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ABSTRACT
Coastal marine ecosystems are important habitats for the life cycles of several species of
fish. The sites are considered good for reproductive activity and feeding, as well as for the growth
of larvae and juveniles. There are very few studies on the continental shelf among the coastal
ecosystems found in the Brazilian Northeastern. Consequently, the object of this work is to
characterize demersal fish assemblage of the inner continental shelf of Ilhéus, Bahia, Brazil.
Samples were collected monthly between March 2003 and February 2005. This study period was
divided into dry and rain seasons. Fish were captured caught using bottom trawl net (22 mm stretch
mesh in the body and sleeve and 16 mm bar mesh at the codend) for 30 minutes. Sampling was
carried out in three fixed points, at depths of 16m. In the laboratory, specimens were identified,
weighed and the total length was measured. The stage of sexual maturity was determined when
possible. The Jackknife estimator and rarefaction curves were used to estimate species richness.
Different index were used to quantify the level of species diversity. A total of 6394 specimens were
captured, of which 90% were young. Sixty eight species of demersal Actinopterygii belonging to 30
families were recognized in the area. Isopisthus parvipinnis, Paralonchurus brasiliensis, Larimus
breviceps, Stellifer brasiliensis and S. stellifer were the most abundant species, comprising almost
65% in number and 43% in weight of the total catches. These species determined the presence of
Tropical Sciaenidae assemblage in the study area. Four of the recognized species occurred
exclusively in the zoogeographic Caribbean province. The record of Arius phrygiatus and Synodus
poeyi enhances the geographic distribution of the species. No spatial or temporal differences were
observed in species composition and no relationship was found between the dependent variable
number of individuals and weight and the independent variables station and season of the year.
Moreover, no differences were observed for the attributes of species diversity. Only dominance
showed spatial and temporal differences. Station 01 and the rainy season showed the highest
dominance values. It was concluded that the demersal fish assemblage studied was characterized by
high diversity, evenness and species richness, and low dominance, similar to that of other tropical
areas.
Key-words: Marine ecosystem, Fish assemblages, Diversity, Community ecology, Northeastern
Brazil.
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RESUMO
Ecossistemas marinhos costeiros são habitats importantes para os ciclos de vida de várias
espécies de peixes. Estes locais são considerados bons para a reprodução, alimentação, e o
crescimento de larvas e juvenis. Dentre os ecossistemas costeiros encontrados no Nordeste
Brasileiro, a plataforma continental é pouco estudada. Assim, este trabalho teve como objetivo
caracterizar a assembléia de peixes demersais da plataforma continental interna de Ilhéus, Bahia,
Brasil. Amostras mensais foram realizadas entre março de 2003 e fevereiro de 2002. Este período
de estudo foi dividido em épocas seca e chuvosa. Os peixes foram capturados usando arrastos de
fundo (ensacador com malha de 22 mm entre nós opostos na panagem e 16 mm no ensacador),
durante 30 minutos. As amostras foram realizadas em três pontos fixos, a 16 m de profundidade. No
laboratório os espécimes foram identificados, pesados e medidos. O estágio de maturidade sexual
foi determinado quando possível. A estimativa de riqueza de espécies foi feita pelo estimador
Jackknife, bem como usando curvas de rarefação. A diversidade de espécies foi quantificada usando
diferentes índices. Foram capturados 6394 espécimes, dos quais 90% eram jovens. Foram
registradas 68 espécies de Actinopterygii demersal distribuídas em 30 famílias. Isopisthus
parvipinnis, Paralonchurus brasiliensis, Larimus breviceps, Stellifer brasiliensis e S. stellifer foram
as espécies mais abundantes, contribuindo com 65% em número e 43% em peso do total capturado.
Estas espécies determinaram a presença da assembléia Sciaenidae Tropical na área estudada. Quatro
espécies registradas ocorrem exclusivamente na província zoogeográfica Caribenha. O registro de
Arius phrygiatus e Synodus poeyi amplia a distribuição geográfica destas espécies. Não foi
observada diferença espacial e temporal na composição das espécies. Não foram encontradas
associações entre as variáveis dependente número de indivíduos e peso e as variáveis independentes
pontos de coleta e épocas do ano. Não foram observadas diferenças para os atributos da diversidade
de espécies. Apenas a dominância teve diferenças espacial e temporal. O ponto 01 e a época
chuvosa apresentaram os valores de dominância mais altos. Concluiu-se que a assembléia de peixes
demersal estudada apresentou baixa dominância e alta diversidade, equabilidade e riqueza de
espécies, semelhante a outras áreas tropicais.
Palavras chave: Ecossistema Marinho, Assembléia de peixes, Diversidade, Ecologia de
Comunidade, Nordeste Brasileiro.

1. INTRODUÇÃO
Dentre os sistemas marinhos, os ambientes costeiros são fundamentais para os
ciclos biológicos de diversas espécies residentes ou migratórias. Estas espécies utilizam os
biomas costeiros como locais de reprodução, fonte de alimentos e abrigo. Assim, os
ambientes costeiros funcionam como importantes locais de produção de biomassa e
intercâmbio de energia, com destaque para a exportação desta para sistemas adjacentes
menos produtivos, como os oceanos (RODRIGUEZ-ROMERO et al., 1994; SANTOS,
1996; ARAÚJO et al., 1997).
Os ambientes marinhos costeiros apresentam destacado potencial na produção de
recursos pesqueiros, os quais servem de importante fonte de alimentação e renda para mais
da metade da população humana mundial que se encontra instalada no litoral ou em regiões
circunvizinhas (RAY, 1997; VITOUSEK et al., 1997; LOWE-MCCONNELL, 1999;
DIEGUES, 2001; DULVY et al., 2003).
Inseridas neste contexto, muitas populações de animais marinhos de interesse
comercial vêm demonstrado sinais de esgotamento. Várias outras espécies, pouco
estudadas ou completamente desconhecidas pela comunidade científica, estão sendo
extintas antes mesmo que sejam catalogadas, ou testadas quanto a sua aplicabilidade para
as populações humanas, a exemplo da extração de compostos secundários para a produção
de fármacos (DULVY et al., 2003). Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO)
(1997), cerca de 60% dos recursos pesqueiros mundiais já atingiram seu ápice de
exploração, ou encontra-se em declínio.
A contínua exploração dos mares tem acarretado mudanças na estrutura das
comunidades e na produtividade dos ecossistemas marinhos ao redor do mundo. Estas
alterações, em sua maioria, são decorrentes da degradação de habitat, alterações nas
relações tróficas e extinções comerciais de espécies (WANTIEZ & KULBICKI, 1995;
VITOUSEK et al.,1997; CRANFIELD et al., 1999; PINNEGAR et al., 2000; JACKSON
et al., 2001; DULVY et al., 2003).
Aliado ao quadro de exploração dos recursos, a falta de conhecimento dos biomas
marinhos potencializa os problemas. RAY (1997) destaca o elevado grau de
desconhecimento da vida nos mares, em especial quando comparado aos estudos feitos
para os ambientes terrestres. De acordo com este mesmo autor, a ausência de estudos
sistemáticos dos ecossistemas marinhos resulta em conseqüências negativas, dentre as
quais se destacam a impossibilidade da elaboração de planos de gerenciamento e de

conservação, e a incapacidade do dimensionamento dos impactos que estes ambientes vêm
sofrendo.
Diante deste panorama, diversos autores ressaltam a urgência de estudos que visem
ampliar o conhecimento sobre o ambiente marinho, em especial dos componentes
biológicos, antes que sejam tomadas as decisões para a exploração e conservação dos
recursos (ALVERSON et al., 1994; FAO, 1997; HAIMOVICI, 1998; SANTOS, 2000;
COUTO et al., 2003).
Assim, além dos levantamentos taxonômicos, importantes para a catalogação das
espécies, e dos trabalhos de dinâmica populacional, que revelam aspectos importantes
sobre reprodução e crescimento das espécies, fazem-se necessários estudos que analisem
os diversos aspectos das comunidades, como estrutura (riqueza, abundância, diversidade,
dominância e uniformidade entre as espécies), composição, relações tróficas e a
distribuição espaço-temporal. Estes estudos podem apontar de que forma e quando as
diversas espécies utilizam e compartilham os recursos e orientar futuros trabalhos de
diagnóstico dos impactos gerados a partir da exploração dos ambientes (VAZZOLER et
al., 1973; VITOUSEK et al.,1997).
No que se refere aos estudos de assembléias de peixes demersais em ambientes
costeiros, estes geralmente estão restritos a áreas específicas. Para o Brasil, as regiões sul e
sudeste concentram a maioria dos trabalhos sobre assembléias de peixes marinhos, tais
como VAZZOLER (1975), PAIVA FILHO et al. (1987), FAGUNDES NETTO &
GAELZER (1991), PEREIRA (1994), ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI (1998),
ARAÚJO et al. (1997, 1998); MUTO et al. (2000), GARCIA & VIEIRA (2001), dentre
outros. Para o Nordeste brasileiro são registrados os trabalhos de SUDENE (1969) apud
VAZZOLER (1975), NUNES & ROSA (1998), SANTOS (2000) e BOECKMAN et al.
(2001).
O município de Ilhéus possui cerca de 80 km de costa (VASQUES et al., 2002), a
qual suporta uma intensa atividade pesqueira. Os alvos principais são os peixes lutjanídeos
(vermelhos) e crustáceos, especialmente lagostas e camarões peneídeos (BAHIA PESCA,
2003). Para a costa ilheense são registrados estudos sobre a biologia de camarões
(COELHO & SANTOS, 1995; VASQUES, 2005) e equinodermos (CUEVAS, 2005 e
QUEIROZ, 2006). Para peixes, os poucos estudos realizados referem-se a áreas profundas
(superiores a 200 m) e oceânicas (BARROS & OLIVEIRA, 1997; COSTA et al., 2000).
Diante deste contexto, o presente estudo pretende estudar a assembléia de peixes da
plataforma continental da costa de Ilhéus, Bahia, visando ampliar as informações sobre os

recursos marinhos vivos existentes nesta região da costa nordeste do Brasil. Este estudo é
parte do projeto “A fauna acompanhante da pesca do camarão na costa de Ilhéus (BA):
estudos para regulação e exploração do camarão e estratégias para a sua conservação
(AFAPESCA)”, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - CNPq.
1. 1. Objetivos
Geral
Caracterizar a ictiofauna demersal da plataforma continental interna de Ilhéus,
Bahia.
Específico
 Inventariar as espécies de peixes presentes;
 Analisar a composição, abundância e diversidade da assembléia de peixes
demersais;
 Analisar as variações espaciais e temporais da estrutura e composição da
assembléia.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2. 1. Área Estudada
O município de Ilhéus está situado no litoral sul da Bahia (14º35’S a 15º00’S;
38º50’W - 39º08’W).
Os principais rios que atravessam o município são o Almada, Cachoeira, Fundão e
Santana, pertencentes às sub-bacias hidrográficas Colônia/Cachoeira e Almada (BAHIA,
1993). Os rios Cachoeira e Almada apresentam regime hidrológico semelhante, com maior
escoamento no período de novembro a abril e picos em dezembro e fevereiro ou março.
Para o Rio Cachoeira, o período de estiagem corresponde a setembro e outubro, com
registros de queda também em janeiro. Para o Rio Almada, o período de cheia ocorre de
outubro a janeiro, com pico em dezembro (BAHIA, 2001).
A plataforma continental do município de Ilhéus apresenta largura reduzida (cerca
de 18 km em média), sendo que sua porção ao norte apresenta forte gradiente batimétrico e
isóbatas aproximadamente paralelas uma em relação às outras e em relação à costa, ao
passo que a porção sul apresenta progressivo alargamento da plataforma, baixo gradiente

batimétrico e isóbatas com contornos irregulares em razão da proximidade com o Banco
Royal Charlotte (FRANÇA, 1979; BITTENCOURT et al., 2000). Segundo APOLUCENO
(1998), as isóbatas de 50 m e 200 m estão à distância de aproximadamente 16 km e 17,5
km, respectivamente.
No que se refere à morfologia da plataforma, observa-se a presença de corpos
rochosos emersos e submersos, que podem apresentar incrustações algais. Entre as isóbatas
de 5 e 20 m, os corpos submersos apresentam alturas que variam de 2 a 6 m, podendo
atingir 12 m nas proximidades das ilhas. Além disto, é mencionado a presença de um corpo
recifal afogado na borda da plataforma (APOLUCENO, 1998).
A plataforma é caracterizada por areias e lamas arenosas nas regiões mais rasas (até
cerca de 10 m de profundidade), seguida de sedimentos lamosos mistos, que podem
alcançar a isóbata de 20 m de profundidade. Próximo a corpos rochosos e na quebra da
plataforma continental, predominam sedimentos

lamosos biodetríticos e

areias

biodetríticas. Embora apresentem basicamente a mesma composição, os padrões de
sedimentação são diferentes para a região próxima ao Porto de Ilhéus e para os setores
norte e sul da plataforma. Os sedimentos da área sul são trazidos por correntes de deriva
vindas de sul. Para a área próxima ao Porto, nota-se a presença de materiais do Rio
Cachoeira, que são levados para regiões mais profundas, e de sedimentos fornecidos pela
erosão do embasamento cristalino. Para a área ao norte do Porto são observados materiais
oriundos dos rios Cachoeira e Almada, sedimentos transportados pelas correntes de deriva
direcionadas para sul e para norte, e sedimentos areno-quartzosos advindos dos processos
erosivos da costa norte de Ilhéus (APOLUCENO, 1998).
Segundo a setorização do litoral baiano, proposta por BITTENCOURT et al.
(1999), a costa ilheense está inserida no setor IV, o qual se estende de Itacaré a Ilhéus. É
caracterizado pela presença de afloramentos do embasamento cristalino ao longo da costa,
ou perto dela. Os depósitos do Quaternário são pouco desenvolvidos, exceto nas
proximidades da cidade de Ilhéus. Mais ao sul deste setor já existe o reaparecimento dos
depósitos sedimentares do Grupo Barreiras tangenciando a costa.
No município de Ilhéus, os afloramentos do embasamento cristalino formam ilhas
dispersas na plataforma continental, responsáveis por padrões de refração e difração de
ondas, a exemplo de Ilhéus Grande e Ilhota de Itapitanga. Outra formação importante deste
afloramento é o Morro do Pernambuco, localizado à frente da foz do estuário do Rio
Cachoeira (APOLUCENO, 1998). Bancos de arenitos podem ser observados como um
cordão paralelo à costa na praia do Sul, próximo ao Morro do Pernambuco. Em zonas

