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RESUMO
A não aleatoriedade da estrutura de uma comunidade pode ser o reflexo de regras de
montagem. Expressas através de um determinado conjunto de condições ambientais e de
traços das espécies, as regras definiriam os padrões das comunidades no espaço e no tempo.
Dentre os diversos ambientes aquáticos, os estuários, através da variabilidade abiótica natural
do seu sistema podem fornecer a identificação das condições para montagem das taxocenoses
de peixes. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo investigar como
características ambientais estuarinas que variam no espaço e período hidrológicos podem
influenciar a montagem de comunidades de peixes estuarinos tropicais. Temos como
hipóteses que o gradiente de salinidade no ecótono estuário-oceano é o principal filtro
promotor dos padrões de distribuição das guildas de uso estuarino, e que a diversidade da
ictiofauna é mediada pelo investimento do espaço como recurso. O estudo foi realizado em
áreas rasas dos sistemas estuarinos da Baía de Todos os Santos, Estuário do Serinhaém na
Baía de Camamu e no Complexo Estuarino Caravelas, localizados na região hidrográfica do
Atlântico Leste no Brasil. Os resultados apontam um padrão comum de uso estuarino
baseado nos efeitos principalmente da salinidade sobre a distribuição das guildas, também
evidenciado através dos padrões de importância relativa das espécies nas localidades. A
riqueza das espécies e abundância dos indivíduos no ambiente estuarino foi positivamente
relacionada à largura da plataforma adjacente, e o aumento da abundância de indivíduos
também relacionado à largura da boca do estuário, no entanto, tendendo a aumentar à medida
que a largura diminui. A diversidade e os padrões de estabelecimento sob perspectiva da
importância relativa das espécies parecem mediados também pela magnitude das pressões
antropogênicas.

Palavras-chave: Montagem de comunidades, ictiofauna, estuários, áreas rasas.

.
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ABSTRACT
The non-randomness of the structure of a community may be the reflection of assembly rules.
Expressed through a given set of environmental conditions and traits of species, the rules
would set the standards of communities in space and time. Among the various aquatic
environments, the estuaries through the natural abiotic variability of its system can provide
the identification of the conditions for assembling fish taxocenoses. In this sense, the present
study aimed to investigate as estuarine environmental characteristics that vary in hydrological
space and period may influence the assembly of tropical estuarine fish communities. We
hypothesize that the salinity gradient in the estuary-ocean ecotone is the main filter promoting
the distribution patterns of the estuarine-use guilds, and that the diversity of the ichthyofauna
is mediated by the investment of space as a resource. The study was realized in shallow areas
of the estuarine systems of Todos os Santos Bay, estuary of Serinhaém in the Camamu Bay
and Estuarine Complex Caravelas, located in the Eastern Atlantic hydrographic region in
Brazil. The results point to a common pattern of estuarine use based on the effects of salinity
on the distribution of guilds, also evidenced by the patterns of relative importance of the
species in the localities. The species richness and abundance of individuals in the estuarine
environment was positively related to the width of the adjacent platform, and the increase in
the abundance of individuals also related to the mouth width of the estuary; however, tends to
increase as the width decreases. Diversity and establishment patterns under the perspective of
the relative importance of species also seem to be mediated by the magnitude of
anthropogenic pressures.

Key word: Assembly of communities, ichthyofauna, estuaries, shallow areas.
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1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 Inferências sobre Montagem de comunidades
A ecologia de comunidades tem estudado os padrões de diversidade, abundância e
composição das espécies, e os processos subjacentes a estes padrões. Dentre os diferentes
modelos teóricos e mecanismos pensados para sustentar os padrões nas comunidades
ecológicas, podem ser sintetizados quatro tipos de processos distintos: seleção, deriva,
especiação e dispersão (Vellend 2010). Nas diferentes abordagens e perspectivas sobre a
montagem (formação e manutenção) das comunidades, geralmente destacam-se a interação
entre uma ecologia contingente e uma determinista. Na primeira, a comunidade é dependente
de efeitos locais históricos e incertos (estocásticos) e na segunda está em conformidade com
princípios gerais determinísticos (Belyea e Lancaster 1999). Para Vellend (2010), muitas das
discussões que se tem foram dominadas por resultados determinísticos, onde processos como
o da seleção se apresenta sob a forma de interações entre espécies, grupos funcionais distintos
ou espécies e seus ambientes.
A busca pelo esclarecimento se as comunidades são formadas por espécies interagindo
em processos não aleatórios ou representam conjuntos aleatórios de espécies que toleram ou
são adaptadas às mesmas condições ambientais, já vem de longa data (ex. Clements 1916;
Gleason 1926). Contudo, a proposta foi originalmente iniciada por Diamond (1975), de onde
seguiu-se varias discussões sobre as regras de montagem e os determinantes da estrutura e
composição das comunidades (Weiher e Keddy 1999; Sobral e Cianciaruso 2012). A crítica
mais forte para este trabalho veio de Connor e Simberloff (1979) apud Zuluaga (2015), que
usou a análise de modelo nulo de Monte Carlo para evidenciar que muitos dos padrões
atribuídos à competição interespecífica também poderiam surgir em comunidades que foram
montadas por colonização aleatória e estavam livres de competição. Embora o termo “regra” ,
segundo Belyea e Lancaster (1999), tenha sido utilizado de forma errônea por Diamond
(1975), por não caracterizar um principio fundamental que pode ser aplicado a diferentes
situações, a maior parte da confusão conceitual sobre as regras de montagem talvez tenha sido
devido à ausência da sua definição clara.
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De acordo com Weiher et al., (2011) o trabalho de Diamond (1975) estava focado em
padrões causados pela competição, sendo todas as regras de montagem ligadas à competição
interespecífica, e nesse momento referindo-se se apenas a estas restrições bióticas. Contudo,
Menezes et al., (2016) avaliaram que essa visão tornou-se mais ampla quando Keddy (1992),
afirmou que a competição é somente um dos filtros pelo qual o banco regional de espécies
deve passar para constituir as comunidades locais. Antes da competição agir, há outras
restrições relacionadas aos fatores abióticos que podem influenciar a estruturação das
comunidades, devendo as regras por tanto, incluir os filtros abióticos. O ambiente atuaria
desta forma, como um filtro, removendo inicialmente espécies que não possuem
características para persistirem sob um determinado conjunto de condições, atuando assim
sobre traços, restringindo-os a um tipo de ambiente específico. Consequentemente, segundo
Belyea e Lancaster (1999) também restringindo a função dos colonos bem sucedidos.
Dentre as tentativas de identificar diferentes tipos de regras de montagem que dão
forma a estrutura das comunidades, Belyea e Lancaster (1999) agruparam os agentes e os
fatores em três determinantes principais: restrições de dispersão, restrições ambientais e
dinâmicas internas. Para Sobral e Cianciaruso (2012), os principais mecanismos subjacentes
às regras de montagem e que são considerados responsáveis pela estruturação das taxocenoses
são os filtros ambientais e a similaridade limitante. O primeiro atuando como regra por
selecionar espécies que possuem características similares que as permitem sobreviver e
reproduzir em um determinado ambiente, e o segundo assumindo que a co-ocorrência só é
possível se estas possuírem características distintas entre si.
De acordo com Menninger e Palmer (2006), os filtros abióticos afetam diretamente a
diretamente a distribuição de espécies individuais, com consequências diretas na estrutura da
comunidade. Além da luz, características químicas, hidrológicas e de substrato podem limitar
a capacidade de uma espécie em estabelecer-se com sucesso em um local. Fatores abióticos
como a luz do sol, temperatura, disponibilidade e movimento da água, salinidade,
concentração de nutrientes e textura do solo são algumas das características fundamentais
para determinar a tolerância, o desempenho e a produtividade de um organismo em
determinado habitat.
A regularidade na estrutura das taxocenoses parece também estar inversamente
correlacionada ao grau de variabilidade ambiental, sugerida através da hipótese conhecida
como “Harsh-bening Hypothesis”, que visa prever sob quais condições abióticas os processos
12

bióticos de competição e predação seriam importantes na estruturação das comunidades. Esta
hipótese sugere que os ecossistemas frequentemente encaixam-se em um gradiente de
condições ambientais fisicamente severas que produzem stress fisiológico aos organismos à
condições favoráveis, apoiando uma comunidade de consumidores altamente produtivo. O
modelo prevê que o impacto da predação, por exemplo, diminuirá à medida que as condições
abióticas tornam-se mais estressantes para a biota (Connell 1975, Menge 1976, Menninger e
Palmer 2006). No entanto, em um estudo sobre a maneira como distúrbios em fatores
abióticos modificam o impacto de um predador, Thomson et al. (2002) encontraram
resultados contrários ao da previsão. Apesar do aumento na migração de predadores em
períodos de inundação, o impacto do predador nos seus grupos de presas permaneceu
inalterado ou aumentou. Para os autores, estes resultados mostram que pode não ser razoável
prever, por exemplo, o impacto da predação apenas com base nas tolerâncias dos predadores e
presas às condições abióticas prevalentes.
Considerarando que a estrutura não-aleatória de uma comunidade pode ser o resultado
das regras de montagem, o desafio seria então, definir quais regras geram esse padrão e
como características dos organismos influenciam a expressão dessa regra (Belyea e Lancaster
1999). Para Keddy (1992), objetivo das regras é prever qual o subconjunto de espécies e
abundancias, serão encontradas sob um conjunto especifico de condições ambientais. Assim,
as regras podem ser expressas através da especificação de um determinado conjunto de
condições ambientais e de traços morfológicos, fisiológicas ou ecológicas das espécies. De
acordo com Sobral e Cianciaruso (2012), essas características fornecem informações sobre o
uso de recursos e requerimentos do habitat, e por isso podem esclarecer os processos que
estabelecem os padrões de diversidade.
As deduções teóricas sobre a montagem das comunidades e os padrões locais de
diversidade, tipicamente basearam-se nas explicações de nicho, refletidas em correlações com
condições ambientais locais, ou teoria neutra através dos processos de dispersão e especiação
(Thompson e Townsend 2006; Cavender-Bares et al. 2009). No entanto, para Thompson e
Townsend (2006), a divisão entre os processos ambientais locais e os processos neutros na
determinação dos padrões locais de diversidade, pode não ser útil. Dependendo do nível
trófico e das características das espécies, processos neutros e de nicho podem estruturar as
comunidades de diferentes modos. Os autores demonstraram, por exemplo, consistência em
resultados com modelos que combinaram previsões da teoria neutra e um papel para as
13

