidade
para a plataforma continental australiana. De uma maneira geral, verificamos
uma redução na abundância das pescadas (Sciaenidae) e aumento dos
linguados (Paralychthyidae) nos pontos de maior profundidade.
Os pontos mais próximos da costa (até 10m) apresentaram assembleias
distintas de peixes, quando comparado as demais profundidades. Sugerimos a
existência de três assembleias de peixes, sendo a primeira referente às
profundidades de 5 a 10m, a segunda de 20 a 25m e a terceira de 30 a 35m.
Na primeira predominaram os cienídeos Paralonchurus brasiliensis, Isopisthus
parvipinnis e Larimus breviceps, as demais foram dominadas por Symphurus
tesselatus e Syacium micrurum, respectivamente. Assembleias se formam
devido a: 1 - espécies com diferentes tolerâncias fisiológicas têm limitações
quanto a sua distribuição ao longo da plataforma rasa; 2 - as características
ambientais de cada faixa de profundidade exercem pressões diferenciadas
sobre as espécies, interferindo em suas distribuições (Elliott & Hemingway,
2002).
As assembleias sugeridas diferiram entre si em relação aos descritores de
comunidades. De um modo geral, foram observadas assembleias mais
similares, compostas principalmente pelos cienídeos, próximas a costa. À
medida que se distanciam (e aumenta a profundidade), as assembleias tornamse menos abundantes e com maior dominância. Segundo Rhoads & Young
(1970), o suprimento de alimento para as comunidades bentônicas sublitorais
depende da proximidade da costa, havendo um decréscimo de biomassa
bentônica com o aumento da profundidade. Embora possa haver diferenças
entre locais, o padrão mais recorrente é de densidades maiores em áreas mais
rasas, mas com riqueza e diversidade geralmente mais baixas. Este padrão
reflete menor estabilidade das áreas rasas, mais próximas da influência
continental e sujeitas à ação de ondas junto ao fundo (Dahl, 1952).
Os valores de diversidade contrariaram o padrão anteriormente citado sendo
mais altos próximo a costa. Aparentemente, altos valores de diversidade
estiveram ligados à maior equabilidade da assembleia e não ao componente
riqueza.

24
As assembleias macrobentônicas têm papel importante como fonte de alimento
para peixes, e são fortemente influenciadas pelas variáveis relacionadas com o
tipo de sedimento e concentração de matéria orgânica (Raedemaecker et al
2010). Nossos resultados revelaram que em sedimentos arenosos com menor
concentração de matéria orgânica predominaram as pescadas bento-pelágicas
P. brasiliensis, I. parvipinnis e L. breviceps que apresentam hábitos alimentares
carnívoros com tendência a carcinofagia (Robert et al. 2007; Romero et al,
2008). Em sedimentos siltosos e, comparativamente, com maior concentração
de matéria orgânica, predominaram os linguados bentônicos S. tesselatus e S
micrurum, considerados zoobentívoros da epifauna que se alimentam
principalmente de poliquetas (Guedes et al, 2004). Desta forma, acreditamos
que o efeito da composição sedimentológica e da matéria orgânica como fonte
de variação da ictiofauna estudada, seja decorrente dos processos indiretos
ligados a estas variáveis, como já relatado por Prista et al. (2003). A escolha
dos habitats pelos linguados não é apenas influenciada pela disponibilidade
alimentar, pois a sua morfologia, associada ao seu comportamento de escavar
e enterrar-se, também pode interferir neste processo (Moles & Norcross, 1995),
podendo explicar as elevadas capturas de S. micrurum e S. tesselatus em
sedimentos siltosos. Além disso, essas espécies apresentam espectro
alimentar e comportamental semelhantes e podemos inferir a separação de
habitat observada como provável resultado de uma competição interespecífica.
De maneira geral, o presente trabalho suportou a hipótese de que a distribuição
das espécies está ligada as pequenas variações da profundidade. Mostramos
que gradientes ambientais em escalas espaciais menores podem interferir na
composição da ictiofauna demersal capturada com arrasto de portas. Esse
resultado contraria o paradigma de que a fauna de peixes das plataformas
continentais tropicais é acentuadamente constante e muitas das mesmas
famílias estão representadas sobre fundos semelhantes em massas de água
similares.