baixas adjacentes aos rios são encontrados depósitos flúvio-lagunares. Ao norte da foz do
Rio Almada são encontradas praias arenosas de estágio morfodinâmico intermediário e ao
sul do Morro do Pernambuco são observadas praias com o predomínio de estágio
dissipativo. Ao longo dos rios e estuários são registrados manguezais bem desenvolvidos.
Formações recifais estão presentes na linha de praia próxima à Olivença (MARTIN et al.,
1980; APOLUCENO, 1998).
Nas proximidades do estuário do Rio Almada, está presente o Porto de Ilhéus, que
teve o início da sua construção na década de 60, e que tem a exportação da soja como
principal atividade (CEPLAC, 1980; PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, 1997
apud APOLUCENO, 1998). Ao norte da foz deste estuário são observados muros,
construídos na praia em direção ao mar, com o objetivo de conter os processos erosivos
desencadeados pela construção do Porto (APOLUCENO, 1998).
Conforme a classificação de Köppen, Ilhéus apresenta clima incluído na categoria
Af, quente e permanentemente úmido de floresta, sem estação seca. No que se refere ao
período mais chuvoso, há discordâncias na literatura. CEPLAB (1979) considera o
trimestre de março a maio, ao passo que BAHIA (1993) refere-se ao período de maio a
julho. A precipitação anual média é de 1716,6 mm e a evaporação pode atingir 1469,6
mm/ano, o que gera um excedente hídrico de 247 mm. A média pluviométrica varia em
torno de 143 mm/mês. A temperatura média anual é de 23,3ºC, sendo a mínima de 19,4ºC
e a máxima de 28,5ºC. A umidade relativa do ar oscila em torno de 85% (BAHIA, 2001).
O regime de ventos sofre modificações ao longo do ano, em razão da área estudada
estar inserida na região de migração da Zona de Divergência dos Ventos Alísios. No
período do verão a Zona de Divergência migra em direção ao Equador, posicionando-se a
cerca de 13ºS. Com isto, chegam a Ilhéus ventos alísios de retorno (NE) que geram ondas
de NE. No inverno, a mesma Zona se encaminha para Sul, próximo a 20ºS. Neste período,
chegam à costa os ventos alísios sensu stricto (SE). Estes ventos, em conjunto com os
ventos de E, presente na área durante todo o ano, geram ondas de SE. Este padrão de ondas
gerado no inverno é reforçado pelos ventos de SSE associados ao avanço da Frente Polar
Antártica. Alterações neste padrão são percebidas em períodos de “El Niño”
(DOMINGUEZ & BITTENCOURT, 1994; APOLUCENO, 1998; BITTENCOURT et al.,
2000). Segundo BITTENCOURT et al. (2000), frentes de ondas de E e NE (verão)
interferem no fundo marinho em profundidade igual ou inferior a 20 m, ao passo que as
frentes de SE e SSE (inverno) começam a interferir em áreas com profundidade igual ou
menores a 35 m, aproximadamente.

2. 2. Coleta de Dados
O presente estudo foi realizado em três pontos do litoral ilheense: ponto 1- situado
ao sul do município de Ilhéus, caracterizado pela ausência de rios de grande vazão em um
raio de cerca de 10 km; ponto 2 - à frente da cidade de Ilhéus, próximo à foz do estuário do
Rio Cachoeira; e ponto 3 - situado ao norte da sede do município, caracterizado pela
proximidade a desembocadura do Rio Almada (Figura 01).
Para cada ponto, foram obtidas amostras mensais, no período de março de 2003 a
fevereiro de 2005. Não foram realizadas coletas nos meses de junho, setembro e outubro de
2003, sendo que os dois últimos foram em razão do defeso (Tabela 01).
As coletas do material biológico foram padronizadas, utilizando rede de arrasto de
portas (0,55 x 1,0 m), com malha de 20 mm de distância entrenós (8 m de comprimento, 9
m de abertura) a uma profundidade de 16 m e tracionada durante 30 minutos por um barco
do tipo saveiro (motor de 22HP), a uma velocidade média de 3 km/hora (obtida a partir do
aparelho Global Positioning System – GPS, marca GARMIN, modelo e Trex), e a uma
distância aproximada de 1,5 milha da costa (cerca de 2,4 km).
Para cada arrasto foram registrados a data, as posições inicial e final, e o horário de
início. O material biológico capturado foi acondicionado em gelo e, no laboratório,
mantido em freezer até o momento de sua identificação, biometria e pesagem. Quando
possível, os exemplares tiveram seu estágio de maturação identificado macroscopicamente,
segundo critérios propostos por VAZZOLER (1996), os quais definem os estágios A, B, C
e D para gônadas imaturas, em maturação, maduras ou esvaziadas, respectivamente. Os
exemplares com gônadas no estágio A foram considerados jovens, ao passo que indivíduos
nas outras três fases foram considerados adultos. Para a identificação taxonômica dos
exemplares coletados foram utilizados os critérios propostos por NELSON (1994),
FIGUEIREDO & MENEZES (1978; 1980; 2000), MENEZES & FIGUEIREDO (1980;
1985), CARVALHO FILHO (1999), CARPENTER (2002a,b), MENEZES et al. (2003) e
MARCENIUK (2005).
Os dados obtidos foram anotados em protocolos próprios e, em seguida, foram
digitalizados em banco de dados estruturado no “Microsoft Access for Windows”, que é o
banco de dados relacionais do “Microsoft Office”. O material biológico representativo de
cada espécie, após a triagem, foi fixado em formol a 10% e conservado em álcool 70%,
sendo a ele atribuído o caráter de Material Testemunho. Tanto o banco de dados, quanto o
material biológico testemunho estão depositados no Laboratório de Oceanografia
Biológica (Departamento de Ciências Biológicas) da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Dados de pluviosidade do período amostrado foram obtidos junto à Estação
Meteorológica da Fazenda Experimental Almada - UESC. A partir destes dados foram
determinadas as épocas seca e chuvosa. Para tanto, foi utilizado como fator de separação
das épocas a média aritmética de 143 mm, calculada a partir das Normais Climatológicas Estação Meteorológica de Ilhéus (Bacia do Rio Cachoeira, período: 1965-1990)
apresentada por BAHIA (2001). Meses com valores pluviométricos abaixo desta média
foram considerados como época seca (setembro a dezembro de 2003 e agosto a dezembro
de 2004), e acima da média como época chuvosa (março a agosto de 2003, janeiro a julho
de 2004, janeiro e fevereiro de 2005) (Figura 02).
2. 3. Análise dos Dados
Para as análises apresentadas a seguir foram retiradas as espécies pelágicas, as
quais foram determinadas com base no manual da FAO (FISCHER & HUREAU, 1985).
No presente estudo, foram consideradas pelágicas as famílias Carangidae, Clupeidae,
Engraulidae, Pristigasteridae, Sphyraenidae e Trichiuridae.
Foi verificada a existência de dependência das variáveis quantitativas número de
indivíduos e peso em relação às variáveis qualitativas pontos de coleta e épocas do ano.
Para tanto, foi calculado o valor de R2 múltiplo que aponta o percentual de associação entre
variáveis qualitativas e quantitativas, conforme proposto por BUSSAB & MORETTIN
(2003).
Foi mensurado a constância segundo DAJOZ (1983):
c = ci/C
onde:
ci é o número de coletas com a espécie;
C é o número total de coletas realizadas.
Foram consideradas constantes os espécies com c ≥ 50%, acessórias se 50% > c ≥
25% e ocasionais se c < 25%.
Para verificação da similaridade espacial e temporal na composição das espécies foi
utilizado o índice de Bray-Curtis para gerar a matriz de similaridade, para tanto os valores
do número de indivíduos por espécie foram transformados a partir da raiz quadrada + 0,5,
conforme proposto por ZAR (1999).

Para visualização das espécies por ordem de importância, tanto por ponto, quanto
por época do ano por ponto, foram construídas curvas espécie-abundância (WHITTAKER,
1965). Para testar se havia diferenças das curvas entre as épocas do ano foi utilizado o teste
de Kolmogorov-Smirnov, com o nível de significância de 5% (MAGURRAN, 2004).
Foi testado o ajuste dos dados de abundância por espécies em relação aos modelos
série logarítmica (FISCHER et al., 1943), série geométrica (MOTOMURA, 1932), lognormal (PRESTON, 1948), broken stick (MacARTHUR, 1957) e os modelos de Tokeshi
(TOKESHI, 1993) para k = 0 ou 1, conforme determinado por MAGURRAN (2004). Para
os modelos de Tokeshi, foi utilizado o software PowerNiche 1.01 para geração dos
modelos estocásticos (200 replicações). Para o modelo log-normal as classes (oitavas)
foram determinadas a partir da transformação dos dados de abundância relativa no
logaritmo de base 2 (MAGURRAN, 2004).
Para a estimativa de riqueza de espécies foi utilizado o método “Jackknife”
(KREBS, 1989). Esta estimativa é baseada na freqüência observada das espécies únicas, ou
seja, as espécies que ocorreram somente uma vez na área, ponto ou período amostrado. De
acordo com HELTSHE & FORRESTER (1983) apud KREBS (1989), a estimativa
“Jackknife” é definida por:
Ŝ = s + [(n – 1)/n] . k
onde:
Ŝ é a estimativa “jackknife”;
s é o número total de espécies observadas em cada amostra;
n é o número total de amostras; e k é o número de espécies únicas.
A variância da estimativa “jackknife” foi definida por:
Var(Ŝ) = [(n – 1)/n] . [ ∑ (j2fj) – k2/n]
onde:
var(Ŝ) é a variância da estimativa “jackknife”;
fj é o número de amostras contendo j espécies únicas (j = 1, 2, 3, ..., s).
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O intervalo de confiança (α = 0,05) para o estimador “jackknife” foi obtido como se
segue:
Ŝ ± tα . √var(Ŝ)
onde:
tα é o valor t de Student para n-1 graus de liberdade para o valor α = 0,05.
Conforme mencionado por MAGURRAN (2004) e GOTELLI & COLWELL
(2001) não é possível comparar a riqueza de espécies observadas para diferentes pontos
amostrais pelo fato da variável número de espécies está relacionada com o tamanho da
amostra. Como mencionado por estes autores, este problema pode ser resolvido com a
padronização do tamanho amostral, a partir de reamostragens dos conjuntos de dados.
Neste sentido foi aplicado o método de rarefação definido por KREBS (1989) para
comparação das riquezas entre os pontos e as épocas do ano (seca e chuvosa), como se
segue:

onde:
E(Ŝn) é o número de espécies esperadas em uma amostra aleatória de n indivíduos;
Ni é o número de indivíduos da iésima espécie;
N é o número total de indivíduos na coleção (∑Ni);
n é o valor do tamanho da amostra (número de indivíduos) escolhido para a
padronização (n ≤ N);
é o número de combinações de n indivíduos que podem ser escolhidos para
um conjunto de N indivíduos: N!/[n!/(N - n)].

A variância da rarefação foi obtida como se segue:

onde:
var(Ŝn) é a variância do número de espécies esperadas em uma amostra aleatória de
n indivíduos.
Além da estimativa “Jackknife” e da rarefação, foi calculada a riqueza da
assembléia determinada pelo índice de Margalef:
DMg = (S – 1)/ln N
onde:
S é o número total de espécies coletadas;
N é o número total de indivíduos.
Foram utilizados dois grupos de índices de diversidades: paramétricos – índices
relacionados a ajuste de modelos espécie-abundância; não paramétricos – índices não
relacionados a ajuste de modelos (MAGURRAN, 2004).
No que se refere aos índices paramétricos, foi definido o alfa (α) da série
logarítmica, o qual pode ser obtido a partir da equação:
α = [N(1 - x)]/x
onde:
N é o número total de indivíduos;
x é um parâmetro estatístico do modelo série logarítmica, o qual é estimado a partir
da resolução interativa da equação S/N = [(1 – x)/x] . [-ln(1 – x)], sendo que S é o
número total de espécies.

Para a determinação do intervalo de confiança deste parâmetro, foi determinada a
variância do alfa (α) da série logarítmica como se segue (MAGURRAN, 2004):
Var(α) = (0,693147α) / [ln(x/(1 – x))]2,
Foi também estimada a estatística Q (KEMPTON & TAYLOR, 1976; 1978. apud
MAGURRAN, 2004). Este índice indica a diversidade da comunidade sem considerar as
espécies muito abundantes e muito raras (MAGURRAN, 2004) e pode ser obtida a partir
da seguinte equação:
Q = (0,5nR1 + ∑nr + 0,5nR2)/log(R2/R1)

onde:
R1 e R2 correspondem a 25% (quartil inferior) e 75% (quartil superior) do número
total de espécies, respectivamente;
nr é o número total de espécies entre os quartis;
nR1 é o número de indivíduos referente a classe R1;
nR2 é o número de indivíduos referente a classe R2.
Também foi estimado o índice de Shannon-Wiener (H’ – nits/indivíduo), o qual
assume que todos os indivíduos são amostrados aleatoriamente de uma população
infinitamente grande e que todas as espécies estão representadas na amostra. Este índice
mede a incerteza de predizer corretamente a espécie do próximo indivíduo a ser coletado
em uma coleção de S espécies e N indivíduos (MAGURRAN, 1988; KREBS, 1989):
H’ = - Σpi ln pi
onde:
pi é a freqüência numérica das espécies em uma amostra.
Ainda foi estimado o complemento do índice de Simpson (1-D). De acordo com
SIMPSON (1949) apud KREBS (1989) a diversidade é inversamente relacionada à

probabilidade que dois indivíduos tomados aleatoriamente em uma amostra sejam da
mesma espécie:
D = ∑ [(ni (ni- 1))/(N (N – 1))]
onde:
D é o índice de dominância de Simpson;
ni é o número de indivíduos na iésima espécie;
N é o número total de indivíduos na amostra.
Para estimar a dominância, foi utilizado o índice proposto por BERGER &
PARKER (1970):
d = Nmáx./N
onde:
N máx. é o número de indivíduos da espécie mais abundante;
N é o número total de indivíduos.
Como medida de eqüabilidade, foi calculado o índice J’ proposto por PIELOU
(1977), modificado:
J = H’/H’máx.
onde:
H’ é valor do índice de Shannon-Wiener;
H’máx. é o máximo valor de H’ (H’máx.= ln S).
MAGURRAN (2004) aponta que a estimativa S* obtida a partir da série log-normal
não é um bom estimador da riqueza (S) da assembléia, em razão da inexistência de
padronização nos procedimentos de ajuste dos dados ao referido modelo. Segundo a
autora, diferentes escolhas na base do logaritmo a ser utilizado para definir as classes de
abundância, bem como os limites destas classes, dentre outros problemas, tornam o

parâmetro S* pouco confiável. Neste sentido é sugerido que o S* no índice proposto por
PIELOU (1977) (J’ = H’/ln S*) seja substituído pelo S observado.
O método de reamostragem Bootstrap, com um nível de significância de 5%, foi
utilizado para determinação dos intervalos de confiança e para teste dos índices de
equabilidade, dominância e diversidade não paramétricos (MAGURRAN, 2004). O teste
destes índices a partir do Bootstrap foi utilizado apenas para a comparação entre as épocas
do ano. Para tanto, foi utilizado o software PAST2 (PAlaeontological STatistics). O método
Bootstrap consiste na produção de n amostras aleatórias (para o presente estudo n = 1000),
cada qual com o mesmo número total de indivíduos e semelhante a amostra original, sendo
que a abundância de cada táxon na amostra aleatorizada é escolhida de acordo com as
probabilidades da amostra original. Depois de geradas as n amostras aleatórias, o intervalo
de confiança é calculado.
Os resultados dos índices de dominância, equabilidade e diversidade nãoparamétricos referem-se aos valores acumulados de cada estimativa, para os pontos, as
épocas do ano e para toda a área analisada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Composição ictiofaunística
Foram identificadas 68 taxa de Actinopterygii demersais em nível de espécie e 5
em nível de gênero, pertencentes a 30 famílias, totalizando 6394 exemplares e 66037g de
peso (Tabela 02).
Também foram capturadas 22 espécies de peixes pelágicos, somando 1480
exemplares e 8757g em peso (Tabela 03). Estas espécies não foram consideradas nas
análises de composição, abundância e diversidade apresentadas a seguir devido ao fato da
arte de pesca utilizada ser voltada para a captura de peixes demersais. Neste sentido, o
inventário poderia subestimar os peixes pelágicos, capturados provavelmente no momento
durante a subida da rede no retorno para a embarcação. Procedimento semelhante foi
adotado por ROCHA (1990) e MUTO et al. (2000). Muitas das espécies pelágicas, a
exemplo de Carangoides crysos e Carax latus, apresentam grande interesse comercial
quando adultos (CERVIGÓN et al., 1992; CARPENTER, 2002a,b; CEPENE, 2004). Para
o presente estudo, foram capturados apenas indivíduos de pequeno porte (Tabela 03),
apontando a importância da região estudada para o desenvolvimento destas espécies.
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Ainda foram capturados 7 exemplares de elasmobrânquios, das espécies Dasyatis
guttata (Bloch & Schneider, 1801), Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) e Gymnura
micrura (Bloch & Schneider, 1801) com 4, 3 e 1 exemplares capturados, respectivamente.
Estudos realizados na costa da Paraíba (NUNES & ROSA, 1998) e Pernambuco
(SANTOS, 2000) utilizando rede de arrasto de portas também capturaram poucas espécies
de elasmobrânquios (4 e 3, respectivamente), as quais foram representadas por
abundâncias inferiores a 15 indivíduos. O contrário foi observado em trabalhos realizados
para o sul e sudeste do Brasil, nos quais os peixes cartilaginosos estiveram entre os peixes
mais

abundantes

nas

assembléias

analisadas

(VAZZOLER,

1975;