condições ecológicas locais, com a distância espacial e fatores ecológicos sendo os melhores
preditores das similaridades em combinações comunitárias.
Para Zalewski et al. (2014), existe também uma negligência particularmente obvia nas
discussões sobre regras de montagem com relação a variação intraespecífica. Os autores
argumentam, porém, que a importância da variabilidade intraespecífica na manutenção da
diversidade e estrutura da comunidade é evidenciada nas recentes abordagens de modelagem
neutra individualista e de ecologia molecular e comunitária. No entanto, através de análises
isotópicas, os autores corroboraram a visão de que a competição por recursos não estrutura
fortemente algumas comunidades. Evidenciando que pode haver uma maior diversidade
trófica intraespecífica e interespecífica do que é frequentemente assumido pelos métodos
tradicionais. Seus resultados mostraram guildas parcialmente sobrepostas devido à alta
variabilidade intraespecífica, indicando o uso de tipos muito diferentes de recursos por
indivíduos da mesma espécie que habitavam locais diferentes. Consequentemente, a maioria
das espécies não diferiu significativamente no espaço do nicho isotópico.
Os questionamentos acerca da forma como os fatores locais e processos históricos
atuam como filtros ambientais, influenciando na ocorrência e persistência de determinadas
espécies no ambiente, parecem permear a compreensão dos padrões de distribuição das
espécies nas diferentes escalas espaciais e temporais (Silva 2010). Discernir o papel dos
fatores históricos e geográficos do papel dos efeitos locais gerados por distúrbios naturais ou
antrópicos na estruturação de uma dada comunidade tem-se mostrado assim, um dos maiores
desafios da ecologia teórica. Durante determinada época, grande ênfase foi dada aos fatores
determinísticos locais como as dinâmicas internas (predação e competição), mas a
importância dos fatores regionais e históricos vem sendo paulatinamente resgatada em
abordagens mais recentes. Ricklefs e Schluter (1993) destacam que diferenças na diversidade
entre regiões, a despeito de uma similaridade ambiental, sugerem a ação de fatores
geográficos e históricos. Os autores enfatizam a importância dos ecologistas considerarem a
história filogenética, geográfica e adaptativa das espécies, ratificando a importância dos
efeitos regionais e históricos para a diversidade de uma comunidade.
Para Menezes et al. (2016), a perspectiva clássica de regras de montagem associadas
às abordagens determinísticas, ganhou mais força com a incorporação da estocasticidade,
propiciando uma perspectiva alternativa onde a montagem das comunidades está baseada não
tão somente nas diferenciações ecológicas das espécies, mas também em processos de
14

dispersão. Assim, o termo “regras de montagem” torna-se menos frequente, tendo sido
substituído por “Montagem de comunidades” (em inglês: “Community assembly”; Weiher et
al. 2011). De acordo com Zuluaga (2015) a teoria da montagem de comunidades vem sendo
explorada desde o exame dos padrões naturais, a análises de laboratório e experimentação em
campo, até a simulação computacional. Para o autor, a perspectiva de montagem é de grande
importância em áreas de restauração ecológica, biorremediação e controle biológico.
De acordo com Chase (2003) as dinâmicas de colonização-extinção podem regular a
história de formação das comunidades, influenciando diretamente a sua estrutura e
composição. Ao longo do tempo e do espaço os determinantes principais (sensu Belyea e
Lancaster 1999), podem interagir de forma complexa removendo espécies do grupo regional.
Por sua vez, o uso de traços em vez de espécies no âmbito da Teoria de montagem de
comunidades melhora a capacidade de previsibilidade. A mudança do foco de espécies para a
comunidade requer uma nova maneira de enquadrar os questionamentos, sem se perder em
detalhes desnecessários. A abordagem de montagem considera a comunidade como uma
entidade montada, levantando o questionamento de como a comunidade surgiu, fornece a
estrutura para entender porque e como as espécies invadem ou se extinguem, e como as
comunidades respondem a perturbações (Booth e Swanton 2002).
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1.2 Habitats estuarinos
Áreas litorâneas formam conjuntos de ecossistemas costeiros muito distintos entre si,
nestas incluem-se, as praias arenosas e dunas, manguezais, restingas, barreiras de recifes,
lagunas, enseadas e baias, costões rochosos, deltas e os estuários (Mann 2000; Pinto-Coelho e
Havens 2015). De acordo com Pinto-Coelho e Havens (2015), embora propensas a sofrer
grandes oscilações e flutuações advindas dos ciclos de marés, e estarem continuamente
expostas a tormentas provenientes dos oceanos, estas áreas são importantes ecossistemas
provedores de serviços ambientais, exercendo importantes funções reguladoras no ambiente.
De acordo com Pinto-Coelho e Havens (2015), destacando-se dentre todos os demais
ecossistemas litorâneos, os estuários apresentam características funcionais únicas que os
distinguem, sobretudo, pela alta produção biológica, grande riqueza e diversidade de espécies.
Segundo os autores, estes ecossistemas atuam ainda como “sistemas tampão”, impedindo que
os efeitos das tormentas e outros eventos climáticos provenientes dos oceanos se propagem
pelos continentes adentro.
Do ponto de vista físico, a definição de um estuário e a delimitação da sua respectiva
área tem sido abordada por diversos autores. A problemática na definição de estuário é bem
traduzida pelo quão complicado é dar-lhe um significado “básico”, expressado pela existência
de mais de 40 definições diferentes deste conceito (Perillo 1995). De acordo com Silva
(2000), devido a grande generalidade, dentre as varias definições a mais frequentemente
adotada é a de Cameron e Pritchard (1963), que assume esses sistemas como corpos de água
costeiros semifechados que possuem uma ligação livre com o mar, nos quais a água marinha
se dilui com a água doce proveniente da drenagem continental. No entanto, Mikhailov e Gorin
(2012), em um novo enfoque sobre a definição de estuários, pontuam que é necessário excluir
a palavra litoral das abordagens que inclui este conceito, indicando estas áreas como
pertencentes à Área da boca do rio (River Mouth Area).
Mikhailov (2004) avalia que a tendência no desenvolvimento da ciência das áreas de
interação entre as águas do rio e do mar, a partir do século XX, foi formada na fronteira de
importantes setores da hidrologia dentro das ciências relacionadas aos ciclos hidrológicos,
como a hidrologia de rios e a oceanologia. Formulada então, na Rússia como um conceito de
Áreas de boca do rio (River Mouth Areas-RMA) e nos demais países como Estuários, de
acordo com Mikhailov e Gorin (2012), estas duas abordagens se complementam, entretanto,
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mudanças nas definições dos termos devem ser levadas em consideração. Os autores
sugeriram novas definições para os conceitos de Área de boca de rio e Estuário, evidenciandoos como objetos geográficos distintos, enfatizando que o último está completamente
incorporado no primeiro, sendo o impacto do rio na forma de dessalinização ou esvaziamento
de material terrígeno, raramente limitado pelos limites estuarinos, e o termo boca de rio,
como é amplamente utilizado na literatura, configurando-se apenas, a secção transversal de
entrada de um rio em um corpo de água receptor, ou entrada de um rio em outro.
A definição para o conceito de Área de boca de rio segundo Mikhailov e Gorin (2012),
segue-se como: um objeto geográfico específico que cobre a área de entrada do rio no corpo
de água receptor, que tanto pode ser o oceano, mar ou lago. Destacando que seu
desenvolvimento deve-se aos processos bucais (interação dinâmica, mistura e transformação
das massas de água do rio e do corpo de água receptor, bem como a deposição e redeposição
dos sedimentos fluviais e marinhos). Os autores consideram que um RMA pode incorporar até
quatro partes: o alcance da boca de um rio (menor alcance do rio sujeito ao impacto de marés
e / ou tormentas), um estuário, um delta, bem como uma zona de boca do corpo de água
receptora (a parte do corpo de água de recepção, dentro da qual o impacto do escoamento do
rio é considerável). A definição de Estuário, no entanto, foi apresentada como uma versão
mais refinada da definição de Cameron e Pritchard (1963). Para os autores, o estuário é um
sistema semi-fechado de corpos de água e córregos dentro da área da boca do rio, que pelo
menos ocasionalmente, entrar em contato com o mar aberto (oceano, mar ou lago) e dentro do
qual, como resultado da mistura de massa de água fresca e salobra (ou salgada), existe por
pelo menos uma estação ao ano, uma zona de barreira (barreira estuarina) com salinidade da
água variando de 1 a 8 ‰.
Dolgopolova e Isupova (2010) discutem que processos morfológicos, hidrofisicos,
térmicos, hidroquímicos, bioquímicos e processos biológicos podem ser utilizados para
definir e classificar os estuários. Semelhantemente, Silva (2000), durante revisão sobre as
definições de estuários e respectivos sistemas de classificações, inferiu que as inúmeras
classificações de estuários propostas são baseadas em critérios morfológicos, de salinidade e
hidrodinâmicos (Fig.1). Esta avaliação também foi proferida por Mikhailov e Gorin (2012),
entretanto, estes inferem que estas classificações dificilmente podem ser usadas para uma
avaliação abrangente das condições naturais dos estuários.
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Fiorde: de secção em U, em geral
originados por glaciares, de grandes
profundidades e estratificação.