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ANEXOS
Anexo I - Lista de espécies da ictiofauna demersal coletadas na plataforma de IlhéusBA de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, apresentadas em ordem filogenética, de
acordo com Carpenter (2002 a, b e c).
Classe Chondrichthyes
Rajiformes
RHINOBATIDAE
Rhinobatos percellens (Walbaum, 1972)
DASYATIDAE
Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801)
GYMNURIDAE
Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801)
Classe Actinopterigyii
Anguilliformes
MURAENIDAE
Gymnothorax ocellatus (Agassiz, 1831)
OPHICHTHIDAE
Ophichthus parilis (Richardson, 1848)
NETTASTOMATIDAE
Hoplunnis tenuis (Ginsburg, 1951)
Siluriformes
ARIIDAE
Arius luniscutis (Valenciennes, 1840)
Bagre bagre (Linnaeus, 1766)
Bagre marinus (Mitchill, 1815)
Cathorops spixii (Agassiz, 1829)
Genidens genidens (Cuvier, 1829)
Potamarius grandoculis (Steindachner, 1877)
Aulopiformes
SYNODONTIDAE
Synodus foetens (Linnaeus, 1766)
Synodus poeyi (Jordan, 1887)
Ophidiiformes
OPHIDIIDAE
Lepophidium sp (Em branco)
Ophidion holbrooki (Putnam, 1874)
Raneya brasiliensis (Kaup, 1856)
Batrachoidiformes
BATRACHOIDIDAE
Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829)
Lophiiformes
OGCOCEPHALIDAE
Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)
Gasterosteiformes
FISTULARIIDAE
Fistularia petimba (Lacepede, 1803)
Scorpaeniformes
DACTYLOPTERIDAE
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)
SCORPAENIDAE
Scorpaena plumieri (Bloch, 1789)
Scorpaena sp
TRIGLIDAE
Prionotus punctatus (Bloch, 1793)
Perciformes
SERRANIDAE
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Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 1824)
Rypticus randalli (Courtenay, 1967)
LUTJANIDAE
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)
GERREIDAE
Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)
Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824)
Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863)
HAEMULIDAE
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)
Genyatremus luteus (Bloch, 1790)
Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868)
Pomadasys crocro (Cuvier, 1830)
POLYNEMIDAE
Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)
SCIAENIDAE
Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919)
Cynoscion acoupa (Lacepede, 1801)
Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883)
Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)
Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830)
Cynoscion sp
Cynoscion striatus (Cuvier, 1829)
Cynoscion virescens (Cuvier, 1830)
Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830)
Larimus breviceps (Cuvier, 1830)
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801)
Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)
Nebris microps (Cuvier, 1830)
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)
Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945)
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889)
Stellifer stellifer (Bloch, 1790)
MULLIDAE
Upeneus parvus (Poey, 1852)
GOBIIDAE
Gobiidae sp
Microgobius meeki (Evermann & Marsh, 1899)
EPHIPPIDAE
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
ACANTHURIDAE
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)
STROMATEIDAE
Peprilus paru (Linnaeus, 1758)
Pleuronectiformes
BOTHIDAE
Bothus robinsi (Topp & Hoff, 1972)
PARALYCHTHYIDAE
Cyclopsetta chittendeni (Bean, 1895)
Cyclopsetta fimbriata (Goode & Bean, 1885)
Etropus crossotus (Jordan & Gilbert 1882)
Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842)
Syacium micrurum (Ranzani, 1842)
Syacium papillosum (Linnaeus, 1758)
ACHIRIDAE
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)
Catathyridium sp (Em branco)
Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915)
CYNOGLOSSIDAE
Symphurus tesselatus (Quoy & Gaimard, 1824)
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Tetraodontiformes
MONACANTHIDAE
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842)
Monacantus ciliatus (Mitchill, 1818)
OSTRACIIDAE
Acanthostracion polygonius (Poey, 1876)
TETRAODONTIDAE
Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)
Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900)
Sphoeroides sp (Em branco)
Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)
Sphoeroides tyleri (Shipp, 1972)
DIODONTIDAE
Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758)