ROSSI-

WONGTSCHOWSKI & PAES, 1993; ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, 1998;
MUTO et al., 2000). GADIG et al. (2000) registraram 42 espécies de elasmobrânquios em
inventário realizado para a costa do Ceará, destas apenas 10 são costeiras e demersais, das
quais 8 são pouco abundantes, a exemplo das espécies D. guttata, R. percellens e G.
micrura que foram capturados no presente trabalho. Neste sentido, a baixa abundância e
riqueza de elasmobrânquios registradas para a costa de Ilhéus eram esperadas, as quais
provavelmente estão associadas ao tipo de amostragem utilizado e ao ambiente analisado.
Os exemplares das espécies demersais que tiveram as gônadas analisadas
macroscopicamente foram em sua maioria jovens (90%) (Tabela 04). Este fato aponta a
importância da área nas primeiras fases de vida destas espécies, os quais utilizam o local
para crescimento. A predominância de exemplares jovens em ecossistemas costeiros e
próximos de estuários, como a área estudada, também foi observada por diversos autores,
entre os quais PAIVA FILHO et al. (1987), ARAÚJO et al. (1997, 1998) e SPACH et al.
(2004).
Apenas vinte e uma espécies, em número, e vinte e quatro, em peso, obtiveram
abundância igual ou superior a 1%, sendo responsáveis por 93% do número total de
indivíduos e por 95% do peso total. Destas espécies, dezenove obtiveram,
simultaneamente, abundância igual ou superior a 1% (Tabela 04). Assim como foi
observado no presente estudo, vários trabalhos realizados com peixes em ambientes
costeiros caracterizaram as assembléias analisadas como sendo ricas em número de
espécies, porém com poucas espécies abundantes. De forma geral, cerca de 1/4 das
espécies de peixes demersais em ambientes costeiros contribuem com mais de 1% do total
capturado, seja em número ou peso, a exemplo dos estudos de GIANNINI & PAIVA
FILHO (1990); ARAÚJO et al. (1999); ORNELLAS & COUTINHO (1998); SPACH et
al. (2003); MORAES (2003); JAUREGUIZAR et al. (2004).

A ordem Perciformes foi a mais abundante em número de indivíduos (N = 5057) e
espécies (S = 31), seguida pelas ordens Pleuronectiformes (N = 760; S = 9),
Tetraodontiformes (N = 306; S = 10) e Siluriformes (N = 169; S = 6). Dentro da ordem
Perciformes destaca-se a família Sciaenidae, representada por 17 espécies com um total de
4434 indivíduos e 36952,3 g (69% e 56% do total capturado, respectivamente) (Figura 03).
No que se refere ao número de espécies, a família Sciaenidae é seguida pelas
famílias Ariidae, Achiridae e Paralichthyidae, e em abundância pelas famílias
Cynoglossidae, Diodontidae, Paralichthyidae e Achiridae.
Para a costa de Ilhéus, a primeira posição da ordem Perciformes assumida no
“rank”

de

número

de

espécies

e

seguida

pelas

ordens

Pleuronectiformes,

Tetraodontiformes e Siluriformes está de acordo com o que foi apresentado por
HAIMOVICI & KLIPPEL (1999) para a costa brasileira, exceto Anguilliformes, a qual é
apontada por estes autores como sendo a terceira ordem em número de espécies de peixes
demersais marinhos no Brasil. O presente estudo registrou apenas 2 espécies de
anguiliformes: Gymnothorax ocellatus (Muraenidae) e Ophichthus parilis (Ophichthidae).
Esta baixa representação pode estar relacionada com o tipo de substrato amostrado, uma
vez que a maioria das espécies dessa ordem prefere ambientes rochosos, recifais ou de
cascalho, com algumas exceções, a exemplo de G. ocellatus e O. parilis que são espécies
encontradas em substratos inconsolidados (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978;
CARVALHO FILHO, 1999; CARPENTER, 2002a), especialmente os areno-lamosos
como registrado na área estudada.
Os “linguados” (ordem Pleuronectiformes), segundo grupo mais abundante na área
analisada (Figura 03), também foram importantes em estudos realizados nas regiões sul e
sudeste do Brasil (VAZZOLER, 1975; FAGUNDES NETTO & GAELZER, 1991;
ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, 1998; BRANCO et al., 1998).
Embora no presente estudo os linguados tenham ficado entre os mais abundantes,
as espécies aqui registradas foram diferentes daquelas identificadas em trabalhos realizados
no sul e sudeste do Brasil, em especial quando comparadas com a composição específica
registrada para Ubatuba e Cabo Frio (ROCHA, 1990; FAGUNDES NETTO & GAELZER,
1991).
Os linguados registrados no presente estudo apresentam ampla distribuição na costa
brasileira (FIGUEIREDO & MENEZES, 2000). São típicos de ambientes costeiros,
semelhantes às espécies que foram identificadas em baías e ambientes de profundidade
inferior a 20 m na costa do Rio de Janeiro, Paraná e Paraíba (ARAÚJO et al., 1997;

CHAVES & CORRÊA, 1998; CHAVES & SERENATO, 1998; NUNES & ROSA, 1998;
GODEFROID, et al., 2004). Neste sentido, a diferença na composição específica de
linguados entre o presente estudo e trabalhos realizados na plataforma continental de áreas
do sul e sudeste brasileiro provavelmente pode estar relacionada às diferentes
profundidades amostradas por cada um dos estudos. Além disto, esta distinção parece estar
relacionada com as desigualdades nas condições oceanográficas entre a costa de Ilhéus e o
sul e sudeste do Brasil. Várias espécies de linguados registradas nestas últimas regiões, a
exemplo das espécies do gênero Paralichthys, são características de massas de água fria,
como a Água Central do Atlântico Sul (VAZZOLER, 1975; FAGUNDES NETTO &
GAELZER, 1991; ROSSI-WONGTSCHOWSKI & PAES, 1993; ROCHA & ROSSIWONGTSCHOWSKI, 1998; MUTO et al., 2000).
A dominância da família Sciaenidae em número de espécies e de indivíduos era
esperada, do mesmo modo que é observado em toda a costa brasileira, conforme apontado
por VAZZOLER et al. (1999). A proximidade da costa e de estuários, a baixa
profundidade em que foram realizadas as coletas (16 m) e o tipo de substrato da área
amostrada, predominantemente arenosos e lamosos, são características de ambientes
preferenciais dos cianídeos, como observado por VAZZOLER (1975) e MENEZES &
FIGUEIREDO (1980). FAGUNDES NETTO & GAELZER (1991) apontaram que a
ausência de estuários próximos da área amostrada por eles e o tipo de substrato,
exclusivamente arenoso, foram as prováveis causas da baixa dominância da família
Sciaenidae para as isóbatas de 30 a 60 m em Cabo Frio (RJ).
Segundo ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI (1998), os cianídeos foram as
espécies mais abundantes na plataforma continental de Ubatuba (SP). De acordo com as
autoras, os cianídeos, em conjunto com outras espécies, formaram duas assembléias
distintas: Sciaenidae Tropical, responsável por cerca de 60% em número e 40% em peso
do total capturado, associada às águas mais quentes e a ambientes mais rasos, caracterizada
por Ctenosciaena gracilicirrhus, P. brasiliensis e Cynoscion jamaicensis, e Sciaenidae
Subtropical, associada aos ambientes mais profundos de águas mais frias, e caracterizada
pelas espécies Cynoscion guatucupa e Umbrina canosai. Estas assembléias também foram
encontradas por MUTO et al. (2000) na região de São Sebastião (SP), associadas à
plataforma continental interna e externa, respectivamente.
No presente estudo, não foram utilizadas análises com objetivo de detectar a
presença das referidas assembléias. Embora as condições oceanográficas da área estudada
não tenham sido caracterizadas, provavelmente foram amostradas águas costeiras quentes

com pouca (ou nenhuma) influência de massas mais frias e mais salinas, até mesmo em
razão da reduzida profundidade em que foram realizadas as amostragens. Neste sentido,
estes fatores de baixa profundidade e de águas quentes assemelham-se àqueles citados por
ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI (1998) e por MUTO et al. (2000) como
característicos das áreas em que foi registrada a presença da assembléia Sciaenidae
Tropical. Estes fatores associados à dominância em número e peso de cianídeos são
indícios da presença desta assembléia também para a costa de Ilhéus, embora com
diferenças na composição das espécies.
Na costa de Ilhéus, os cianídeos Isopisthus parvipinnis, Paralonchurus brasiliensis,
Larimus breviceps, Stellifer brasiliensis e S. stellifer foram as cinco espécies mais
abundantes, correspondendo a cerca de 65% do número total de indivíduos e 43% do peso
total acumulado (Tabela 04).
Em outras áreas da costa brasileira, onde também foi observado o domínio da
família Sciaenidae, houve diferenças na composição específica dos cianídeos dominantes
com o que foi apresentado para a costa de Ilhéus e Ubatuba. Da região sul em direção ao
norte do país temos que para a plataforma continental do Rio Grande do Sul os cianídeos
mais abundantes foram Cynoscion guatucupa, Umbrina canosai e Micropogonias furnieri.
Está última em conjunto com Macrodon ancylodon e Paralonchurus brasiliensis foras as
espécies dominantes entre as profundidades de 10 e 20m (HAIMOVICI et al., 1996). Na
região da Penha (SC) foram abundantes as espécies I. parvipinnis e P. brasiliensis, além do
gênero Stellifer (BAIL e BRANCO, 2003). Em áreas adjacentes à Baía de Santos
predominaram I. parvipinnis, M. furnieiri, P. brasiliensis, S. brasiliensis e S. rastrifer
(PAIVA-FILHO et al., 1987; GIANNINI & PAIVA FILHO, 1990). Trabalhos realizados
nas costas de Sergipe e Alagoas apontaram que M. furnieri, Isopisthus parvipinnis, C.
virescens e Nebris microps foram as espécies mais abundantes (SUDENE, 1969 apud
VAZZOLER, 1975). NUNES & ROSA (1998) apontaram S. stellifer, L. breviceps, e S.
rastrifer como as espécies mais abundantes na costa da Paraíba.
Assim, observa-se que espécies dominantes das assembléias de Sciaenidae ocorrem
ao longo da costa brasileira em diferentes níveis de abundância, embora sejam de ampla
distribuição na plataforma do Brasil, conforme mencionado por MENEZES &
FIGUEIREDO (1980). Estas diferenças podem estar sendo influenciadas por um gradiente
latitudinal, possivelmente a temperatura, dentre outros fatores. Isto é esperado para
comunidades abertas sem barreiras visíveis que impeçam a distribuição das espécies,
conforme proposto por WHITTAKER (1967).

Ao longo de toda a discussão exposta até o momento, foram descritas diferenças na
composição de espécies observada no presente estudo em relação a outras regiões da costa
brasileira. Dentre os fatores que podem explicar tais diferenças, foram considerados
temperatura, profundidade, substrato e condições oceanográficas. Além destes, é
importante observar que a ausência de padronização nas amostragens (métodos e tamanho
amostral) realizadas em cada trabalho interfere não só na composição, como na abundância
das espécies.
Outro fator que pode deve ser considerado para explicar essas diferenças na
composição específica são os padrões biogeográficos de distribuição das espécies. De
acordo com FIGUEIREDO (1981) apud HAIMOVICI & KLIPPEL (1999), a ictiofauna
marinha brasileira está distribuída em duas províncias zoogeográficas: Caribenha, na qual
estão presentes espécies tropicais, e Argentina com ocorrência de formas tropicais e
temperadas. Das espécies demersais identificadas no presente estudo, 46 são de ampla
distribuição na costa brasileira, outras 18 são registradas entre o norte-nordeste e o sudeste
do Brasil (FIGUEIREDO & MENEZES, 1980, 1978, 2000; MENEZES & FIGUEIREDO,
1980, 1985; CARPENTER 2002a,b; MENEZES et al., 2003). Quatro espécies capturadas
têm distribuição restrita à Província Caribenha: Aspistor quadriscutis e Porichthys
plectrodon ocorrem desde o sul dos Estados Unidos e Caribe até o Nordeste do Brasil
(MENEZES et al., 2003); Arius phrygiatus é registrada da Guiana ao estado do Maranhão
(MARCENIUK, 2005); Synodus poeyi tem como limite sul de distribuição o Suriname
(7ºN) (CARPENTER, 2002a). Nos dois últimos casos, o presente registro significa a
ampliação da área de ocorrência das espécies, sendo que para Synodus poeyi é a primeira
vez que esta espécie é registrada no Brasil. Embora a maioria das espécies capturadas seja
de ampla distribuição na costa brasileira, foi possível registrar taxa endêmicos da província
Caribenha, na qual a costa de Ilhéus está inserida. Além das assembléias de cianídeos,
ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI (1998) identificaram a assembléia GerreidaeHaemulidae. Ela correspondente a assembléia Lutjanidae proposta por LONGHURST &
PAULY (1987), e está associada a ambientes mais rasos, águas mais quentes, sendo
caracterizada pelas espécies Eucinostomus argenteus e Orthopristis ruber. Para a costa de
Ilhéus, foram encontrados espécies de gerreídeos e haemulídeos, principalmente E. gula,
Conodon nobilis e Pomadasys corvinaeformis, além de espécies pouco abundante (inferior
a 10 exemplares) das famílias Lutjanidae e Serranidae, indicando a ocorrência da
assembléia Gerreidae-Haemulidae na área estudada.