Vale inundado ou Rias: de secção em V
em que a parte terminal do vale tem uma
cota abaixo do nível do mar.

Alto
relevo

Médio
relevo

Salinidade

Positivos

Onde o escorrimento superficial e a
precipitação excedem a evaporação,
sendo a salinidade inferior à da água do
mar.

Inversos

Quando a evaporação excede a
precipitação e o escorrimento superficial
de água doce, tornando-se hipersalinos.

Neutros

Quando há equilíbrio entre as afluências
de água doce e a evaporação.

Planície costeira: configuração em funil,
com ou sem barra na ligação com o mar.
De restinga: Cadeia de ilhas-barreia
delimita uma zona de costa onde
desaguam cursos de água doce, com
restinga paralela a costa.

Baixo
relevo

Morfologia
Estratificados
com cunha
salina

Cego: Com ligação ao mar temporária.
Com braços efêmeros fora do canal
principal.
De origem tectônica: originados por
movimentos tectônicos como falhas ou
subsidência local. Com canal de ligação ao
mar e estuário de planície costeira no
interior.

Delta
estuarial
Padrões de
circulação
Composto

Semiestratificado ou
parcialmente

Bem
misturado ou
verticalmente

Quando há haloclina separando a camada
superficial de água doce da profunda de
água salgada; ocorre quando a razão entre
o caudal de água doce afluente e o prisma
de maré é grande e a razão entre a largura
e a profundidade é pequena.
Quando se observa um gradiente
crescente de salinidade na vertical e para
jusante. A distribuição de salinidade é
governada
cinematicamente
pela
advecção horizontal e vertical e pelo fluxo
vertical não advectivo.
Quando o gradiente de salinidade é
apenas longitudinal; ocorre quando há
maré muito intensa.
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Figura 1. Critérios de classificação morfodinâmicos estuarino. Diagrama elaborado pelo autor, reproduzido de Silva (2000).

De acordo com Mikhailov (2004), na literatura a noção de estuários teve varias
interpretações mutuamente exclusivas. A exemplo, a noção do estuário como um tipo delta e
o entendimento de delta como um tipo de estuário. Não estando claro, se o delta e o estuário
representavam o tipo de boca de um rio ou apenas uma parte desse objeto geográfico que não
era realmente o mesmo. Mikhailov e Gorin (2012), propuseram uma tipificação baseada no
agrupamento de estuários em propriedades interconectadas que segundo os autores, fornecem
uma ideia abrangente das peculiaridades dos processos hidrológicos-morfológicos e
hidrológicos-ambientais em um estuário particular. A tipificação diz respeito apenas aos
estuários positivos, onde a salinidade da água diminui monotonicamente na direção do mar
para o rio (Fig.2).

Tipo
Liman

Origem relacionada a um aumento do oceano
durante o Holoceno, que resultou na
submersão da parte litorânea dos vales dos
rios. Geralmente se formam na boca dos rios
grandes
e
médios.
Localizados
perpendiculares à linha costeira do corpo de
água de recepção.

Tipo
Canal

Se formam nos alcances mais baixos dos
canais do rio ou ramos delta sob o impacto da
contracorrentes de rio e água do mar.

Tipo
Lagoa

A origem e forma relacionadas as ondas de
vento e transporte de sedimentos na zona da
boca do corpo de água de recepção; Devido a
eles, as formações acumuladas marinhas
(baias-barras, barras costeiras, ilhas de
barreiras) se desenvolvem na boca de alguns
rios.

Tipo
marinho

Incluem baías de mar semi-fechadas,em que
uma barreira estuarina se forma sob a
influência do escoamento do rio (uma zona de
mistura de massa de água do rio e do mar com
salinidade da água variando de 1 a 8 ‰).

Hidrológicamorfológica

Figura 2. Tipificação hidrológica-morfológica dos estuários. Diagrama elaborado pelo autor, adaptado de
Mikhailov e Gorin (2012).
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Não obstante as definições e classificações físicas, os estuários também já foram
abordados dentro de uma perspectiva biológica. Para Caspers (1969), do ponto de vista
biológico, um sistema para ser considerado um estuário deverá incluir a zona terminal de um
rio que desagua em um mar com maré e ter zonas de água salgada variando com a extensão
do caudal fluvial da montante. Ainda dentro deste sentido, Bulger et al. (1993) definiram
zonas de salinidade estuarina com base biológica através da presença da fauna de
invertebrados e peixes, onde análises de PCA e o teste Monte Carlo apoiaram a observação
biológica de que há descontinuidades não aleatórias na distribuição dos intervalos de
salinidade das espécies no gradiente de salinidade estuarina. De acordo com os autores, estes
dados são ecologicamente relevantes, pois uma vez que os padrões são estabelecidos podemse gerar hipóteses sobre os mecanismos que produzem os padrões.
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1.3 Comunidades de peixes estuarinos no âmbito da Teoria de montagem
Nos ambientes costeiros marinhos, onde a composição das comunidades é produto das
complexas interações entre aspectos físicos, químicos e biológicos deste ambiente (Ray 1991;
Roff e Taylor 2000), espera-se que a composição de uma determinada comunidade se repita
em habitats com propriedades ambientais similares (Ray 1991; Roff e Evans 2002). No
entanto, o fato da maioria dos ecossistemas exibir relativa heterogeneidade espacial e
temporal torna a identificação e explicação de como variáveis ambientais afetam as
distribuições das espécies, difíceis de predizer (Thompson et al. 2001).
Dentre os diferentes sistemas costeiros, os estuários são caracterizados principalmente
pela grande variabilidade na salinidade e pela instabilidade dos seus fatores ambientais (Silva
2000). Frequentemente referidos pela grande importância como berçários, são apontados
como um dos mais importantes locais para peixes, com áreas fornecendo proteção para
juvenis, refúgios para adultos em reprodução e disponibilidade de alimento (Elliott e
Hemingway 2002; Pihl et al. 2002; Araújo et al. 2004). No entanto, apesar deste papel
ecológico amplamente aceito pela comunidade cientifica, para Beck et al. (2001) um habitat
só pode ser considerado berçário de uma espécie em particular se a contribuição por unidade
de área para a produção de indivíduos que recrutam para populações adultas for em média,
maior do que a produção de outros habitats em que ocorrem os juvenis. Ainda no sentido
desta discussão, Able (2005) em um reexame da dependência estuarina, trouxe evidencias da
conectividade entre habitats estuarinos e oceânicos, apontando diversas fontes de variação na
frequência com que os peixes utilizam os estuários, com algumas coortes ampliando
semelhantemente o uso na plataforma continental interna, onde a extensão de algumas
condições estuarinas foi apresentada como principal fator.
Agrupados em usuários obrigatórios e facultativos, os ciclos de vida e uso dos
estuários pelos peixes são frequentemente utilizados como categorias de guildas (Able 2005).
Comumente, as categorias são relacionadas às tolerâncias de salinidade da espécie, refletindo
a natureza fisiologicamente estressante destas águas de transição (Elliote et al. (2007). Assim,
ainda que os peixes possam mover-se de uma área para outra dentro de um sistema estuarino,
o sucesso de estabelecimento nesses habitats depende de algum grau de habilidade
osmoregulatória (Carpelan 1961) e de tolerância à temperatura (Hubbs 1965).
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As associações de peixes nos sistemas estuarinos são marcadas por uma grande
variação regional, com a riqueza de espécies e abundancia de guildas apresentando diferentes
padrões, consoante peculiaridades de cada sistema estuarino (Pihl 2002). Essas associações
são explicadas sobretudo, devido a caracteristicas relacionadas a dimensão do estuário,
configuração da embocadura e, a nível local através de fatores físico-químicos, como a
salinidade, temperatura e o caudal fluvial, esta variação regional de grupos ecológicos tem
sido retratada em estudos como o de Nicolas et al., (2010) e Elliott e Dewailly (1995). No
entanto, neste último, através do uso de grupos funcionais utilizando guildas de uso do
ambiente estuarino na costa Atlântica Europeia, os autores revelaram a existência de padrões
comuns de uso dos estuários pelos peixes, apesar das diferenças nas composições específicas.
Para Ray (2005), um complexo adaptativo dependente do estuário envolve histórias de
vida oportunistas e redundâncias dentro de guildas de espécies, o que oferece resiliência para
estas guildas sob condições de mudança ecológica e/ou ambiental. De acordo com Jardeweski
e Almeida (2005), aspectos relacionados às respostas ecológicas comportamentais da
ictiofauna quanto à utilização do espaço, podem prever processos de colonização e sucessão,
devendo ser levados em consideração durante a investigação de como estas taxocenoses se
estruturam. Em um estudo sobre sucessão de peixes, os autores demonstraram o padrão que
ocorre na colonização de ambientes artificiais ao longo do tempo. Durante o processo de
sucessão foi verificado que a característica espacial de proximidade com um local fonte de
espécies pode influenciar a colonização e a montagem das taxocenoses, sendo esta mais
rápida e expressiva, ocorrendo de forma gradual. Ao passo que no distanciamento do local
fonte, a colonização ocorre sob a forma de pulsos e está sujeita as variações hidrológicas
sazonais locais. Entretanto, também foi verificado que a colonização inicial independe da
resposta comportamental e do aproveitamento do espaço por parte da ictiofauna, não havendo
diferenças nos padrões de colonização entre os tipos comportamentais de peixes aos quais
foram classificados.
De acordo com Able (2005), para que as lacunas quanto à estruturação das
comunidades de peixes estuarinas sejam esclarecidas, é necessário obter mais informações de
uma ampla gama geográfica sobre o uso dos diferentes tipos de estuários por peixes, avaliar o
significado funcional dos habitats através das paisagens do ecótono estuário-oceano e como o
fluxo de água doce nos estuários pode influenciar o uso de habitat. O que se segue é um
debate massivo sobre os possíveis determinantes da estrutura e composição dessas
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comunidades, com diversos estudos relacionando a composição das taxocenoses de peixes e
sua estrutura ao ambiente abiótico, através da diversidade funcional das guildas de uso do
ambiente estuarino (Nicolas et al. 2010; Mourão et al. 2014; Dolbeth et al. 2016; Lourenço
2016; Silva-Junior et al. 2016).
O desenvolvimento de generalizações acerca da estruturação das comunidades de
peixes estuarinos em estudos que envolveram a costa tropical brasileira, foi inflado a partir do
trabalho de Barletta e Blaber (2007), que compararam as taxocenoses de um sistema
estuarinos localizado no extremo norte do país com um do Noroeste do Pacifico. Como
resposta, as guildas ecológicas mostraram-se uteis para destacar a dominância de espécies
estuarinas e juvenis marinhos, e os efeitos da salinidade sobre os padrões de distribuição
induzidos pelo gradiente de salinidade e flutuações sazonais.
No âmbito dos sistemas estuarinos tropicais, especificamente no que concerne a
localização da costa brasileira, no domínio dos estudos sobre as comunidades de peixes a
maioria dos trabalhos tem abordado a distribuição das espécies baseadas em traços ecológicos
relacionados principalmente às guildas de uso estuarino (ver Oliveira 1972; Alves e Soares
Filho 1996; Barletta e Blaber 2007; Osório et al. 2011; Passos et al. 2013; Catelani et al.
2014; Mourão et al. 2014; Silva-Junior et al. 2016). No entanto, o conceito teórico (regras de
montagem/montagem de comunidades) não é explicitamente difundido nestes trabalhos, que
muitas vezes estão voltados apenas à descrição dos padrões, limitando-se nas possíveis pistas
acerca dos mecanismos subjacentes.
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1.4 A costa tropical do Brasil e os sistemas estuarinos em estudo