Além das espécies destas famílias foram registradas outras espécies associadas a
ambientes rochosos, coralinos ou banco de algas, a exemplo de Acanthostracion
quadricornis, Canthigaster figueiredoi, Heteropriacanthus cruentatus, Holocentrus
adscensionis, Haemulon aurolineatum, Myripristis jacobus, Pseudupeneus maculatus,
todas com baixa abundância (inferior a 10 exemplares) e ocorrência (menor que 10%).
Estes registros são indícios da heterogeneidade do substrato da costa de Ilhéus, a qual foi
subestimada pelo presente estudo em razão das limitações do método de amostragem
utilizado (rede de arrasto de portas). Esta arte de pesca opera somente em fundos
inconsolidados de areia e lama. Como já mencionado, é apontada a presença de corpos
rochosos e coralinos ao longo de toda a costa de Ilhéus (APOLUCENO, 1998).
Analisando os pontos amostrados e as épocas do ano em cada ponto isoladamente
verificam-se outras espécies mais abundantes do que os cianídeos os quais, no entanto,
continuam sendo responsáveis por mais de 50% do total de indivíduos capturados (Figura
04). A similaridade na composição das espécies entre os pontos e entre as épocas do ano
em cada ponto foi elevada. A maior similaridade espacial foi obtida entre os pontos 02 e 03
(0,80) e a menor entre os pontos 01 e 03 (0,68). Embora os valores de similaridade entre os
pontos estejam próximos, é importante mencionar que os pontos 02 e 03 têm em comum a
proximidade à desembocadura de rios, o que pode justificar a maior similaridade entre
estes pontos. Entre as épocas, a similaridade na composição de espécies foi de 0,67.
HAIMOVICI et al. (1996) apontam que diferenças espaciais na composição de uma
assembléia de peixes demersais são observadas quando profundidades distintas são
contempladas no estudo. No presente trabalho as coletas foram realizadas exclusivamente a
16 m de profundidade, não sendo esperada distinção espacial na composição da
assembléia.
3.2. Padrões de distribuição das espécies abundantes
Isopisthus parvipinnis foi a espécie mais abundante em número (1290 indivíduos) e
peso (10643 g) no total, e esteve presente em 82% do período amostrado. Foi a espécie
mais importante em número de indivíduos nos três pontos amostrados (Figura 04). Na
época chuvosa I. parvipinnis foi mais abundante que na seca em todos os três pontos
amostrados (Figura 04). No total, esta espécie teve uma captura 7 vezes maior na época
chuvosa, do que na seca, destacando-se o período de maio a agosto de 2003 e maio e junho
de 2004 (Figura 05). No que se refere ao peso, I. parvipinnis foi a espécie mais abundante
na época chuvosa, e a segunda na seca (Tabela 04). Dos exemplares que tiveram o sexo

diagnosticado, 95% eram jovens e 5% eram adultos (Tabela 04). Na época seca o
percentual de espécimes adultos foi maior (15%), do que na chuvosa (4%).
Segundo SOARES (1983), entre Cabo Frio (RJ) e Torres (RS), a desova de I.
parvipinnis provavelmente ocorre durante a primavera, ao passo que o recrutamento ocorre
entre o verão e inverno, sendo menos expressivo no outono. COELHO et al. (1988)
registraram para a costa de São Paulo, os meses de março a abril como os de maior
recrutamento desta espécie. ROCHA (1990) aponta que o acréscimo no número de
indivíduos ocorrido no outono em Ubatuba (SP) foi resultado da entrada de juvenis das
espécies dominantes, especialmente os cianídeos, provenientes de desovas de primaveraverão. Novas análises serão necessárias para que sejam confirmadas as épocas de
recrutamento e reprodução de I. parvipinnis na área estudada. Porém, a marcada entrada de
indivíduos predominantemente jovens desta espécie na época chuvosa, especialmente nos
meses de abril e maio (Figura 05), podem ser indícios de recrutamento. A época chuvosa
abrange as estações de outono, inverno e parte do verão. Neste sentido, se for confirmado o
recrutamento de I. parvipinnis nesta época, este evento biológico está ocorrendo em
período semelhante ao registrado para o sul-sudeste do Brasil, conforme exposto acima.
Embora tenham sido capturados exemplares adultos de I. parvipinnis, não existem indícios
de que esta espécie desove na área analisada.
Paralonchurus brasiliensis foi a segunda espécie mais abundante em número (850
indivíduos) e em peso (7836 g) no total (Tabela 04), o que também foi observado nos
pontos 01 e 03 (Figura 04). Esteve presente em 86% dos meses amostrados. No ponto 02,
embora tenha ocupado a quinta colocação, apresentou uma diferença inferior a 15
indivíduos em relação às outras espécies mais abundantes (Figura 04). Na época seca
ocupou o primeiro lugar em número e peso, sendo a terceira na época chuvosa (Tabela 04).
Dos exemplares que tiveram o sexo analisado, 94% eram jovens e 6% adultos (Tabela 04).
Análises realizadas por ROMERO (2006) com o mesmo material biológico de P.
brasiliensis apresentado no presente estudo, apontaram diferenças significativas no número
de indivíduos adultos e jovens, sendo este último em maior quantidade. A abundância da
espécie em número e peso foi maior na época seca, diferente do que foi observado para I.
parvipinnis, além de ocorrerem maiores exemplares e maior média de número de
indivíduos adultos nesta época. Cerca de 90% dos indivíduos tiveram tamanho inferior ao
comprimento médio estimado de primeira maturação que foi de 140-150 mm. Segundo
ROMERO (2006) esta área é um importante local de crescimento desta espécie, não
ocorrendo reprodução na profundidade em que foram realizadas as coletas (16m).

Larimus breviceps foi a terceira espécie mais abundante em número na área
amostrada (656 indivíduos), ocupando o segundo lugar na época seca e o quinto na época
chuvosa (Tabela 04). No que se refere ao peso, foi a quinta espécie mais abundante no total
(3090 g), sendo a sexta na época chuvosa e sétima na seca (Tabela 04) Esteve presente em
95% dos meses amostrados. No ponto 01 foi observado o menor número de exemplares de
L. breviceps, sendo a sétima espécie em abundância, ao passo que nos pontos 02 e 03 foi a
segunda e a terceira em número de indivíduos, respectivamente (Figura 04). 98% dos
exemplares que tiveram o sexo analisado foram jovens, sendo 2% adultos (Tabela 04).
Stellifer brasiliensis foi a quarta espécie mais abundante na área amostrada (644
indivíduos) e na época chuvosa, tanto em número de indivíduos, quanto em peso (4774 g)
e esteve presente em 86% dos meses amostrados (Tabela 04). Na época seca, S.
brasiliensis foi a terceira espécie com maior quantidade de espécimes e a quinta em peso,
ao passo que na época chuvosa foi quarta em número e peso (Tabela 04). 91% dos
exemplares que tiveram o sexo analisado eram jovens, sendo 9% adultos (Tabela 04). Na
época chuvosa, 11% dos espécimes eram adultos, ao passo que na época seca este
percentual foi inferior (6%).
Stellifer stellifer foi a quinta espécie mais abundante em número de indivíduos (632
indivíduos) na área amostrada, a décima segunda em peso (1796 g) e esteve presente em
86% dos meses amostrados (Tabela 04). Foi a segunda na época chuvosa e quinta na época
seca em número de indivíduos (Tabela 04), sendo que para peso ocupou a décima primeira
e décima segunda posição, respectivamente. Dos exemplares que tiveram o sexo
diagnosticado, 88% eram jovens, sendo 12% adultos (Tabela 04). Na época chuvosa, 13%
dos indivíduos eram adultos, ao passo que na seca este percentual foi inferior (8%).
A menor importância das espécies L. breviceps e S. stellifer em peso, quando
comparada ao número de indivíduos ocorreu em razão do tamanho reduzido dos
exemplares (0 = 72 mm; dp = 16 mm e 0 = 67 mm; dp = 12 mm, respectivamente).
Segundo MENEZES & FIGUEIREDO (1980), L. breviceps e S. stellifer podem atingir 300
mm e 150 mm de comprimento, respectivamente. Dos cinco cianídeos dominantes, S.
stellifer foi a espécie que apresentou exemplares com menor comprimento total.
Symphurus tesselatus foi a sexta espécie mais abundante em número (327
indivíduos) e a quinta em peso (4743 g), estando presente em 91% dos meses amostrados
(Tabela 04). Foi a décima primeira em número e décima segunda em peso na época
chuvosa, ao passo que ocupou a quarta e segunda posições em número e peso na época
seca. Dos exemplares que tiveram o sexo identificado macroscopicamente, 53% eram

jovens e 47% eram adultos (Tabela 04). Na época chuvosa 77% dos exemplares eram
adultos, ao passo que na época seca, adultos e jovens obtiveram proporções similares, 56%
e 44% respectivamente.
Chilomycterus spinosus spinosus foi a sétima espécie mais abundante em número
de indivíduos na área amostrada, sendo a terceira em peso acumulado (Tabela 04). Na
época chuvosa foi a sexta espécie em número de indivíduos, sendo a segunda em peso, ao
passo que na época seca foi a décima terceira em número de indivíduos e décima em peso
(Tabela 04). A espécie foi mais abundante nos pontos 02 e 03 (Figura 04). No ponto 01
foram registrados apenas 16 exemplares de desta espécie. Ao contrário do que ocorre com
L. breviceps e S. stellifer, C. spinosus spinosus é mais importante em peso do que em
número de indivíduos. Espécies como C. spinosus spinosus são capazes de ingerir água ou
ar com intuito de inflar o corpo quando sob ameaça, para se proteger de predadores
(FIGUEIREDO & MENEZES, 2000). Neste sentido, a água acumulada nos indivíduos
capturados possivelmente levou à superestimação do peso destes exemplares.
Embora tenha sido abundante, C. spinosus spinosus foi registrado em apenas seis
meses (27% de ocorrência). Em junho e julho de 2004 houve a maior abundância desta
espécie (Figura 05), quando foram registrados 236 indivíduos, dos 258 capturados. Os
vários registros de C. spinosus spinosus em trabalhos realizados na plataforma continental
brasileira apontam esta espécie como sendo rara ou ocasional e pouco abundante. Em
vários destes trabalhos o número nunca foi superior a 60 indivíduos (PAIVA-FILHO et al.,
1987; FAGUNDES NETTO & GAELZER, 1991; ARAÚJO et al., 1998; NUNES &
ROSA,

1998).
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WONGTSCHOWSKI (1998), os quais registram uma maior quantidade de espécimes de
C. spinosus spinosus, apontam que esta espécie foi observada ao longo de todo o período
estudado. SENA & SANTOS (2002), em trabalho realizado na Baía de Todos os Santos
(BA), observaram apenas cinco indivíduos do gênero Chilomycterus dentre os 4226
espécimes capturados. Embora o presente registro seja incomum, até o momento não foi
possível diagnosticar a sua causa.
Trinectes paulistanus foi a décima espécie mais abundante em número de
indivíduos na área amostrada, sendo a sétima em peso acumulado (Tabela 04). Na época
chuvosa foi a oitava espécie mais abundante em número de indivíduos e a sexta em peso
(Tabela 04). Na época seca foi a décima segunda espécie em número de indivíduos e oitava
em peso (Tabela 04). T. paulistanus foi mais abundante nos pontos 02 e 03, apresentando
apenas 4 indivíduos no ponto 01 (Figura 04). A baixa abundância desta espécie no ponto

01 pode estar relacionada a ausência da desembocadura de rios nas proximidades deste
local, ao contrário do que é registrado para os pontos 02 (presença do estuário do Rio
Cachoeira) e ponto 03 (presença do Rio Almada). CERVIGÓN et al. (1992) e
CARVALHO FILHO (1999) apontam que T. paulistanus prefere águas com baixa
salinidade, sendo encontrados em mangues e estuários. Neste sentido, embora seja uma
espécie marinha, era esperada a maior abundância desta espécie nos pontos nas
proximidades de rios.
C. spinosus spinosus, S. tesselatus e T. paulistanus foram espécies mais abundantes
em peso do que em número, na área amostrada. Diferente de C. spinosus spinosus em que
as medidas de peso provavelmente sofreram interferência da água ingerida pelos
exemplares no momento da captura, as espécies S. tesselatus e T. paulistanus contribuíram
mais em peso do que em número em razão do grande porte dos exemplares capturados (0 =
123 mm, dp = 29,7 mm; 0 = 95 mm, dp = 19,4 mm, respectivamente). Segundo
FIGUEIREDO & MENEZES (2000), S. tesselatus pode atingir 205 mm e T. paulistanus
pode alcançar 180 mm.
Embora seja a décima espécie em importância na área estudada (Tabela 04),
Eucinostomus gula destaca-se pelo seu padrão de distribuição e pela proporção
jovens/adultos (Tabela 04). E. gula foi a nona espécie mais abundante em número de
indivíduos e décima em peso (Tabela 04). Na época chuvosa foi a vigésima espécie mais
abundante em número de indivíduos, sendo a vigésima segunda em peso. Entretanto, na
época seca, E. gula destacou-se, sendo a sétima espécie em número e a quarta em peso
(Tabela 04). No ponto 01 foi a terceira espécie mais abundante tanto em número, quanto
em peso, mas foi pouco representada nos pontos 02 e 03 (Figura 05).
Embora tenha sido uma das dez espécies mais abundantes, a ocorrência de E. gula
foi baixa (27%), estando presente no mês de novembro de 2003 e no período de novembro
de 2004 a fevereiro de 2005 (Figura 05). Dentro destes períodos, destaca-se o mês de
dezembro de 2004, no qual foram registrados 135 espécimes, cerca de 77% do total. Destes
espécimes, 106 foram capturados no ponto 01, sendo que 71% eram adultos (27 machos e
49 fêmeas). Dos outros exemplares capturados no mês de dezembro de 2004, dois foram
registrados no ponto 02, sendo uma fêmea, e 26 foram capturados no ponto 03, sendo todos
imaturos. Em novembro de 2003, dos 12 espécimes registrados, 11 foram capturados no
ponto 02, dos quais 75% eram fêmeas. Nos outros meses em que foram registrados
exemplares de E. gula, a captura ocorreu somente no ponto 01, e foi identificado apenas
um adulto (fêmea).