Banhado ao longo de 7.367 km de costa pelo oceano Atlântico (Figueirôa 2014), a
costa tropical do Brasil estende-se desde o Golfo Maranhense a planície costeira do Paraíba
do Sul, por aproximadamente 3000 km. Dividida nos setores norte, nordeste e oriental, os dois
primeiros setores da costa tropical estão sob o domínio do clima semiárido e o último sob o
domínio tropical-úmido. A margem continental desta região é marcada pela transição de
sedimentos siliciclásticos1 que são dominantes no litoral, para carbonatos puros em direção ao
meio e plataforma continental externa (Leão e Dominguez 2000).
A plataforma continental no Brasil tropical varia consideravelmente em forma e
largura, sendo em sua maior parte muito estreita, com uma largura média de 50 km (Leão e
Dominguez 2000). Ampliando-se particularmente na região do Banco Abrolhos como
resultado do efeito de um vulcanismo de grande amplitude, e também pelos efeitos da
contribuição fluvial e represamento de sedimentos, chega a atingir 200 km em frente à
Caravelas/Ba (França 1979; Leão e Dominguez 2000; Pereira et al. 2010).
Considerando diferentes condicionantes físicos, climáticos e geomorfológico da zona
costeira e margem continental brasileira, Andrade-Tubino et al. (2008) sugeriram a divisão da
costa brasileira em cinco segmentos distintos. Nesta divisão a costa baiana é contemplada por
duas destas regiões: a região Nordeste e a Central. A primeira, que começa no estado do Piauí
estende-se até a região da Bahia de Todos os Santos, apresentando um perfil razoavelmente
regular, sem muitas reentrâncias e marcada por uma plataforma estreita. A segunda inclui a
região sul e extremo sul da Bahia, onde a Corrente do Brasil que transporta a Água tropical
flui na direção sul ao largo da quebra da plataforma continental. De acordo com os autores, a
produtividade biológica pelágica na região central é baixa, característica de regiões tropicais.
No que concerne à disponibilidade hídrica, 69% do território da Bahia, incluindo toda
a sua porção costeira, encontra-se inserido na Região Hidrográfica do Atlântico Leste (Fig.3).
Unidade marcada por duas características de cunho geográfico fundamentais, que de certa
forma, explicam todo o conjunto de aspectos relacionados aos recursos hídricos quando
1

Granulados siliciclásticos são compostos predominantemente por areia e/ou cascalhos quartzosos, seguido por
outros minerais como feldspatos, zircotina, rutilo, ilmenita, fragmentos de rochas entre outros (Cavalcante 2011;
p.19).
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analisados frente às disponibilidades. A primeira característica refere-se à discreta influencia
da latitude no que tange a alternância dos atributos naturais. Observa-se, que a variação
destes, entre os limites latitudinais 10°s e 19°s são bastante discretos. A segunda característica
que se destaca é a heterogeneidade dos atributos ambientais quando analisada a sua
distribuição no sentido longitudinal. Observa-se a ocorrência de um nítido gradiente no
sentido leste-oeste, permitindo a individualização de domínios ambientais muito específicos.
Nota-se também uma clara redução de índices pluviométricos neste sentido. Essa distribuição
no sentido longitudinal é reflexo da relação continentalidade e maritimidade, como também
da dinâmica geomorfológica. Ressalta-se que partindo do litoral em direção ao oeste, observase que ao grande domínio florestal ombrófilo encontram-se associados complexos sistemas
estuarinos, importantes manguezais e unidades de conservação, sendo muitos destes estuários
fortemente impactados por atividades de diferentes naturezas (MMA 2006).

Figura 3. Regiões Hidrográficas que abrangem a porção costeira brasileira, com detalhe para a Região
Hidrográfica do Atlântico Leste. Adaptado de Dourado (2018).

A costa da Bahia é marcada principalmente pela existência de duas grandes baías, a
Baía de Todos os Santos e a Baía de Camamu, localizadas respectivamente nas porções
Nordeste e Central (Couto et al. 2013). O Litoral Norte presente na porção Nordeste é
marcado pela presença de 10 bacias hidrográficas que desaguam nos 200 km desta costa
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(Lima et al. 2010), e na porção Central, onde se encontra o Litoral Sul e Extremo sul da
Bahia, a região é marcada pela presença de inúmeros estuários de pequeno a médio porte
(Couto et al. 2013).
O regime de marés na plataforma continental adjacente aos estuários da costa baiana é
semi-diurna (Amorim 2005; Teixeira 2006; Lessa et al. 2009; Lima et al. 2010) e as condições
variadas de descarga fluvial e altura de maré permitem diferentes situações de fluxo e mistura.
Geralmente, nas marés de sizígia a coluna d‟água se mantém bem misturada e, em quadratura,
parcialmente misturada (Lessa et al. 2009; Souza et al. 2009; Lima et al. 2010). Alguns dos
estuários localizados no Litoral Norte da Bahia estão situados sob dois domínios climáticos,
com uma estreita faixa intermediária subúmida mais para o interior do continente e uma
úmida próxima ao litoral. Observando-se assim, um gradiente pluviométrico de precipitação
acumulada, com os menores valores nas cabeceiras dos rios e maiores no litoral (Lima et al.
2010).
De acordo com Lima et al. (2010), alterações hidrológicas nas bacias de drenagem que
alimentavam os estuários eram pequenas até o século passado. No entanto, passaram a ser
mais expressivas com as construções de barragens e a implantação de indústrias. O regime de
descarga fluvial, por exemplo, sofreu importantes alterações em alguns dos principais
estuários devido a operação de barragens implantadas, como no caso do no rio Jacuípe (Lima
et al. 2010) e Paraguaçu (Gens 2006; Cirano e Lessa 2007).
Em resumo, As diferenças que compreendem os três estuários desse estudo,
relacionam-se ao tamanho da área interna, número de bacia de drenagens, subclimas nos quais
estão assentados, magnitude de pressões antrópicas e pela presença de recifes de corais no
interior da baía ou na plataforma adjacente que influenciam diretamente a atuação das ondas
em cada localidade. Em relação às semelhanças, observa-se, sistemas dominados por regime
de marés que se enquadram em meso-maré e semi-diurnas, com a coluna d‟água bem
misturada durante as marés de sizígia e parcialmente misturada nas marés de quadratura.
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1.5 Sistema estuarino da Baía de Todos os Santos (BTS)