A predominância de adultos de E. gula na época seca apontada no presente estudo,
pode ser indício da utilização da área para a reprodução. E gula é uma espécie comum em
baías e estuários, sendo que os adultos são mais freqüentes nas regiões de plataforma de
águas com maior salinidade (MENEZES & FIGUEIREDO, 1980; ARAÚJO et al. 1998;
CARVALHO FILHO, 1999). CHAVES & OTTO (1999) observaram juvenis e pré-adultos
de três espécies de Eucinostomus utilizando a Baía de Guaratuba ao longo do ano para
crescimento. De acordo com estes autores, o percentual de indivíduos não-imaturos e
adultos ao longo do período estudado indica que as espécies de Eucinostomus se
reproduzem nas regiões marinhas adjacentes à Baía de Guaratuba, e no período do verão.
Diante do que foi observado para a área analisada, é possível sugerir que a ocorrência
exclusiva de E. gula na época seca, especialmente nos meses de novembro a fevereiro,
pode ser resultado do período de reprodução.
Vários autores mencionam que E. gula utiliza áreas de baías e estuários para o
crescimento. Neste sentido, após o período na plataforma, os indivíduos desta espécie
provavelmente retornam para os estuários próximos (Pontal e Almada), o que pode
explicar a ausência desta espécie ao longo do resto do ano. CHAVES & OTTO (1999)
afirmam que, ao contrário dos juvenis, os adultos de E. gula não retornam às áreas
estuarinas e de baías após à reprodução. Assim, novos estudos serão necessários para
esclarecer a distribuição de E. gula na costa de Ilhéus.
3.3. Abundância e diversidade de espécies
Não foram observadas associação entre as variáveis quantitativas número de
indivíduos e peso, e a variável qualitativa pontos de coleta (Tabelas 05 e 06). Os dados de
abundância de indivíduos por espécie em todos os pontos se ajustaram aos modelos série
logarítmica e log normal truncada.
Na análise das curvas espécie-abundância (Whittaker-plot) dos três locais
amostrados (Figura 06) nota-se que para ponto 01 houve maior registro de espécies únicas
(espécies com apenas um indivíduo coletado em todo o estudo) e que no ponto 02 foram
capturadas duas espécies a mais que os outros dois pontos.
As riquezas de espécies mensurada pelo índice de Margalef e estimada pelo método
“Jackknife” para os três pontos amostrados não foram significativamente diferentes (p >
0,05) (Tabela 07). Pelo método da rarefação, não foram observadas diferenças
significativas entre os pontos 01 e 02 (p > 0,05) (Figura 07). Foi estimado que somente a
partir de um tamanho amostral superior a 1250 indivíduos houve diferença na riqueza entre

os pontos 01 e 03 (Figura 07). Entre este último e o ponto 02 só foi observada diferença
significativa na riqueza com um tamanho amostral superior a 1500 indivíduos (Figura 07).
Não foram observadas diferenças significativas (p > 0,05) entre os pontos
amostrados para o alfa (α) da série logarítmica e para o H’. Entretanto, o intervalo de
confiança deste último índice estimado para o ponto 01 esteve no limite de rejeição com os
intervalos dos dois outros pontos (Tabela 07).
No que se refere ao complemento de Simpson (1-D), o ponto 02 foi
significativamente mais diverso do que o ponto 01 (p > 0,05) (Tabela 07). Este índice de
diversidade enfatiza as espécies mais abundantes. Neste sentido, o registro de menor
diversidade para o ponto 01, reflete a dominância de espécies desta unidade amostral, que é
confirmado pelo índice de Berger-Parker, o qual aponta dominância maior e
significativamente diferente dos outros dois pontos (p < 0,05) (Tabela 07).
Embora os valores de diversidade apontados pela estatística Q não tenham sido
testados, acredita-se que não exista diferença entre eles, em razão da proximidade dos
valores encontrados (Tabela 07).
Diferenças entre as respostas dos índices de diversidade podem ser esperadas, pelo
fato de cada um deles atribuir maior relevância a um determinado grupo de espécies. Por
exemplo, como mencionado por MAGURRAN (2004), a estatística Q dá maior
importância às espécies de abundância intermediária, ao passo que o complemento do
índice de Simpson atribui maior relevância às espécies dominantes. Neste sentido, embora
algumas análises acima apresentadas tenham apontado diferenças significativas entre os
pontos, elas não foram suficientes para caracterizar uma variação espacial na estrutura da
assembléia de peixes demersais da costa de Ilhéus. Diante disto, as próximas análises a
serem apresentadas passaram a enfatizar as variações temporais da estrutura da assembléia
estudada.
Também não foram observadas associação entre as variáveis quantitativas número
de indivíduos e peso, e a variável qualitativa épocas do ano (Tabelas 05 e 06). O valor de
R2 reflete a relação entre a variância dentro dos tratamentos e a variância total (BUSSAB
& MORETTIN, 2003). Neste sentido, como estas duas medidas (SQerro e SQtotal)
tiveram valores muito próximos tanto para número de indivíduos (Tabela 05) quanto para
peso (Tabela 06), o valor encontrado para R2 foi pequeno. Ou seja, a variável qualitativa
época do ano tem pouca capacidade de prever as variáveis quantitativas número de
indivíduos e peso. Isto não significa que não tenham existido diferenças temporais destas
variáveis quantitativas, principalmente pelo fato de que o valor total para número de

indivíduos e peso na época chuvosa foi aproximadamente o dobro da época seca (Tabela
08). Para a observação destas diferenças seria importante a utilização de outra estratégia de
divisão do período de estudo, a exemplo do uso de estações do ano (verão, outono, inverno
e primavera), o que provavelmente reduziria as variâncias dentro dos tratamentos
permitindo observar mais atentamente as variações temporais existentes.
Na análise das curvas espécie-abundância (Whittaker-plot) (Figura 08), nota-se que
para a época chuvosa houve maior registro de espécies únicas. No que se refere à
comparação das curvas espécie-abundância, foi observada diferença significativa entre as
épocas analisadas (p = 0,042).
Assim como aconteceu na análise espacial, os dados de abundância de indivíduos
por espécie das épocas chuvosa e seca se ajustaram simultaneamente aos modelos série
logarítmica e log normal truncada. O mesmo foi observado por outros trabalhos, a exemplo
de ROCHA (1990), AKTANI (2003), CETRA (2003) e SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS
(2004). MAGURRAN (1988; 2004) discute as propriedades do conjunto de dados que
podem resultar em ajustes simultâneos, apontando que não há consenso entre os autores
quanto à escolha dos modelos.
Assembléias que têm a distribuição espécie-abundância ajustada ao modelo log
normal são maduras, apresentam equilíbrio das interações entre espécies competitivas e
possuem um grande número de processos atuando aleatória e independentemente (MAY,
1975; MAGURRAN, 1988; TOKESHI, 1993). Segundo MAY (1975) estes pressupostos
do modelo log normal na verdade informam ao pesquisador que um grande número de
variáveis deve ser considerado na análise da estrutura das assembléias.
A riqueza entre as épocas estimada pelo método “Jackknife” não apontou diferença
significativa a nível de 5 % (Tabela 08). O mesmo foi observado para o índice de riqueza
de Margalef (Tabela 08) e pelo método de rarefação (Figura 09).
Na tabela 08 são apresentados os resultados obtidos para os índices de diversidade
por época. Os valores dos índices de Shannon-Wiener (H’), equabilidade (J’), o alfa da
série logarítmica não apresentaram diferenças significativas entre as épocas analisadas (p >
0,05). Semelhante ao que foi observado na análise espacial, o complemento de Simpson e
o Berger-Parker apontaram diferenças significativas entre os tratamentos (p < 0,05). De
acordo com o primeiro índice, a estação seca é mais diversa que a chuvosa. Isto reflete a
dominância existente nesta última, pois, como já mencionado, este índice atribui maior
relevância às espécies abundantes. A maior dominância na época chuvosa é confirmada
pelo Berger-Parker (Tabela 08). Este índice considera apenas o número de indivíduos da

espécie mais abundante na amostra, sendo I. parvipinnis na época chuvosa e P. brasiliensis
na seca. Como já mencionado, no período chuvoso ocorreu uma maior concentração de
espécimes de I. parvipinnis, para a qual foi sugerida a ocorrência de recrutamento. Neste
sentido, a maior dominância na época chuvosa pode ter sido reflexo deste evento biológico
da espécie.
O número de indivíduos e de espécies, e a distribuição destes indivíduos entre as
espécies são fatores que podem influenciar a diversidade de uma amostra, sendo que a
variação em qualquer um deles pode alterar os resultados dos índices (PURVLS &
HECTOR, 2000; GOTELLI & COLWELL, 2001; MAGURRAN, 2004). Neste estudo,
mesmo sendo observados picos no número de indivíduos na época chuvosa e diferenças na
dominância entre as épocas do ano, os índices de diversidade analisados não apresentaram
a mesma tendência, não diferindo entre os períodos do ano analisados. Sendo assim, foi
possível calcular os índices de diversidade para a área como um todo (Tabela 08).
Comparando os valores de alguns índices calculados para a área com aqueles
obtidos para outras regiões da costa brasileira, nota-se que os resultados foram semelhantes
(Tabela 09). MARGALEF (1982) aponta que para peixes marinhos, a diversidade costuma
estar entre 1,0 e 3,5 bits/ind. Este mesmo autor acrescenta que para os arrecifes de coral,
onde este parâmetro da estrutura da assembléia é considerado muito alto, os valores do
índice H’ giram em torno de 2,7 a 4,9 bits/ind. Para a área analisada, o valor da diversidade
foi de 4,02 bits/ind.
De uma forma geral, é possível afirmar que os resultados dos índices de diversidade
paramétricos e não paramétricos apontam que a área analisada, quando comparada às
regiões temperadas, é composta por uma assembléia de peixes demersais caracterizada por
baixa dominância e alta diversidade, riqueza e equabilidade, o que já era esperado para a
costa de Ilhéus.
Diversos autores apontam que a composição e diversidade da assembléia de peixes
demersais são determinadas por vários fatores abióticos. Para o estuário da Lagoa dos
Patos, GARCIA & VIEIRA (2001) apontam a influência de fenômenos cíclicos, a exemplo
do El-Niño, como fator desencadeante de alterações na assembléia de peixes demersais.
RUEDA & DEFEO (2003) além de apontarem diferenças espaço-temporais na estrutura da
assembléia de peixes em uma lagoa estuarina na Colômbia, relacionadas a períodos de seca
e chuva e ao gradiente de salinidade, mencionam interações bióticas limitando a riqueza de
espécies em função da densidade. JUAREGUIZAR et al. (2004) citam que para o estuário
do Rio de la Plata, a salinidade, a temperatura e migrações sazonais de espécies foram os

principais fatores que afetaram a estrutura e a composição da assembléia de peixes.
ORNELAS & COUTINHO (1998) mencionam que os padrões de distribuição e
abundância de peixes no sublitoral na Praia do Farol (Cabo Frio) foram determinados pela
disponibilidade e estrutura de espaço e habitat. Segundo PRISTA et al. (2003), os fatores
mais importantes na estruturação da assembléia de peixes demersais em área adjacente ao
estuário Tagus (Portugal) foram os tipos de sedimento e a profundidade. Para a plataforma
de Ubatuba, ROCHA & ROSSI-WONGTSCHOWSKI (1998) mencionam diferenças
espaço-temporais na abundância e composição das espécies relacionadas aos fatores
profundidade e temperatura, principalmente em razão dos movimentos da Massa de Água
Costeira e Massa de Água Central do Atlântico Sul, sendo o mesmo registrado por MUTO
et al. (2000), para a plataforma de São Sebastião. Como já citado anteriormente,
HAIMOVICI et al. (1996) apontam que a temperatura da água afeta a abundância das
espécies, ao passo que a profundidade afeta a composição.
Para o presente estudo, em razão da constância da profundidade de coleta, não foi
possível observar diferenças na composição e diversidade da assembléia estudada, sendo
detectadas apenas variações espaciais e temporais na abundância de algumas espécies.
Em razão dos altos índices pluviométricos na costa sul baiana, torna-se difícil
definir com clareza uma época chuvosa e outra seca, o que não significa que este aspecto
não deva ser levado em consideração. Também é importante destacar que no período de
altos índices pluviométricos, uma grande quantidade de matéria orgânica alóctone alcança
a plataforma continental, certamente interferindo na dinâmica trófica da área e, portanto,
na estrutura e composição das assembléias presentes, não somente de peixes.
É importante que novos estudos que venham a ser realizados na área considerassem
outras variáveis que possam estar atuando no sistema e, provavelmente, interferindo direta
ou indiretamente na assembléia estudada. Um exemplo é o regime de ventos que resultam
em frentes de ondas E e NE durante o verão e SE e SSE no inverno, as quais passam a
interferir diferentemente no fundo marinho, como já mencionado. É importante salientar
que diferenças na intensidade da atuação destas frentes de ondas no substrato podem
resultar em maior, ou menor, turbidez da água e ressuspensão de nutrientes que podem
interferir na distribuição dos organismos e na teia trófica, por exemplo, aumentando ou
diminuindo o número de espécies e indivíduos.

4. SÍNTESE DE RESULTADOS
 A família Sciaenidae foi a mais importante na área de estudo, destacando-se as
espécies Isopisthus parvipinnis, Paralonchurus brasiliensis, Larimus breviceps,
Stellifer brasiliensis e S. stellifer;
 Foi diagnosticada a presença da assembléia Sciaenidae Tropical, caracterizada
pelas cinco espécies de cianídeos dominantes mencionados acima;
 Dentre as 68 espécies identificadas, quatro ocorrem exclusivamente na província
zoogeográfica Caribenha, sendo que o registro de duas delas (Arius phrygiatus e
Synodus poeyi) amplia a distribuição geográfica destas espécies.
 A composição da assembléia analisada foi similar durante todo o tempo analisado e
nos pontos amostrados;
 A área analisada se constitui em importante área de crescimento para juvenis de
várias espécies;
 Não foram observadas relações entre as variáveis dependentes número de
indivíduos e peso e as variáveis independentes pontos de coleta e épocas do ano;
 Dentre os atributos de diversidade mensurados, apenas a dominância apresentou
diferenças espacial e temporal, sendo que o ponto 01 e a época chuvosa foram os
tratamentos que apresentaram os maiores valores;
 A assembléia de peixes demersais na isóbata de 16 m na costa de Ilhéus foi
caracterizada por baixa dominância e alta diversidade, riqueza e equabilidade,
semelhante a outras regiões tropicais.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AKTANI, U. Fish communities as related to substrate characteristics in the coral reefs
of Kepulauan Seribu, Marine National Park, Indonesia, five year after stopping blast
fishing practices. Tese se Doutorado em Ciências Naturais – especialista na área 2
(Biologia/Química). Universität Bremen – Alemanha. 101. 1993.
ALVERSON, D.L.; FREEBERG, M.H.; MURAWSKI, S.A.; POPE, J. A global
assessment of fisheries bycatch and discards. FAO Fisheries Technical Paper 339. 233p.
1994.