Típico sistema estuarino, a BTS apresenta sua morfologia condicionada por
movimentos tectônicos e uma área demarcada por falhas geológicas (Lessa et al. 2009).
Centrada entre as coordenadas 12°50‟S e 38°38W, a baía apresenta uma área de 1.233 km2,
sendo a segunda maior do Brasil, atrás apenas da Baía de São Marcos, no estado do Maranhão
(Cirano e Lessa 2007). A BTS recebe a descarga de três grandes bacias de drenagem,
associadas ao rio Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé, além de outras 91 bacias menores que geram
efeitos de descarga durante os meses úmidos (Lessa et al. 2009).
Com uma área de aproximadamente 56.300 km2, a bacia do Rio Paraguaçu drena os
rios do continente e fornece a principal fonte descarga para a BTS, com valores máximos nos
meses de dezembro e janeiro. Entretanto, é notório destacar que a descarga média do rio que
era em torno de 90,5 m3s-1 antes da construção da barragem Pedra do Cavalo, após a sua
implantação modificou-se. A regulação do fluxo pela barragem resultou na redução das
vazões e alterações no padrão de descarga na baía (Gens 2006; Cirano e Lessa 2007). Baseado
nas diretrizes operacionais do reservatório, uma vazão média diária de 10 m3 s-1 (60 m3 s-1
em 4 horas) é liberada durante a estação seca (março-outubro). Na estação chuvosa
(novembro-fevereiro), dependendo do nível da água no interior do reservatório, a vazão pode
atingir um máximo de 1700 m3 s-1 (SRH 1996; Cirano e Lessa 2007). As outras duas
principais bacias hidrográficas, o Rio Jaguaripe (2200 km2) e Rio Subae (600 km2) são
costeiras, tendo seus máximos em torno de junho, com médias descargas mensais de 28 m 3s-1
e 9 m3s-1, respectivamente (Cirano e Lessa 2007).
Embora receba a contribuição de uma das maiores bacia hidrográfica do estado (Bacia
do Paraguaçu), o volume de descarga de água doce na BTS é pequeno, devido à ocorrência do
clima semiárido próximo as cabeceiras da baía (Lessa et al. 2009). Segundo Carvalho (2000),
o transporte de sedimento pelo rio Paraguaçu é tão pouco, a ponto de até hoje não ter
conseguido preencher a Baía de Iguape, onde desagua, tendo construído apenas um pequeno
delta de cabeceira nesta baía.
A BTS está assentada sobre rochas sedimentares que compreendem a sub-bacia
sedimentar do Recôncavo, ocupando o extremo sul de um conjunto de bacias denominadas
Recôncavo-Tucano-Jatobá, formadas durante o cretáceo inferior pelo processo de separação
entre América do Sul e África. O limite sul da sub-bacia do recôncavo com a bacia de
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Camamu é representado pela falha da Barra; a leste, é limitada pela falha/alto de SalvadorJacuípe, que a separa da bacia do Jacuípe; e a oeste, o limite é a falha de Maragogipe
(Dominguez e Bittencourt 2009).
Dominguez e Bittencourt (2009), discutindo presunções postuladas sobre a origem da
Baía de Todos os Santos, argumentam que esta é resultado de uma longa cadeia de eventos,
que inicia-se com os processos tectônicos, incorpora efeitos progressivos do resfriamento do
planeta e culmina nos últimos 500 mil anos com o aumento na amplitude das variações do
nível do mar em episódios de inundação e esvaziamento da baía. Assim, segundo os autores, é
uma feição transitória, presente apenas em raros intervalos de nível de mar alto, ocorridos nas
últimas centenas de milhares de anos.
A BTS é a única dentre as 24 baías costeiras com mais de 50 km2 de área existente no
litoral brasileiro, a apresentar penetração da Água Tropical em seu interior, e a única a possuir
também uma significativa extensão de recifes de coral (Lessa et al. 2009). Concentrados na
região interna e externa da baía (Fig.4), os recifes de coral internos estão presentes mais
próximos do complexo industrial e da cidade de Salvador, bordeando o lado sudeste da Ilha
dos Frades e os lados leste a oeste da Ilha de Maré; os recifes externos estão localizados na
entrada da baía ao longo da costa leste e sudeste da Ilha de Itaparica, expostos a ação das
águas oceânicas (Cruz et al. 2009).

Figura 4. Localização dos recifes de coral internos e externos a BTS. Adaptado de Cruz et al. (2009).
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Figura 5- Topografia de fundo da Baía de Todos os Santos. Intervalos de profundidade diferenciados em cores
conforme a legenda. Fonte: Cirano e Lessa (2007).

Cirano e Lessa (2007) discutem que apesar da geomorfologia da baía ser ditada por
alinhamentos tectônicos, os canais de drenagem mais profundos ramificam-se dentro da baía.
Seguindo uma rede de drenagem em direção ao Rio Paraguaçu, Subaé e Baía de Aratu, as
áreas mais profundas atingem cerca de 70 m, estando associadas ao paleo-vale do Rio
Paraguaçu (Fig.5). Subsetores da BTS são classificados segundo Lessa et al. (2009), em
regiões com características oceanográficas distintas (Fig.6).
Na entrada da baía predominam os sedimentos marinhos de natureza arenosa e
composição siliciclástica, retrabalhados pelas ações das fortes correntes de maré. Segundo
Dominguez e Bittencourt (2009), quatro fácies sedimentares principais podem ser
identificadas: Fáceis de Areia Quartzosa, Fáceis de Lama, Fáceis de Areia/Cascalho
Biodetrítico e Fáceis Mista
29

Setor diretamente influenciado pela
descarga
do rio Paraguaçu via a barragem Pedra
do Cavalo

Baixo curso do
rio Paraguaçu

16 km de
comprimento
1m profundidade
média

Baía de Iguape

2

Área de 76,1 km
1,6 m e 19 m de
profundidades média e
máxima

Setor junto a Baía da Ribeira e ao
rio Subaé.
Comprometimento ambiental
devido portos e industrias

Canal de São
Roque
ou do Paraguaçu

Baía de Aratu

2

18 km de comprimento
10 m e 44 m de
profundidades média e
máxima

Gradiente vertical de temperatura aumenta em direção ao rio
Paraguaçu. A coluna d‟água é bem misturada em marés de sizígia.
A menor energia do fluxo em marés de quadratura causa maiores
diferenças verticais no campo termohalino.

Área de 24,5 km
Profundidade média de 1,8m
Menor que 5m em 85% da
sua extensão

Temperatura média da água na entrada da
baía é aproximadamente 0,5°C mais
elevada do que a da BTS. O campo de
salinidade altera o sentido do gradiente
entre os períodos seco e úmido, sendo
respectivamente, 0,03 superior em
relação a BTS, e 0,07 menor do que a
media na BTS.

Figura 6. Subsetores da BTS com características oceanográficas distintas. Diagrama elaborado pelo autor,
segundo Lessa et al. (2009).

.
Dias (2004) mapeou onze fáceis, no entanto, estas também podem ser resumidas em
quatro principais. De acordo com o autor, a areia siliciclastica apresenta-se nos canais de
entrada da baía e próximo das foz do rios, a areia na boca da baía é de origem marinha,
enquanto que dentro do canal de Itaparica é originada pela erosão dos depósitos de arenito;
areia de carbono contorna as ilhas de Maré e Frades; a lama ocorre principalmente na metade
norte da bacia que é afetada pela drenagem em rochas sedimentares; o cascalho é observado
no delta fluvial do Rio Paraguaçu e ao longo do Canal do Paraguaçu onde é associado a
exposição de depósitos fluviais baixos.
Através dos dados da variação do nível do mar, Lessa et al. (2009) concluíram que o
regime de marés na plataforma continental adjacente a BTS são semi-diurnas [Nf=
(K1+O1)/(M2+S2)= 0,11]. Segundo os autores, ao entrar na baía, a onda de maré é
progressivamente amplificada e distorcida, especialmente nos trechos mais estreitos, sinuosos
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e rasos. Valores extremos de amplificação ocorrem dentro da Baía de Iguape, onde em sizígia
é de 1,0 m ou 53% da altura de maré oceânica. Servain et al. (1996), inferiram que a direção
preferencial dos ventos neste setor da costa é de ENE (Este-Nordeste) no verão e ESE (EsteSudeste) no inverno. Cirano e Lessa (2007) mostraram ainda, que o vento dentro da BTS
sofrem aceleração e um desvio no sentido horário, simulando um giro ciclônico.
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1.6 Estuário do Serinhaém - Baía de Camamu
Localizado na mesorregião do Baixo Sul da Bahia, o estuário do Serinháem (13°45‟S;
39°09‟W) compõe a segunda maior baía do estado (Santos e Nolasco 2017), e terceira do
país, a Baía de Camamu com 118.000 ha. Nesta, o estuário do Serinhaém ocupa uma área
interna de aproximadamente 85km2 (Oliveira et al. 1998 apud Ourives et al. 2011). A baía foi
recém-estabelecida como área de proteção ambiental (APA) pelo Decreto Estadual nº 8.175
de 27 de fevereiro de 2002, estando o estuário do Serinhaém posicionado no seu trecho mais
ao norte, já protegido por lei por estar inserido na APA Pratigi, criada a partir do Decreto
Estadual nº 7.272 de 2 de abril de 1998.
Os principais rios dentro da APA Pratigi são os rios dos Patos, do Pati e o Serinhaém,
este último tendo todo o seu curso preservado com a ampliação da APA para a bacia Juliana,
a maior sub-bacia dentro dos limites da APA e que recebe como afluentes a maioria dos rios
que desaguam no estuário do Serinhaém, os rios: Juliana, Cachoeira Grande, Santarém, Rio
das Piabas e o Rio Serinhaém (Lessa 2007; Santana 2016).
Centrada na zona costeira marítima do estado da Bahia conhecida como Costa do
Dendê, a Baía de Camamu segundo Ouvires et al. (2011), possui o potencial hídrico destacado
dentre as características físicas da região, devido a confluência entre os rios Maraú, Conduru,
Acaraí, Pinaré, Igrapiúna e Serinhaém com o Oceano Atlântico, estes, dando a forma da área
estuarina desta estrutura geográfica. De acordo com Diegues (2002) apud Lessa (2007), os
rios com maiores contribuições para a Baía de Camamu são o Rio das Almas e o Rio
Serinhaém.
A plataforma continental contígua a Baía de Camamu possuí uma largura media em
torno de 23 km em frente à desembocadura da baía e 12 km mais ao norte em frente à Ilha de
Boipeba e ao Sul em frente à Península de Maraú (Google-Earth 2017). Na plataforma
interna, a temperatura apresenta uma maior estratificação durante o período seco (diferença
media de ate 2,7°C), quando comparada ao período chuvoso que é praticamente homogênea, e
a salinidade média é maior no período seco (Amorim 2005).
O complexo estuarino que desagua na Baía de Camamu possui situado ao leste na
região marítima, uma extensa faixa de recifes de corais com dimensões bastante variadas,
ocorrendo sob a forma de pequenos bancos, dispondo-se em conjuntos alongados que seguem
o alinhamento estrutural da bacia sedimentar (Kikuchi et al. 2008). De acordo com Diegues
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(2002) apud Lessa (2007), isso faz com que a atuação de ondas nessa região seja mínima,
havendo influência considerável, apenas da maré (Fig.7).
Identificando padrões distintos de sedimentação e diferentes teores e associações de
componentes biogênicos, Rebouças (2006), classificou a costa do dendê em quatro setores
distintos, estando a Baía de Camamu compreendida nos setores III e IV. O setor III, de acordo
com o autor, caracteriza-se por uma sedimentação predominantemente siliciclástica, com
contribuição de sedimentos biogênicos com teores de até 30%, constituído principalmente de
algas coralinas, moluscos e crustáceos; enquanto o setor IV é marcado por uma sedimentação
predominantemente siliciclástica, com ausência de componentes bioclásticos em alguns
trechos, e em outros, contribuição de sedimentos biogênicos com teores de até 10%,
principalmente de moluscos e algas coralinas.

Figura 7. Localização dos recifes a margem Leste da Baía de Camamu. Adaptado de Kikuche et al. (2008).

Os tipos de vegetação e ambientes que compõe o Baixo Sul da Bahia incluem a Mata
Atlântica, Manguezal, Restinga e Brejos. No entorno da baía de Camamu existem extensas
áreas de manguezais que ocupam uma área de aproximadamente 145,28 km2, concentrando-se
principalmente ao longo do Canal do Serinhaém (Ucha et al. 2011).
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Dentro dos limites da APA Pratigi as variações das paisagens foram delimitadas por
três Macrozonas distintas, denominadas de Ecopolos: O ecopolo I – posiciona-se mais a oeste,
e caracteriza-se pelos mares de morro. Onde nasce a bacia hidrográfica do rio Juliana e
importantes afluentes do rio das Almas e de Contas; O ecopolo II caracteriza-se pela
formação de vales, abrangendo as planícies formadas pelos rios Juliana e Marimbu; O
ecopolo III situa-se na zona litorânea e caracteriza-se pela presença do estuário Serinhaém,
possuindo também um dos mais extensos remanescentes florestais contínuos da Bahia, com
15.300 hectares de mata Atlântica. Próximo à planície costeira, predominam os estuários com
restinga e manguezais (OCT 2017; Santos e Nolasco 2017).
De acordo com Carvalho e Ramos (2010), o tectonismo e abertura do atlântico
promoveu o desenvolvimento de diversas bacias costeiras ao longo da costa do estado da
Bahia, dentre as quais, algumas possuem uma parte emersa, como a de Camamu, sendo sua
área total cerca de 16.500 km2. A área do estuário do Serinhaém esta assentado sobre uma
faixa litorânea que inclui as unidades geológicas do Embasamento Cristalino, Bacia
Sedimentar de Camamu e Planície Costeira (Barbosa e Dominguez 1996).
O Ecopolo III da APA Pratigi insere-se nos compartimentos dos Planaltos Cristalinos
Rebaixados e Planície costeira, encontrando-se o estuário do Serinhaém dentro do primeiro
compartimento na unidade dos Tabuleiros pré-litorâneos, constituídos por sedimentos
terciários areno-argilosos, ocupando a parte de traz da planície costeira em posição transitória
entre esta, e o planalto cristalino. A planície costeira caracteriza-se como unidades
geomorfológicas embasadas pelo processo de acumulação sedimentar, podendo ser de origem
marinha, fluviomarinha e continental (Santos e Nolasco 2017).
A morfologia do fundo do estuário do Serinhaém é caracterizada por mudanças
abruptas na variação da profundidade, notando-se uma sucessão de degraus que advém da
transição entre o embasamento cristalino e a planície costeira. Devido ao contexto
geomorfológico de onde o estuário está assentado, estas mudanças levam a crer que os
desníveis são produtos de uma falha estrutural, herança do tectonismo de abertura do
Atlântico e formação da Bacia de Camamu. Pode ser classificado como um estuário de
formação mista, na porção exterior vinculado a estuário planície costeira e já na foz
considerado um estuário formado por barras (Santos e Nolasco 2017).
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Santos e Nolasco (2017), propuseram uma subdivisão do estuário em quatro
segmentos distintos, o primeiro na zona estuarina fluvial; o segundo e o terceiro na zona
estuarina média; e o quarto e último, na zona estuarina costeira, ou desembocadura do
estuário (Fig.. 8 e 9).

Figura 8. Subdivisão do estuário do Serinhaém em segmentos. Adaptado de Santos e Nolasco (2017).
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Primeiro
segmento
1º-7º

Marcado por uma
série de afluentes,
não apresentando
uma drenagem
linear, mas uma
série de curvaturas.
A partir deste
ocorre altos valores
de profundidade e a
orientação do
talvegue a margem
norte do canal,
forma uma curva
acentuada.

Segundo
segmento
8º-13º

Característico por
sua margem sul na
região convexa,
apresentar as
menores
profundidades do
estuário, sendo uma
área de baixios e
forte acumulação
sedimentar,
possuindo extensão
áreas de mangues.

Apresentam características de área de
várzea com predominância arenosa fina e
lamosa com formação de bancos junto a
margem sul. A fração grosseira composta
por cascalho e areia grossa, aparece mais
parte mais profunda no canal.

Terceiro
segmento
14º-17º

Quarto
segmento
18º-30º

Estende-se ao longo de
ilhas vegetadas que
subdividem o canal em
um canal principal junto
à margem norte, e dois
sub-canais, um ao centro
e outro a margem sul.
Devido a este fato, as
profundidades são
menores ao sul e centro,
e maiores a margem
norte. A baixa
profundidade e os baixos
lamosos deste segmento
indicam que é uma área
propensa à deposição
sedimentar e, por
conseguinte menor
energia.

Constituído por varias
unidades geomórficas
diferentes, como barras
lamosas e arenosas,
patamares no centro do
canal que aumentam a
sua profundidade, e a
construção de barras
arenosas junto à
desembocadura. Com
as maiores
profundidades junto à
margem norte
drenando para o centro,
há uma variação na
largura do canal, onde
passa por um
afunilamento e
reabertura, até afunilar
novamente junto a
desembocadura.

Apresenta as ilhas
vegetadas que contribuem
para reter sedimento e
alternando a dinâmica de
drenagem. A fração
sedimentar grosseira
encontra-se próximo aos
afluentes. Este segmento
estabelece a ligação direta
entre a vazão fluvial e a
ação das marés.

Configuração arenosa, com
lentes de sedimentos
grosseiros carreados pela
influencia das marés. Maior
presença de sedimentos
lamosos, formando áreas de
baixios junto à margem sul.
No trecho final junto à
desembocadura ocorre um
aumento de sedimentos
arenosos com baixa
presença de argila e silte,
ocorre também a presença
de barras arenosas nas
margens da foz do estuário.

Figura 9. Esquema de divisão do Estuário do Serinhaém em segmentos. Diagrama elaborado pelo autor, segundo
Santos e Nolasco (2017).

Através dos dados de oscilação do nível do mar, observados no interior da baía de
Camamu, Amorim (2005), classificou o regime de marés da região da baía como meso-maré e
semi-diurna [Nf = (K1+O1)/(M2+S2)= 0,10], de acordo com sua altura e periodicidade,
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respectivamente. O autor evidenciou também, que o componente longitudinal do vento se
mostrou importante na geração das oscilações no nível do mar, com empilhamentos de água
junto à costa podendo gerar desníveis positivos de até 75 cm. Durante os períodos secos
predominam ventos de Nordeste (NE) e as correntes fluem preferencialmente para o Sudoeste
(SW), para o período chuvoso a uma entrada mais frequente de frentes frias com ventos
predominantes de SW com reversão das correntes fluindo para o Norte (N).
De acordo com Amorim (2005), as oscilações no nível do mar observadas no interior
da Baía Camamu fazem com que em ocasião de sizígia a baía funcione como um sistema
forçado por meso-maré (Hmax= 266mm) e por micro-maré em ocasião de quadratura (Hmax=
189mm). Essas diferenças de alturas no nível do mar sugerem segundo o autor, que a baía
possui uma maior capacidade de renovação das suas águas em uma situação de sizígia,
quando o prisma de maré excede o dobro do observado na situação de quadratura, além de
nesta situação funcionar também como importante exportador de sedimentos.
A secção transversal do Estuário do Serinhaém, comparado a outros segmentos da
Baía de Camamu, possui uma circulação horizontal diferenciada, com velocidades mais fortes
nas regiões próximas ao canal mais profundo, que são intensificadas nas marés de quadratura.
Nas marés de sizígia as velocidades apresentam uma menor estratificação vertical e maior
variação entre as maiores intensidades de enchente e vazante. Nesta última situação de maré,
devido as maiores variações da altura da maré que contribuem para uma mistura mais
acentuada, há uma maior homogeneidade na distribuição da salinidade e temperatura na
coluna d‟água (Amorim 2005).
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1.7 Complexo estuarino de Caravelas
Localizado na costa Sul do estado da Bahia (17º43'S; 39º15'W), o complexo estuarino
de caravelas possui cerca de 66 km2 de área e abriga um dos mais importantes sistema de
manguezais do extremo sul (Herz 1991). Como ambiente de transição, a floresta de
manguezal faz fronteira com áreas vestigiais da Mata Atlântica, característica da região
(Schettini e Miranda 2010).
De acordo com Machado e Araújo (2014), os principais rios que desaguam no estuário
de Caravelas são: Macaco, Massangano, Jaburuna, Cupido, do Poço, do Largo, Caribê e
Peroba (Soares et al. 2008), no entanto, o estuário também esta associado à foz do rio Peruípe
(Fig. 9) através de pequenos canais sinuosos (Machado e Araújo 2014). Os principais rios que
contribuem com a descarga de água doce, segundo Schettini e Miranda (2010), são o
Cupido/Caravelas e o Peruípe, estando à entrada de água doce no Rio Caravelas sujeita ao
escoamento superficial de vários afluentes, sendo o rio Cupido o principal.
Comportando-se como um típico canal de maré, o estuário é governado por águas
costeiras (Soares et al. 2008). A amplitude das marés na área chega a cerca de 2 m, sendo o
fluxo do rio em Caravelas e mais adiante na costa, menor durante a estação seca (Leipe et al.
1999). Apresentando uma barra de entrada de aproximadamente 2 km de comprimento
(Machado e Araújo 2014), a desembocadura do rio é formada pelas regiões denominadas de
Barra Velha e Canal do Tomba (Pereira et al. 2010) (Fig.10).