APOLUCENO, D. M. A Influência do Porto de Ilhéus (BA) nos processos de
acreção/erosão desenvolvidos após sua instalação. Dissertação de Mestrado em
Geologia Sedimentar. UFBA, Salvador-Bahia. 132p. 1998.
ARAÚJO, F. G.; BAILEY, R. G. & WILLIAMS, W. P. Spatial and temporal variations in
fish populations in the upper Thames estuary. Journal of Fish Biology 55: 836-853, 1999.
ARAÚJO, F. G.; CRUZ-FILHO, A. G.; AZEVEDO, M. C. C.; SANTOS, A. C. A. &
FERNANDES, L. A. M. Estrutura da comunidade de peixes jovens da margem continental
da Baía de Sepetiba, RJ. Acta. Biol. Leopold. 19(1): 61-83, 1997.
ARAÚJO, F. G.; CRUZ-FILHO, A. G.; AZEVEDO, M. C. C. & SANTOS, A. C. A.
Estrutura da comunidade de peixes demersais da Baía de Sepetiba, RJ. Rev. Brasil. Biol.
58(3): 417-430, 1998.
BAHIA. Informações básicas dos municípios baianos: Litoral Sul. Governo do Estado
da Bahia: SEPLANTEC. Centro de Estatísticas e Informações (CEI). Salvador. v. 1,2.
1993
BAHIA. Diagnóstico das Bacias Hidrográficas dos Rios Cachoeira e Almada:
Caracterização Climatológica. Governo do Estado da Bahia: SEINFRA. Superitendência
de Recursos Hídricos (SRH). Salvador. v. I, Tomo III. 86p. 2001
BAHIA PESCA. Boletim Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina: ano 2002 –
Estado da Bahia. Governo do Estado da Bahia: Secretaria de Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária. Salvador. 25p. 2003.
BAIL, G. C. & BRANCO, J. O. Ocorrência, abundância e diversidade da ictiofauna na
pesca do camarão sete-barbas, na região de Penha, SC. Notas Téc. Facimar 7: 73-82,
2003.
BARROS, A. C. & OLIVEIRA, G. M. Análise/Refinamento dos dados pretéritos sobre
prospecção pesqueiras - Região Nordeste. Tamandaré: Programa REVIZEE / MMA /
FEMAR / SECIRM. 113p. 1997.
BERGER, W. H. & PARKER, F. L. Diversity of planktonic foraminifera in deep-sea
sediments. Science 168: 1345-1347, 1970.
BITTENCOURT, A. C. S. P.; DOMINGUEZ, J. M. L.; MARTIN, L. & SILVA, I. R.
Patterns of Sediment Dispersion Coastwise the State of Bahia - Brazil. An. Acad. Bras.
Ci. 72(2): 271-287, 2000.
BITTENCOURT, A. C. S. P.; DOMINGUEZ, J. M. L. & USSAMI, N. Flexure as a
tectonic control on the large scale geomorphic characteristics of the Eastern Brazil Coastal
Zone. Journal of Coastal Research 15(2): 505-519, 1999.

BOECKMAN, C. E.; HAZIN, F. H. V. & HAZIN, H. G. Distribuição e abundância
relativa de peixes demersais capturados na costa brasileira, entre São Luís (MA) e Cabo
Frio (RJ). Bol. Técn. Cient. CEPENE 9(1): 205-226, 2001.
BRANCO, J. O.; LUNARDON-BRANCO, M. J.; PERET, A. C.; SOUTO, F. X.;
SCHVEITZER, R. & VALE, W. G. Associações entre macroinvertebrados e peixes
demersais na Armação do Itapocoroy, Penha, SC, Brasil. Braz. Arq. Biol. and Tech.
41(2): 268-277, 1998.
BUSSAB, W. O. & MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 5ª edição. São Paulo: Saraiva,
521p. 2003.
CARPENTER, K. E. ed. The living marine resources of the Western Central Atlantic.
Volume 2: Bony fishes part 1 (Acipenseridae to Grammatidae). FAO Species
Identification Guide for Fishery Purposes and American Society of Ichthyologists and
Herpetologists Special Publication n.º 5. Rome: FAO. p. 601-1374. 2002a.
CARPENTER, K. E. ed. The living marine resources of the Western Central Atlantic.
Volume 3: Bony fishes part 2 (Opistognathidae to Molidae), sea turtles and marine
mammals. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes and American Society
of Ichthyologists and Herpetologists Special Publication n.º 5. Rome: FAO. p. 1375-2127.
2002b.
CARVALHO FILHO, A. Peixes da Costa Brasileira. 3ª edição. São Paulo: Editora
Melro, 320p. 1999.
CEPENE. Estatística da Pesca 2002 Brasil: grandes regiões e unidades da federação.
Ministério do Meio Ambiente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, Diretoria de Fauna e de Recursos Pesqueiros, Centro de Pesquisa e
Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste. Tamandaré (PE). 129p. 2004.
CEPLAB. Bacias hidrográficas do Estado da Bahia. Recursos Naturais 1. Governo do
Estado da Bahia: SEPLANTEC. Salvador. 89p. 1979.
CEPLAC. Malhado, o Porto do Cacau. Folder Informativo. 1980.
CERVIGÓN, F.; CIPRIANI, R.; FISCHER, W.; GARIBALDI, L.; HENDRICKX, M.;
LEMUS, A. J.; MÁRQUEZ, R.; POUTIERS, J. M.; ROBAINA, G. & RODRIGUEZ, B.
Fichas FAO de identificación de especies para los fines de la pesca. Guía de campo de
las especies comerciales marinas y de aquas salobres de la costa septentrional de Sur
América. Rome: FAO. 513 p. 1992.

CETRA, M. Caracterização das assembléias de peixes da Bacia do rio Corumbataí
(SP). Tese de Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental. USP, São Carlos – São
Paulo. 88p. 2003.
CHAVES, P. T. C. & CORRÊA, M. F. M. Composição ictiofaunística da área de
manguezal da Baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. Revta. bras. Zool. 15(1): 195-202, 1998.
CHAVES, P. T. C. & OTTO, G. The mangrove as a temporary habitat for fish: the
Eucinostomus species at Guaratuba Bay, Brasil (25º52’S; 48º39’W). Braz. Arq. Biol. and
Tech. 42(1): 61-68, 1999.
CHAVES, P. T. C. & SERENATO, A. Diversidade de dietas na assembléia de linguados
(Teleostei: Pleuronectiformes) do manguezal da Baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. Rev.
bras. oceanogr. 46(1): 61-68, 1998.
COELHO, J. A. P.; GRAÇA LOPES, R.; RODRIGUES, E. S. & PUZZI, A. Aspectos
biológicos e pesqueiros de Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830), Teleostei, Perciformes,
Scianidae, presente no rejeitado da pesca artesanal dirigida ao camarão sete-barbas (São
Paulo, Brasil). B. Inst. Pesca 15(1): 99-108, 1988.
COELHO, P. A. & SANTOS, M. C. F. Resultados das amostragens biológicas na pesca de
camarões marinhos ao largo de Ilhéus, BA. Bol. Técn. Cient. CEPENE 3(1): 109-120,
1995.
COSTA, P. A. S; MARTINS, A. S.; SILVA, G. O. M.; BRAGA, A. C.; & HAIMOVICI,
M. Prospecção pesqueira demersal no talude da costa central brasileira a bordo do
N.O.Thalassa: Campanha Bahia-2. Programa REVIZEE Score Central / MMA /
FEMAR / SECIRM. 2000. Sem paginação.
COUTO, E. C. G.; SILVEIRA, F. L. & ROCHA, G. R. A. Marine Brazilian Biodiversity:
the currents status. Gayana 67(2): 237-340, 2003.
CRANFIELD, H. J.; MICHAEL, K. P. & DOONAN, I. J. Changes in the distribution of
epifaunal reefs and oysters during 130 years of dredging for oysters in Foveaux Strait,
southern New Zealand. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 9: 461-483, 1999.
CUEVAS, J. M. O ouriço do mar Echinometra lucunter como potencial recurso
pesqueiro na costa sul da Bahia: estudos para regulação de sua exploração e
estratégias para sua conservação. Dissertação de Mestrado em Zoologia Aplicada.
UESC, Ilhéus - Bahia. 64p. 2005.
DAJOZ, R. Ecologia Geral. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 472p. 1983.

DIEGUES, A. C. Ecologia Humana e Planejamento Costeiro. São Paulo: Núcleo de
Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras: USP. 225p.
2001.
DOMINGUEZ, J. M. L. & BITTENCOURT, A. C. S. P. Utilização de padrões de
sedimentação costeira como indicadores paleoclimáticos naturais (proxies). Rev. Bras.
Geoc. 24(1): 3-12, 1994.
DULVY, N. K.; SADOVY, Y & REYNOLDS, J. Extinction vulnerability in marine
populations. Fish and Fishes 4: 25-64, 2003.
FAGUNDES NETTO, E. B & GAELZER, L. R. Associações de peixes bentônicos e
demersais na região de Cabo Frio, RJ, Brasil. Nerítica 6(1-2): 139-156, 1991.
FAO Marine Resources Service, Fishery Resources Division. Review of the state of world
fishery resources: marine fisheries. FAO Fisheries Circular Nº. 920. 173 p. 1997.
FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES N. A. Manual dos peixes marinhos do Sudeste do
Brasil. II. Teleostei (1). São Paulo, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo. 110p.
1978.
_______________. Manual dos peixes marinhos do Sudeste do Brasil. III. Teleostei
(2). São Paulo, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo. 90p. 1980.
_______________. Manual dos peixes marinhos do Sudeste do Brasil. VI. Teleostei
(5). São Paulo, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo. 116p. 2000.
FISHER, R. A.; CORBET, A. S. & WILLIAMS, C. B. The relation between the number of
species and the number of individuals in a random sample of an animal population. J.
Animal Ecol. 12: 42-58, 1943.
FISCHER, W. & HUREAU, J. C. eds. FAO species identification sheets for fishery
purposes. Southern ocean (Fishing areas 48, 58 and 88) (CCAMLR Convention Area).
Rome, CCAMLR/FAO, 2 v. 1985.
FRANÇA, A. M. C. Geomorfologia da Margem Continental Leste Brasileira e da Bacia
Oceânica Adjacente. In: CHAVES, H. A. F. (ed.). Geomorfologia da Margem
Continental Leste Brasileira e da Bacia Oceânica Adjacente (Relatório Final). Rio de
Janeiro: PETROBRAS/CENPES/DINTEP (Projeto REMAC) v. 7. p. 89-128. 1979.
GADIG, O. B. F.; BEZERRA, M. A.; FEITOSA, R. D.; FURTADO-NETO, M. A. A.
Ictiofauna marinha do Estado do Ceará, Brasil: Elasmobranchii. Arquivo de Ciências do
Mar 33(1-2): 127-132, 2000.
GARCIA, A. M & VIEIRA, J. P. O aumento da diversidade de peixes no estuário da
Lagoa dos Patos durante o episódio El Niño 1997-1998. Atântica 23: 85-96, 2001.

GIANNINI, R. & PAIVA FILHO, A. M. Os Scianidae (Teleostei: Perciformes) da Baía de
Santos (SP), Brasil. Bolm. Inst. oceanogr. 38(1): 69-86, 1990.
GODEFROID, R. S.; SPACH, H. L.; SANTOS, C.; MacLAREN, G. & SCHWARZ JR.,
R. Mudanças temporais na abundância e diversidade da fauna de peixes do infralitoral raso
de uma praia, sul do Brasil. Iheringia. Sér. Zool. 94(1): 95-104, 2004.
GOTELLI, N. J. & COLWELL, R. K. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in
the measurement and comparison of species richness. Ecology Letters 4: 379-391, 2001.
HAIMOVICI, M. Present state and perspectives for the southern Brazil shelf demersal
fisheries. Fisheries Management and Ecology 5: 277-289, 1998.
HAIMOVICI, M. & KLIPPEL, S. Diagnóstico da biodiversidade dos peixes teleósteos
demersais marinhos e estuarinos do Brasil. Avaliação e Ações Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. PROBIO-MMA. FAT.
1999.
HAIMOVICI, M.; MARTINS, A. S. & VIEIRA, J. P. Distribuição e abundância de peixes
teleósteos demersais sobre a plataforma continental do sul do Brasil. Rev. Brasil. Biol.
56(1): 27-50, 1996.
JACKSON, J. B. C.; KIRBY, M. X.; BERGER, W. H.; BJORNDAL, K. A.; BOTSFORD,
L. W.; BOURQUE, B. J; BRADBURY, R. H.; COOKE, R.; ERLANDSON, J.; ESTES, J.
A.; HUGHES, T. P.; KIDWELL, S.; LANGE, C. B.; LENIHAN, H. S.; PANDOLFI, J.
M.; PETERSON, C. H.; STENECK, R. S.; TEGNER, M. J. & WARNER, R. R. Historical
overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science 293: 629-634, 2001.
JUAREGUIZAR, A. J.; MENNI, R.; GUERRERO, R. & LASTA, C. Environmental
factors structuring fish communities of Río de la Plata estuary. Fisheries Research 66:
195-211, 2004.
KREBS, C.J. Ecological Methodology. Harper & Row, New York. 1989.
LONGHURST, A. R. & PAULY, D. Ecology of tropical oceans. San Diego: Academic
Press. 407p. 1987.
LOWE-McCONNELL, R. C. Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 534p. 1999.
MacARTHUR, R. H. On the relative abundance of birds species. Proc. Natl. Acad. Sci.
43: 293-295, 1957.
MAGURRAN, A. E. Ecological diversity and its measurement. London, Croom Helm.
179p. 1988.

_______________. Measuring Biological Diversity. Malden, Ma: Blackwell publishing.
256p. 2004.
MARCENIUK, A. P. Chave de identificação das espécies de bagres marinhos
(Siluriformes, Ariidae) da costa brasileira. B. Inst. Pesca 31(2): 89-101, 2005.
MARGALEF, R. Ecologia. Barcelona: Omega, 1982. 951p.
MARTIN, L; BITTENCOURT, A. C. S. P.; VILAS BOAS, G. S.; FLEXOR, J-M. Mapa
Geológico do quaternário costeiro do Estado da Bahia - Esc. 1:250.000. Salvador (BA):
SME/COM. 60p. (Texto explicativo e Mapa). 1980.
MAY, R. M. Patterns of species abundance and diversity. In: CODY, M. L. &
DIAMOND, J. M. Ecology and evolution of communities. Harvard University,
Cambridge, p.81-120. 1975.
MENEZES, N. A.; BUCKUP, P. A.; FIGUEIREDO, J. L.; MOURA, R. L. Catálogo das
espécies de peixes marinhos do Brasil. São Paulo: Museu de Zoologia USP, v. 1. 160 p.
2003.
MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J. L. Manual de peixes marinhos do Sudeste do
Brasil. IV. Teleostei (3). São Paulo, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo. 96p.
1980.
_______________. Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil. V. Teleostei (4).
São Paulo, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo. 105p. 1985.
MORAES, L. E. Composição e variação sazonal da ictiofauna do infralitoral da Praia
de Berlinque (Ilha de Itaparica – Bahia). Monografia de Graduação em Ciências
Biológicas. UEFS, Feira de Santana – BA. 35p. 2003.
MOTOMURA, I. On the statistical treatment of communities (in Japanese). Zool. Mag 44:
379-383, 1932.
MUTO, E. Y. SOARES, L. S. H. ROSSI-WONGTSCHOWSKI. Demersal fish
assemblages off São Sebastião, southeastern Brazil: structure and environmental
conditioning factors (summer, 1994). Rev. bras. oceanogr. 48(1): 9-27, 2000.
NELSON, J. S. Fishes of the world. John Wiley Ed., New York. 416p. 1944.
NUNES, C. R. R. & ROSA, R. S. Composição e distribuição da ictiofauna acompanhante
em arrastos de camarão na costa da Paraíba, Brasil. Trab. Oceanog. Univ. Fed. PE. 26(2):
67-83, 1998.
ORNELLAS, A. B. & COUTINHO, R. Spatial and temporal patterns of distribution and
abundance of a tropical fish assemblage in a seasonal Sargassum bed, Cabo Frio Island,
Brazil. Journal of Fish Biology 53 (Suppl. A): 198-208, 1998.