Figura 10. Barra de entrada do Complexo estuarino de Caravelas e Bacia do Peruípe. Adaptado de Pereira et al.
(2010) e Machado e Araújo (2014)
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Através dos dados de elevação do nível do mar, Teixeira (2006), classificou o regime
de marés da região da boca do estuário de Caravelas como meso-maré e semi-diurna [Nf =
(K1+O1)/(M2+S2)= 0,12], de acordo com sua altura e periodicidade, respectivamente.
Atribuindo à geomorfologia local, as modificações causadas nas ondas de maré que chegam à
região. O autor evidenciou também, que o componente longitudinal do vento se mostrou o
fator mais importante na geração das oscilações no nível do mar, com empilhamentos de água
junto à costa podendo gerar desníveis positivos de até 40 cm (mais comuns nos meses de abril
a agosto). A elevação do nível do mar segundo Teixeira (op. cit.), está associada aos ventos
do Sul-Sudeste (S-SE), enquanto que o rebaixamento aos do Norte-Nordeste (N-NE).
Andrade et al., (2003), discutindo a evolução da planície costeira de Caravelas, avaliou
que a forma do litoral nesta região é provavelmente o resultado das alterações relativas ao
nível do mar e o desenvolvimento simultâneo dos recifes de corais. O primeiro teria
desempenhado papel importante na dispersão e deposição sedimentar ao longo da costa,
controlando a Formação Barreiras na planície costeira, e o segundo afetando a refração e
difração das ondas favorecendo o desenvolvimento dos cabos.
A plataforma continental na região de Caravelas é marcada pela presença de ilhas
vulcânicas, canais profundos e uma série de corais (Pereira et al. 2010). Para Campos et al.
(1973),

as

intrusões

vulcânicas

constituíram

o

embasamento

favorável

para

o

desenvolvimento das estruturas biogênicas características da região, como as algas calcarias e
os corais. Segundo Leão e Kikuchi (2001), o complexo recifal de Abrolhos, presente nesta
região, corresponde ao maior e mais rico sistema de recife de coral do Brasil e Atlântico Sul
com uma área de aproximadamente 6.000 km2.
As areias terrígenas internas da plataforma Nordeste/Leste, segundo Kowsmann e
Costa (1979) apud Falcão e Ayres-Neto (2010), estão frequentemente submetidas a uma
presente mobilização, que impede a colonização biogênica próxima ao litoral, além disto, a
pequena profundidade da plataforma permite supor que toda ela esteja sendo atualmente
retrabalhada por ondas e correntes, evento esse que deve ser menos ativo na plataforma
externa. Oito tipos distintos de sedimentos são considerados por Falcão e Ayres-Neto (2010),
para a região costeira de Caravelas: conchas, areia grossa a muito grossa, areia media, areia
muito fina a fina, lama arenosa, lama compacta, lama fluida e lama muito fluida.
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Abstract
The non-randomness of the structure of a community may be the reflection of assembly rules.
Expressed through a given set of environmental conditions and traits of species, the rules
would set the standards of communities in space and time. Among the various aquatic
environments, the estuaries through the natural abiotic variability of its system can provide
the identification of the conditions for assembling fish taxocenoses. In this sense, the present
study aimed to investigate as estuarine environmental characteristics that vary in hydrological
space and period may influence the assembly of tropical estuarine fish communities. We
hypothesize that the salinity gradient in the estuary-ocean ecotone is the main filter promoting
the distribution patterns of the estuarine-use guilds, and that the diversity of the ichthyofauna
is mediated by the investment of space as a resource. The study was realized in shallow areas
of the estuarine systems of Todos os Santos Bay, estuary of Serinhaém in the Camamu Bay
and Estuarine Complex Caravelas, located in the Eastern Atlantic hydrographic region in
Brazil. The results point to a common pattern of estuarine use based on the effects of salinity
on the distribution of guilds, also evidenced by the patterns of relative importance of the
species in the localities. The species richness and abundance of individuals in the estuarine
environment was positively related to the width of the adjacent platform, and the increase in
the abundance of individuals also related to the mouth width of the estuary; however, tends to
increase as the width decreases. Diversity and establishment patterns under the perspective of
the relative importance of species also seem to be mediated by the magnitude of
anthropogenic pressures.

Key word: Assembly of communities, ichthyofauna, estuaries, shallow areas.
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Introdução

A estrutura não-aleatória de uma comunidade pode ser resultado de regras de
montagem, que definiria assim seus padrões no espaço e no tempo. A tentativa de identificar
quais regras operam dentro das comunidades e aplicar os princípios gerais a situações
particulares culminou nos agentes e os fatores agrupados em três determinantes principais,
nomeados de restrições de dispersão, restrições ambientais e dinâmicas internas (Belyea e
Lancaster 1999). Nestes, os principais mecanismos subjacentes considerados responsáveis
pela estruturação são os filtros ambientais e a similaridade limitante. O primeiro atua como
regra por selecionar espécies que possuem características similares que as permitem
sobreviver e reproduzir em um determinado ambiente, e o segundo assume que a coocorrência só é possível se estas possuírem características distintas entre si (Sobral e
Cianciaruso 2012).
O ambiente abiótico pode influenciar a montagem das comunidades ao restringir quais
espécies podem estabelecer-se em um local focal e a função de colonos bem sucedidos
(Belyea e Lancaster 1999). Embora os aspectos ecológicos sejam por vezes ignorados, as
características ecológicas dos indivíduos estão fortemente relacionadas aos filtros ambientais
em escalas globais, regionais e locais, sendo a coexistência das espécies mediada pelos seus
traços ecológicos (Poschlod et al. 2013). Uma vez que o objetivo das regras de montagem é
prever qual subconjunto de espécies e abundâncias serão encontradas sob um conjunto
específico de condições ambientais, as regras podem ser expressas através da especificação de
um determinado conjunto de condições ambientais e de traços que tanto podem ser
morfológicos, como características fisiológicas ou ecológicas das espécies (Keddy 1992).
Desta forma, o uso de traços em vez de espécies melhora a capacidade de previsibilidade,
fornecendo estrutura para entender porque e como as espécies invadem ou se extinguem, e
como as comunidades respondem a perturbações (Booth e Swanton 2002).
Embora careçam da perspectiva teórica de regras montagem, diversos estudos que
abordam a estruturação de comunidades de peixes (ex. Nicolas et al. 2010; Silva 2011; Passos
et al. 2013;) tem usado como dimensão o determinismo ambiental sobre a distribuição das
espécies, apontando como fator decisivo de adequação de habitat a estrutura do ambiente. A
abordagem propriamente dita, entretanto, tem sido contemplada em poucos trabalhos, a citar
os de Mouillot (2007), Message (2015) e Mou-Tham et al. (2017).Dentro da prospectiva
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variabilidade abiótica natural dos sistemas estuarinos, que se caracterizam principalmente pela
grande variabilidade na salinidade e pela instabilidade dos seus fatores ambientais (Silva
2000), para Nicollas et al., (2010), relacionar a diversidade funcional das taxocenoses de
peixes estuarinos com a variabilidade abiótica natural desses sistemas, pode se mostrar como
um importante ponto de partida na identificação das condições de referência para montagem
destas taxocenoses.
Frequentemente referidos pela grande importância como berçários, os estuários são
apontados como um dos mais importantes locais para peixes, com áreas fornecendo proteção
para juvenis, refúgios para adultos em reprodução e disponibilidade de alimento (Elliott e
Hemingway 2002; Pihl et al. 2002; Araújo et al. 2004). Entretanto, de acordo com Pihl
(2002), as associações desta fauna nestes sistemas são marcadas por uma forte variação
regional, na composição e abundância de grupos ecológicos, apontadas, sobretudo, devido a
características particulares de cada sistema estuarino. De acordo com Elliott et al., (2007),
estratégias de vida relacionadas ao uso ecológico de habitats estuarinos supostamente refletem
o funcionamento destes ambientes.
Nestes sistemas, as categorias de guildas relacionadas aos ciclos de vida e uso dos
estuários pelos peixes podem ser agrupadas em usuários obrigatórios e facultativos (Able
2005). Entretanto, em um reexame da dependência estuarina dos peixes, este autor trouxe
evidencias da conectividade entre habitats estuarinos e oceânicos apontando diversas fontes
de variação na frequência com que os peixes utilizam os estuários, com algumas coortes, por
exemplo, ampliando o uso de forma semelhante na plataforma continental interna, onde a
extensão de algumas condições estuarinas foi apresentada como o principal fator. Assim, a
conectividade evidenciada no estudo de Able (2005) pode dar suporte aos fatores locais e de
dispersão como determinantes primários da estruturação das taxocenoses de peixes estuarinos.
Diante destes fatos, pretende-se através da variabilidade ambiental natural do sistema
estuarino responder a seguinte pergunta:
(P) Como características ambientais estuarinas que variam espacialmente e
temporalmente podem influenciar a montagem das taxocenoses de peixes estuarinos?
H1 – O gradiente longitudinal de salinidade no ecótono estuário-oceano promove
padrões de distribuição de guildas de uso ao longo do estuário.
42

Previsão: A presença e abundância de usuários facultativos e obrigatórios serão
relacionadas a gradientes de salinidade.
H2 – A diversidade de espécies no ambiente pode ser mediada pelo investimento por
espaço físico como um recurso.
Previsão: A riqueza de espécies e abundância de indivíduos serão maiores em
estuários com largura de boca e plataforma continental mais ampla.