PAIVA-FILHO, A. M.; GIANNINI, R.; RIBEIRO NETO, F. B. & SCHMIEGELOW, J.
M. M. Ictiofauna do Complexo Baía-Estuário de Santos e São Vicente, SP, Brasil. Relat.
int. Inst. oceanogr. Univ. S Paulo. 17: 1-10, 1987.
PEREIRA, L. E. Variação diurna e sazonal dos peixes demersais na barra do estuário da
Lagoa dos Patos, RS. Atlântica 16: 5 – 21, 1994.
PIELOU, E. C. Mathematical ecology. Wiley, New York. 385p. 1977.
PINNEGAR, J. K.; POLUNIN, N.V.C.; FRANCOUR, P.; BADALAMENTI F.;
CHEMELLO, R.; HARMELIN-VIVIEN, M. L.; HEREU, B.; MILAZZO, M.; ZABALA,
M.; D’ANNA, G. & PIPITONE, C. Trophic cascades in benthic marine ecosystems:
lessons for fisheries and protected-area management. Environmental Conservation 27(2):
179–200. 2000.
PRESTON, F. W. The commonness, and rarity, of species. Ecology 29: 254-283, 1948.
PRISTA, N.; VASCONCELOS, R. P.; COSTA, M. J. & CABRAL, H. The demersal fish
assemblage of the coastal area adjacent to the Tagus estuary (Portugal): relationships with
environmental conditions. Oceanologica Acta 26: 525-536, 2003.
PURVLS, A. & HECTOR, A. Getting the measure of biodiversity. Nature 405: 212 – 219,
2000.
QUEIROZ, A. C. Dinâmica populacional das estrelas do mar Astropecten brasiliensis
Muller & Troschel, 1842, Astropecten cingulatus Sladen, 1889 e Luidia senegalensis
(Lamarck, 1816) (Echinodermata: Asteroidea) presentes na fauna acompanhante da
pesca do camarão no litoral de Ilhéus (Bahia). Dissertação de Mestrado em Ciências
Biológicas (Zoologia). UFPB, João Pessoa – Paraíba. 2006.
RAY, G. C. Diversidade ecológica em zonas costeiras e oceanos. In: WILSON, E. O. &
PETER, F. M. Biodiversidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. p. 46-62. 1997.
ROCHA, G. R. A. Distribuição, abundância e diversidade da ictiofauna na região de
Ubatuba – SP (23º20’S-24º00’S; 44º30’W-45º30’W). Brazil. Tese de Mestrado em
Oceanografia Biológica. Vol I. USP, São Paulo – São Paulo. 131p. 1990.
ROCHA, G. R. A. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. Demersal fish community
on the inner shelf of Ubatuba, southeastern Brazil. Rev. bras. oceanogr. 46(2): 93-109,
1998.
RODRIGUEZ-ROMERO, J. ABITIA-CÁRDENAS, L. A.; GALVÁN-MAGAÑA, F. &
CHÁVEZ-RAMOS, H. Composicion, abundancia y riqueza específica de la ictiofauna de
Bahia Conception, Baja Califórnia sur, México. Ciências Marinas 20(3): 321-350, 1994.

ROMERO, R. M. Aspectos da biologia populacional de Paralonchurus brasiliensis
(Steindachner,

1875)

(Osteichthyies,

Sciaenidae),

capturados

como

fauna

acompanhante da pesca do camarão sete barbas na região de Ilhéus, BA. Tese de
Mestrado em Zoologia Aplicada. UESC, Ilhéus – Bahia. 55p. 2006.
ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. & PAES, E. Padrões espaciais e temporais da
comunidade de peixes demersais do litoral norte do estado de São Paulo – Ubatuba, Brasil.
Publção esp. Inst. oceanogr. 10: 169-188, 1993.
RUEDA, M. & DEFEO, O. Spatial structure of fish assemblages in a tropical estuarine
lagoon: combining multivariate and geostatistical techniques. Journal of Experimental
Marine Biology and Ecology 296: 93-112, 2003.
SANTOS, A. C. A. Distribuição, abundância relativa e hábitos alimentares de peixes
da família Gerreidae na Baía de Sepetiba, RJ. Dissertação de Mestrado em Ciências
Ambientais e Florestais. UFRRJ, Rio de Janeiro. 109p. 1996.
SANTOS, M. C. F. Diversidade Ecológica da Ictiofauna acompanhante nas pescarias de
camarões em Tamandaré (Pernambuco-Brasil). Bol. Téc. Cient. CEPENE 8(1): 165-183,
2000.
SENA, M. P. & SANTOS, A. C. A. Distribuição e recrutamento de baiacus
(Actinopterygii: Tetraodontiformes) na margem oeste da Baía de Todos os Santos, BA,
Brasil. Acta Biológica Leopoldensia 24(1): 81-93, 2002.
SIQUEIRA-SOUZA, F. K & FREITAS, C. E. C. Fish diversity of floodplain lakes on the
lower stretch of the Solimões River. Braz. J. Biol., 64(3A): 501-510, 2004.
SOARES, L. S. H. Aspectos da biologia e ecologia Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830)
(Perciformes, Sciaenidae) entre Cabo Frio e Torres, Brasil. Tese de Mestrado em
Oceanografia Biológica. USP, São Paulo – São Paulo, 1983.
SPACH, H. L.; GODEFROID, R. S.; SANTOS, C.; SCHWARZ Jr, R. & QUEIROZ, G.
M. L. Temporal variation in fish assemblage composition on a tidal flat. Brazilian Journal
of Oceanogr. 52(1): 47-58, 2004.
SPACH, H. L. SANTOS, C. & GODEFROID, R. S. Padrões temporais na assembléia de
peixes na gamboa do Sucuriú, Baía de Paranaguá, Brasil. Rev. Bras. Zool. 20(4): 591-900,
2003.
TOKESHI, M. Species abundance patterns and community structure. Advances in
Ecological Research, 24: 111-186, 1993.
VASQUES, C; LIMAVERDE, G; OKUBO, T & AMARAL, I. Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentado (PDITS – PRODENTUR NE):

Síntese do Diagnóstico – Pólo Litoral Sul. São Paulo: FGV/HVS International – São
Paulo Office. 49p. 2002.
VASQUES, R. O. R. Aspectos da Dinâmica Populacional do Camarão Rosa
Farfantepenaeus paulensis na Região de Ilhéus, BA. Dissertação de Mestrado em
Zoologia. UESC, Ilhéus. 150p. 2005.
VAZZOLER, A. E. A. M. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática.
Maringá: EDUEM. 169p. 1996
VAZZOLER, A. E. M; SOARES, L. S. H.; CUNNINGHAM, P. M. Ictiofauna da Costa
Brasileira. In: LOWE McCONNELL, R. C. Estudos Ecológicos de Comunidades de
Peixes Tropicais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. p. 424-467. 1999.
VAZZOLER, G.; KAWAKAMI, E. & ZANETI, E. M. Distribuição e abundância de
peixes demersais. Publção esp. Inst. oceanogr. S Paulo, 3(parte 1): 309-426, 1973.
VAZZOLER, G. Distribuição da fauna de peixes demersais e ecologia dos Sciaenidae da
plataforma continental brasileira entre as latitudes 29º21’S (Tôrres) e 33º41’S (Chuí).
Bolm Inst. Oceanogr. 24: 85-169, 1975.
VIANNA, M. & ALMEIDA, F. Bony Fish Bycatch in the Southern Brazil Pink Shrimp
(Farfantepenaeus brasiliensis and F. paulensis) Fishery. Braz. Arq. Biol. and Tech.
48(4): 611-623, 2005.
VITOUSEK, P. M.; MOONEY, H. A.; LUBCHENCO, J. & MELILLO, J. M. Human
Domination of Earth’s Ecosystems. Science 277: 494-499. 1997.
WANTIEZ, L. & KULBICKI, M. Main fish populations and their relation to the benthos in
a silted bay of New Caledonia, as determined by visual censuses. Cybium 19(3): 223-240,
1995.
WHITTAKER, R. H. Dominance and diversity in land plant communities. Science 147:
250-260, 1965.
WHITTAKER, R. H. Gradient analysis of vegetation. Biological Reviews 42: 207-264,
1967
ZAR, J. H. Biostatistical analysis. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River. 1999.

Tabela 01 – Resumo de dados das coletas, onde são apresentadas as datas de coleta, as
condições climáticas (Tempo), além de informações dos arrastos em cada ponto de coleta:
Ponto de Início, Hora Início, Hora Fim. (Nublado - Nub. e Chuva - Ch.).

Hora
Inicio

Hora
Fim

BackDoor
Aeroporto
Pedra de Ilhéus

12:55
15:00
17:00

1
2
3

BackDoor
Aeroporto
Escuro

Sol

1
2
3

11/8/2003

Sol

2/12/2003

Data
21/3/2003

Tempo
Sol

Ponto

1
2
3

Ponto de Início
BackDoor
Aeroporto
São Domingos

V (m)

Sal

2/4/2003

Sol

1
2
3

30/5/2003

Sol / Nub.

4/7/2003

T (ºC)

13:25
15:30
17:30

8-12
3.0

34.0
34.0
34.0

10:10
11:50
13:00

10:44
12:20
13:30

1.0
1.5
1.0

38.0
37.0
37.0

Jubiabá
Opaba
Escuro

9:15
10:40
11:40

9:45
11:10
12:10

0.5
0.5
0.5

1
2
3

14º56' S / 38º59' W
14º49' S/ 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:30
11:30
12:20

10:00
12:00
12:50

5.0
5.0
5.0

38.0
38.0
38.0

Sol

1
2
3

14º56' S / 38º59' W
14º52' S / 39º00' W
14º44' S / 39º01' W

9:20
10:50
13:30

9:50
11:20
14:00

5.0
3.0
2.0

35.9
36.1
36

15/12/2003

Nub.

1
2
3

Jubiabá
Opaba
Escuro

9:30
11:40
13:25

10:00
12:10
13:55

7.0
8.0
12.0

36.7
37
36.9

19/1/2004

Nub. / Sol

20/1/2004

Nub. / Sol

1
2
3

Jubiabá
Opaba
Escuro

10:40
12:20
13:50

11:10
12:50
14:20

1.0
1.0
2.0

36.4
36.4
36.5

27/2/2004

Sol

1
2
3

14º56' S / 38º59' W
14º49' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:30
11:45
13:40

10:00
12:15
14:10

12.0
12.0
10.5

36.5
36.5
36.5

17/3/2004

Sol

1
2
3

14º56' S / 38º59' W
14º48' S / 39º00' W
14º44' S / 39º01' W

9:30
12:05
13:54

10:00
12:35
14:24

2.5
3.5
4.5

36.2
34.8
35.2

16/4/2004

Nub. / Ch.

1
2
3

14º56' S / 38º59' W
Opaba
Escuro

9:25
11:25
13:35

9:55
11:55
14:05

7.0
3.0
6.0

35.9
-

26
-

20/5/2004

Nub. / Ch. /
Sol

1
2
3

Gravatá
14º49' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:45
11:15
12:50

10:15
11:45
13:20

2.5
4.5
2.5

35.3
35.1
35.7

27
26
28

Cont.
17/6/2004

Nub. / Ch.

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º48' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:55
11:30
13:55

10:25
12:00
14:25

2.0
1.5
1.5

34.3
34.6
34.5

26
26
-

20/6/2004

Nub. / Ch.

17/7/2004

Sol / Nub.

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º48' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:40
11:17
12:40

10:10
11:47
13:10

1.5
1.5
1.0

35.3
35.4
36.5

26
26
26

20/8/2004

Sol

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º48' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:00
10:45
12:15

9:30
11:15
12:45

2
1.5
3

35.8
36.1
36.0

26
25
23.5

10/9/2004

Nub. / Sol

1
2
3

14º54' S / 38º59' W
14º48' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

10:30
12:20
14:00

11:00
12:50
14:30

3.7
1.8
1.5

26/10/2004

Nub.

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º47' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

10:45
9:05
7:45

11:15
9:35
8:15

1.25
0.4
2

34.8
35.3

26.5
26

23/11/2004

Nub. / Ch.

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º49' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:01
10:30
12:00

9:31
11:00
12:30

9
10
3

1/12/2004

Sol

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º49' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:05
11:10
12:45

9:35
11:40
13:15

3.5
3
2.5

35.4
35.6
35.6

26
26
25.5

14/12/2004

Sol

1
2
3

14º55' S / 38º59' W
14º49' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

8:50
10:30
12:10

9:20
11:00
12:40

3
3
4

35.7
35.7
35.5

23
24
24

18/1/2005

Sol / Nub.

1
2
3

14º56' S / 38º59' W
14º49' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

9:00
11:00
12:40

9:30
11:30
13:10

7
5.5
4.5

21/2/2005

Nub. / Sol

1
2
3

14º56' S / 38º58' W
14º48' S / 39º00' W
14º43' S / 39º01' W

10:30
12:50
14:40

11:00
13:20
15:10

1.75
4.3

26

26.8
30
27.5

Tabela 02 – Lista das espécies de Teleostei (Actinopterygii) demersais identificadas para a Costa de Ilhéus.
Espécies

Espécies

Muraenidae
Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831
Ophichthidae
Ophichthus parilis (Richardson, 1848)
Ariidae
Bagre bagre (Linnnaeus, 1766)
Bagre marinus (Mitchill, 1815)
Arius phrygiatus (Valenciennes, 1840)
Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 1840)
Cathorops sp.
Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)
Synodontidae
Saurida brasiliensis Norman, 1935
Synodus foetens (Linnaeus, 1766)
Synodus poeyi Jordan, 1887
Ophidiidae
Lepophidium sp.
Batrachoididae
Porichthys plectrodon Jordan & Gilbert, 1882
Antennariidae
Antennarius striatus (Shaw, 1974)
Ogcocephalidae
Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

Holocentridae
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)
Myripristis jacobus Cuvier, 1829
Dactylopteridae
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)
Triglidae
Prionotus punctatus (Bloch, 1793)
Scorpaenidae
Scorpaena dispar Longley & Hildebrand, 1940
Serranidae
Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 1824)
Rypticus randalli Courtenay, 1967
Priacanthidae
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)
Lutjanidae
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)
Gerreidae
Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)
Eucinostomus gula (Cuvier, 1830)
Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863)
Haemulidae
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830
Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868)

cont.
Sciaenidae
Ctensociena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919)
Cynoscion sp.
Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883)
Cynoscion virescens (Cuvier, 1830)
Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830)
Larimus breviceps Cuvier, 1830
Macrodon ancylodon (Bloch e Schneider, 1801)
Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)
Nebris microps Cuvier, 1830
Odontoscion dentex (Cuvier, 1830)
Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 1925
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)
Stellifer sp.
Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945)
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889)
Stellifer stellifer (Bloch, 1790)
Mullidae
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)
Upeneus parvus Poey, 1852
Ephippidae
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
Polynemidae
Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)
Acanthuridae
Acanthurus sp.
Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider

Stromateidae
Peprilus paru (Linnaeus, 1758)
Paralichthyidae
Cyclopsetta chittendeni Bean, 1895
Etropus crossotus Jordan e Gilbert, 1882
Syacium micrurum Ranzani, 1840
Syacium papillosum (Linnaeus, 1758)
Achiridae
Achirus declives Chabanaud, 1940
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)
Trinectes microphtalmus (Chabanaud, 1928)
Trinectes paulistanus (Miranda-Ribeiro, 1915)
Cynoglossidae
Symphurus tessellatus (Quoy e Gaimard, 1824)
Monacanthidae
Aluterus heudelotii Hollard, 1855
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)
Ostraciidae
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)
Tetradontidae
Canthigaster figueiredoi Moura & Castro, 2002
Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)
Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)
Sphoeroides tyleri Shipp, 1972
Diodontidae
Chilomycterus spinosus spinosus (Linnaeus, 1758)

Tabela 03 – Espécies de Teleostei (Actinopterygii) pelágicas identificadas para a Costa de
Ilhéus. Comprimento total observado (Ct), média (0), desvio padrão (dp), mínimo (min),
máximo (máx.).

Espécies

Nt
0 (dp)

Clupeidae
Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 1867)
Harengula clupeola (Cuvier, 1829)
Odontognathus mucronatus Lacepède, 1800
Engraulidae
Anchoa af. januaria (Steindachner, 1879)
Anchoa lyoleps (Evermann & Marsh, 1900)
Anchoa marinii Hildebrand, 1943
Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848)
Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829)
Anchovia clupeoides (Swainson, 1839)
Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911)
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829)
Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829)
Pristigasteridae
Pellona harroweri (Fowler, 1917)
Carangidae
Carangoides crysos (Mitchill, 1815)
Caranx latus Agassiz, 1831
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)
Selene setapinnis (Mitchill, 1815)
Selene vomer (Linnaeus, 1758)
Sphyraenidae
Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)
Sphyraena guachancho Cuvier, 1829
Trichiuridae
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
TOTAL

Ct (em mm)
Min. – máx.

7
11
223

80 (24)
122 (12)
122 (11)

32-109
102-140
31-192

18
1
2
4
3
73
2
19
3

124 (19)
154 (4)
109 (15)
88 (7)
123 (18)
93 (13)
132 (9)
135 (4)

82-159
94
151-156
94-130
82-95
83-165
83-102
111-153
132-139

943

67 (19)

25-140

11
12
18
1
51
63

143 (19)
89 (16)
84 (12)
53 (20)
41 (7)

105-165
68-112
67-120
97
22-91
31-77

1
8

107 (52)

58
52-175

6
1480

217 (118)

116-384

Tabelas 04 – Abundância relativa (número – N.º e peso - P) e constância (C) das espécies de peixes mais abundantes na assembléia de peixes
demersais em Ilhéus (BA). Espécies constantes (CON), acessórias (ACE) e ocasionais (OCA). Número de exemplares jovens (J) e adultos (A).
Comprimento total observado (Ct), média (0), desvio padrão (dp), mínimo (min), máximo (máx.).
TOTAL

Épocas do Ano
Ct (mm)

Espécies
Isopisthus parvipinnis
Paralonchurus brasiliensis
Stellifer brasiliensis
Larimus breviceps
Symphurus tessellatus
Stellifer stellifer
Chilomycterus spinosus spinosus
Trinectes paulistanus
Macrodon ancylodon
Eucinostomus gula
Cynoscion virescens
Polydactylus virginicus
Syacium micrurum
Bagre bagre
Peprilus paru
Nebris microps
Cathorops sp.
Conodon nobilis
OUTROS

Chuvosa

Seca

N.º (%)

P. (%)

C

J

A

0 (dp)

min. – máx.

N.º (%)

P. (%)

N.º (%)

P. (%)

20,2
13,3
10,1
10,3
5,1
9,9
4,0
2,5
2,5
2,7
1,1
1,6
1,8
1,5
3,0
0,7
0,8
0,9
8,0

16,1
11,9
7,2
4,7
7,2
2,7
11,2
4,5
4,6
3,4
4,2
1,4
1,5
1,4
0,8
3,2
2,1
1,5
10,4

CON
CON
CON
CON
CON
CON
ACE
CON
CON
ACE
CON
CON
ACE
CON
ACE
ACE
OCA
ACE
-

957
800
570
640
173
533
254
123
148
95
68
98
104
93
186
30
48
57
374

54
47
54
14
152
71
1
36
8
76
2
0
8
3
0
11
4
0
59

100 (29)
104 (27)
89 (18)
72 (16)
123 (30)
67 (12)
80 (10)
95 (19)
118 (55)
99 (16)
182 (47)
89 (37)
83 (31)
103 (36)
52 (13)
150 (71)
135 (25)
102 (23)
-

30-228
36-208
40-161
21-141
30-190
18-99
60-197
63-158
39-318
65-130
44-271
33-156
34-213
64-196
35-124
46-253
93-187
44-145
-

26,7
9,9
8,8
8,5
2,2
10,5
5,6
3,0
2,3
0,6
1,5
1,0
2,4
1,4
4,3
0,7
1,2
0,3
9,1

19,3
9,5
6,9
4,0
2,4
2,9
16,3
4,8
4,3
0,6
5,4
1,5
2,2
1,2
1,2
3,9
3,3
0,2
10,1

7,6
19,9
12,5
13,7
10,6
8,6
1,0
1,6
2,9
6,8
0,5
2,7
0,5
1,7
0,3
0,6
0,1
2,2
6,2

10,9
15,7
7,8
5,8
14,9
2,5
3,1
4,0
5,0
7,9
2,1
1,3
0,5
1,8
0,2
2,1
0,1
3,5
10,8

Tabelas 05 – Análise de relação entre a variável quantitativa número de indivíduos de peixes
demersais e as variáveis qualitativas pontos de coleta e épocas do ano para a plataforma
continental de Ilhéus (BA). Número de amostras (n), média amostral (0), variância (s2), soma
de quadrados (SQ) e relação entre variável quantitativa e variável qualitativa (R2).

Estatística
Tratamentos

n

Pontos de Coleta
Ponto 01
Ponto 02
Ponto 03
Épocas do Ano
Época Chuvosa
Época Seca

22
22
22

Total

s

0
77,6
96,9
116,2

2

SQ(tratamento)

SQ(erro)

SQ(total)

R2

16420,48

426032,55

442453,03

0,0371

11253,52

431199,51

442453,03

0,0254

5052,54
6991,32
8243,39

39
27

107,7
81,2

9111,72
3267,46

66

96,9

6806,97

Tabelas 06 – Análise de relação entre a variável quantitativa peso de peixes demersais e as
variáveis qualitativas pontos de coleta e épocas do ano para a plataforma continental de Ilhéus
(BA). Número de amostras (n), média amostral (0), variância (s2), soma dos quadrados (SQ) e
relação entre variável quantitativa e variável qualitativa (R2).

Estatística
Tratamentos

n

0

s2

Pontos de Coleta
Ponto 01
Ponto 02
Ponto 03
Épocas do Ano
Época Chuvosa
Época Seca

33
27

956,0
939,8

1019561,48
536663,47

Total

60

948,7

789544,35

20
20
20

821,2
911,5
1113,3

SQ(tratamento)

SQ(erro)

SQ(total)

R2

895015

45688102

46583117

0,0192

3899

46579218

46583117

0,00008

694043,63
469537,05
1241056,25

Tabela 07 – Riqueza de espécie (S), abundância (N), Peso (P) em gramas, estimativa de
riqueza “Jackknife” e índices de diversidade para os três pontos amostrados na costa de
Ilhéus: índice da série logarítmica (α), índice de Shannon-Wiener (H’), complemento do
índice de Simpson (1-D), índice de Margalef (DMG), eqüabilidade de Pielou (J’), índice de
Berger-Paker (d) e estatística Q. Entre parênteses intervalo de confiança ao nível de
significância de 5%.

S
N
P(g)
S estimado “Jackknife”
Alfa
H’
1-D
DMG
J’
D
Estatística Q

Ponto 01

Ponto 02

Ponto 03

52
1706
17108
73
(60 a 86)
10,13
(9,11 a 11,14)
2,63
(2,56 a 2,67)
0,89
(0,879 a 0,895)
6,85
(5,37 a 6,45)
0,67
(0,67 a 0,70)
0,24
(0,22 a 0,26)
11,65

54
2132
22229
72
(62 a 82)
10,07
(9,10 a 11,03)
2,71
(2,65 a 2,75)
0,90
(0,899 a 0,909)
6,92
(5,48 a 6,52)
0,68
(0,68 a 0,72)
0,19
(0,17 a 0,20)
9,99

52
2556
26700
71
(62 a 81)
9,23
(8,35 a 10,12)
2,71
(2,65 a 2,74)
0,90
(0,893 a 0,903)
6,50
(5,35 a 6,25)
0,69
(0,69 a 0,72)
0,19
(0,18 a 0,21)
7,81

Tabela 08 – Riqueza de espécie (S), abundância (N), Peso (P) em gramas, estimativa de
riqueza “Jackknife” e índices de diversidade para as épocas chuvosa e seca e total para a área
amostrada na costa de Ilhéus: índice da série logarítmica (α), índice de Shannon-Wiener (H’),
complemento do índice de Simpson (1-D), índice de Margalef (DMG), eqüabilidade de Pielou
(J’), índice de Berger-Paker (d) e estatística Q. Entre parênteses intervalo de confiança ao
nível de significância de 5%.

S
N
P(g)
S estimado “Jackknife”
alfa
H’
1-D
DMG
J’
d
Estatística Q

Chuva

Seca

Total

64
4202
40664
85
(68 a 103)
10,70
(9,81 a 11,59)
2,69
(2,64 a 2,73)
0,88
(0,877 a 0,889)
7,55
(6,23 a 7,19)
0,65
(0,65 a 0,68)
0,27
(0,25 a 0,28)
11,06

54
2192
25373
71
(64 a 78)
10,02
(9,06 a 10,98)
2,63
(2,56 a 2,66)
0,89
(0,889 a 0,899)
6,89
(5,59 a 6,63)
0,66
(0,66 a 0,69)
0,20
(0,18 a 0,21)
10,42

73
6394
66037
96
(91 a 111)
11,53
(10,65 a 12,41)
2,79
(2,75 a 2,81)
0,90
(0,899 a 0,906)
8,22
(6,85 a 7,85)
0,65
(0,65 a 0,68)
0,20
(0,19 a 0,21)
12,55

Tabela 09 – Valores de dominância Berger-Parker (D), de diversidade Shannon-Wiener (H’) e
Margalef (DMG), e eqüabilidade de Pielou (J’), registrados para a costa de Ilhéus e outras
regiões da plataforma continental brasileira.

Autores
Este estudo

Latitude

D

H’ nits/ind.

DMG

J’

a

14º S

0,20

2,79

8,22

0,65

b

14º S
6º S

0,19 a 0,24
0,20 a 0,33

2,63 a 2,71
2,50 a 2,74

6,50 a 6,92 0,67 a 0,69
6,40 a 7,46 0,61 a 0,67

23º S
23º S
23º S
25º S
26º S

0,30
0,15 a 0,31
0,32
0,16
0,30
-

2,38
2,44 a 3,15
1,94
3,00
2,74
0,40 a 2,16

5,25
0,61
6.21 a 8,41 0,59 a 0,75
6,96
0,47
9,23
0,66
7,73
0,65
0,45 a 2,51 0,29 a 0,87

Este estudo
NUNES & ROSA (1998) c
SANTOS (2000)
ROCHA (1990) d
MUTO et al. (2000)
VIANNA & ALMEIDA (2005) e
GODEFROID et al. (2004) e
BAIL & BRANCO (2003)

a - Valores acumulados para a área.
b – Valores por ponto.
c - Valores acumulados por ponto amostrado. Os resultados foram recalculados, exceto H’ e J’.
d - Valores acumulados por estações do ano. Os resultados foram recalculados, exceto H’.
e - Valores acumulados para a área (recalculados).

Figura 01 – Mapa da área estudada (Ilhéus, Bahia, Brasil), indicando locais de coleta (x).
Isóbatas (linhas tracejadas).
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Figura 02 – Distribuição temporal de pluviosidade na costa de Ilhéus, entre março de 2003 e fevereiro
de 2005. Em cinza meses com precipitação superior à média histórica de 143,0 mm (calculada a partir
de BAHIA, 2001), em branco meses com precipitação abaixo desta média.
Fonte: Estação Meteorológica da Fazenda Experimental Almada-UESC (Ilhéus - BA).
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Figura 03 - Percentual da abundância relativa em número (A) e em peso (B) das famílias de peixes
demersais mais abundantes na costa de Ilhéus (BA). “Linguados” corresponde ao agrupamento das
famílias Achiridae, Cynoglossidae e Paralichthyidae.

Figura 04 – Número de indivíduos das espécies mais abundantes na costa de Ilhéus (BA). Ponto 01
(P01), Ponto 02 (P02), Ponta 03 (P03). Época chuvosa (C), época seca (S). Chilomycterus spinosus
(Cysp), Eucinostomus gula (Eugu), Isopisthus parvipinnis (Ispa), Larimus breviceps (Labr), Macrodon
ancylodon (Maan), Paralonchurus brasiliensis (Pabr), Stellifer brasiliensis (Stbr), S. stellifer (Stst),
Symphurus tessellatus (Syte), Trinectes paulistanus (Trpa).
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Figura 05 – Variação mensal no número de indivíduos das espécies mais abundantes na costa de Ilhéus
(BA). Chilomycterus spinosus (Cysp), Eucinostomus gula (Eugu), Isopisthus parvipinnis (Ispa),
Larimus breviceps (Labr), Macrodon ancylodon (Maan), Paralonchurus brasiliensis (Pabr), Stellifer
brasiliensis (Stbr), Stellifer stellifer (Stst), Symphurus tessellatus (Syte), Trinectes paulistanus (Trpa).
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Figura 06 – Distribuição das espécies em ordem de importância para os três pontos amostrados na
costa de Ilhéus (Bahia).
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Figura 07 – Curvas de rarefação de espécies para os três pontos amostrados na costa de Ilhéus (linhas
cheias). Desvio padrão ao nível de significância de 5% (linhas vazadas).
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Figura 08 – Distribuição das espécies em ordem de importância para as épocas do ano (chuvosa e
seca) na costa de Ilhéus (Bahia).

70

Número de espécies estimado

60

50

Época Chuvosa
Época Seca

40

30

20

10

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Número de indivíduos

Figura 09 – Curvas de rarefação de espécies para as épocas chuvosa e seca na costa de Ilhéus (linhas
cheias). Desvio padrão ao nível de significância de 5% (linhas vazadas).