43

Material e métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado em três zonas estuarinas do estado da Bahia, localizadas na
Baía de Todos os Santos-BTS (12°53'39"S/ 38°37'45"O), Baía de Camamu (13°54'55"S/
38°56'55"O) e Complexo Estuarino Caravelas (17°45'18"S/ 39°13'27"O) (Fig. 1).

A

B

C

Figura 1. Regiões estuarinas de coletas: (A) Baía de Todos os Santos (BTS)– Paraguaçu (Par1, Par2, Par3) e
Itaparica (Ita1, Ita2, Ita3); (B) Baía de Camamu (Ser1, Ser2, Ser3) e (C) Complexo Estuarino Caravelas (Car1,
Car2, Car3).

Sob perspectiva da distribuição latitudinal das localidades estuarinas em estudo, dentro
do pressuposto de classificação climática de Koppen-Geiger os dois primeiros e o terceiro
ponto de amostragem encontram-se, respectivamente, sob o clima tipo Af e Af’ tropical úmido
ou clima equatorial. Um clima característico tropical chuvoso de floresta sem estação seca,
ambos com pluviosidade média mensal superior a 60mm, no entanto, a anual é superior a
1500mm em Af e inferior a 1500mm em Af’. A temperatura do mês mais frio é acima de
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18°C, os verões são longos e quentes com temperatura media do mês mais quente superior a
22°C (SEI, 2014). Os sistemas estuarinos são dominados por regime de marés que se
enquadram em meso-maré e semi-diurnas, com a coluna d‟água bem misturada durante as
marés de sizígia e parcialmente misturada nas marés de quadratura (Amorim 2005; Teixeira
2006; Lessa et al. 2009; Lima et al. 2010).
As regiões estuarinas do presente estudo apresentam diferenças relacionadas à
dimensão do espaço físico, no que diz respeito, aos diferentes tamanhos de suas áreas internas
e largura da plataforma continental adjacente. A região estuarina da BTS possui uma área
interna em torno de 1.233 km2 (Cirano e Lessa 2007), enquanto a região do Serinhaém e
Complexo Estuarino Caravelas, respectivamente, possuem 85 km2 (Oliveira et al. 1998) e 66
km2 (Herz 1991). Inversamente ao tamanho de cada área interna, a plataforma continental
adjacente estreita-se nas regiões estuarinas com maior área interna (BTS e Baía de Camamu),
alargando-se na de menor área (Complexo Caravelas) possuindo, respectivamente, largura
média em torno de 16 km2, 20 km2 e 160 km2. Alguns dos principais rios que compõem as
bacias que abastecem estas regiões estuarinas estão situados sob três domínios climáticos,
posicionados mais ao interior do continente, respectivamente, sob uma faixa intermediaria
sub-úmida a seco, seguida de uma estreita faixa intermediaria sub-úmida e uma faixa úmida
próxima ao litoral. Observa-se assim, um gradiente pluviométrico de precipitação acumulada,
com os menores valores nas cabeceiras dos rios e maiores no litoral (MMA 2006, Lima et al.
2010).
A magnitude das diferentes pressões antrópogenicas nas regiões estuarinas em estudo
compreendem alterações que vão desde regiões que estão sob Áreas de Proteção Ambiental,
como no caso do estuário do Serinhaém localizado na APA Pratigi (OCT 2018), à regiões
com regime de descarga fluvial com importantes alterações devido a implantação de
barragens , como no caso da BTS (Lima et al. 2010; Gens 2006; Cirano e Lessa 2007). A
presença de recifes de corais no interior da baía ou na plataforma adjacente influencia
diretamente a atuação das ondas em cada localidade. Na BTS os recifes de corais estão
concentrados na região interna e externa da baía. Os recifes internos desta baía estão
posicionados mais ao noroeste da baía, próximos ao complexo industrial, enquanto que os
externos estão localizados na entrada da baia ao longo da costa leste e sudeste da ilha de
Itaparica, estando expostos a ação das águas oceânicas (Cruz et al. 2009). O complexo
estuarino que desagua na Baía de Camamu possui situado ao leste na região marítima, uma
45

extensa faixa de recifes de corais, dispondo-se em conjuntos alongados que seguem o
alinhamento estrutural da bacia sedimentar (Kikuchi et al. 2008). Este arranjo influencia
diretamente a atuação das ondas nesta região, havendo influência considerável, apenas da
maré (Diegues 2002 apud Lessa 2007). No Complexo estuarino de Caravelas, a plataforma
continental adjacente é marcada pelo complexo recifal de Abrolhos, que corresponde ao maior
e mais rico sistema de recifes de corais do Brasil e do Atlântico Sul (Leão e Kikuchi 2001).
Amostragem e compilação de dados
Foram realizadas seis campanhas para coletas de peixes em cada região estuarina. Na
BTS as coletas ocorreram nos meses de julho e outubro de 2015, fevereiro, maio e agosto de
2016 e maio de 2017, no estuário do Serinhaém ocorreram nos meses de maio e novembro
2015, maio, setembro e dezembro de 2016 e em abril de 2017, e no Complexo estuarino de
Caravelas nos meses de março e junho de 2015, janeiro, julho e outubro de 2016 e março de
2017. Em cada localidade foram definidos três pontos de amostragens seguindo a ordem de
posição do ecótono estuário-oceano. As taxocenoses de peixes foram coletadas nas zonas
rasas dos estuários (infralitoral) durante as marés de sizígia, compreendendo sempre a maré
baixa em horários diurnos, nas quais foram conduzidos procedimentos padronizados de cinco
arrastos em linha reta por um percurso de 30m utilizando redes de arrasto manual do tipo
picaré (10 × 1,5 m; malha: 5 mm). Em cada ponto foi mensurado a salinidade, temperatura,
condutividade, pH e oxigênio dissolvido através de sonda Multiparâmetro.
Todos os peixes coletados foram acondicionados em sacos plásticos etiquetados,
conservados em gelo e transportado para o Laboratório de Ictiologia da UEFS, onde foi
realizada identificação taxonômica das espécies, seguindo Figueiredo e Menezes (1978),
Carpenter (2002), Araujo et al. (2004), Fischer et al. (2011) e os procedimentos biométricos.
A validade dos nomes das espécies foi conferida segundo informações do Catalog of Fish
(Eschmeyer et al. 2017). Alguns exemplares foram fixados em formol 10% e após 24h
preservados em álcool 70%, para posterior deposito na Divisão de Peixes do Museu de
Zoologia da UEFS (MZFS).
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Análise dos dados

O padrão de diversidade em cada localidade foi ilustrado a partir do Diagrama
dominância ou Whittaker, onde o comprimento de cada curva indica a riqueza e a
equabilidade é interpretada pela inclinação das curvas (Melo 2008). Para uma medida de
equabilidade e melhor interpretação das curvas do Diagrama foi utilizado o índice de
equabilidade de Pielou (J) (Smith e Wilson, 1996), através da formula:

Onde:
H‟= índice Shannon-Weaver
log2S= logaritmo na base dois da riqueza de espécies.
O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H") foi utilizado, através da fórmula
∑(

)

Onde:
H‟= Índice de Shannon-Weaver
ni= a proporção de indivíduos da espécie i representada na amostra, e
ln = o logaritmo neperiano de pi.

Para dominância utilizou-se o índice de concentração de Simpson (C‟).
(
(

)
)

Onde:
C= índice de dominância de Simpson;
ni= número de indivíduos amostrados da espécie i;
N= número total de indivíduos.
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Todos os índices e testes estatísticos foram obtidos utilizando o programa PAST
(Hammer et al. 2001). A existência de diferenças significativas na variação da abundância e
riqueza de espécies entre os estuários foram verificadas através de Análises de Variância
(Anova), testando-se incialmente a normalidade dos dados pelo teste estatístico Shapiro-Wilk.
Análises de Componentes Principais (PCA) foram realizadas com descritores abióticos
(parâmetros físico-químicos da água) com o objetivo de destacar grupos de estuários com
características similares e selecionar variáveis não correlacionadas para descrever as
comunidades de peixes (Nicolas et al. 2010). A existência de perfil longitudinal de salinidade
nas regiões estuarinas foi verificada através dos valores de salinidade dos pontos de coleta de
cada estuário submetidos a um teste de Kruskal-Wallis, seguido por teste a posteriori de
Dunn‟s.
Seguindo metodologia semelhante a Nicolas et al. (2010), para cada espécie
identificada foi atribuída uma categoria de guilda relacionada ao uso do ambiente estuarino
que frequentemente se relacionam com tolerâncias de salinidade da espécie, refletindo a
natureza fisiologicamente estressante das águas de transição. As espécies foram classificadas
segundo Elliott et al. (2007), em:
- Migrantes Marinhos (MM): Espécies que reproduzem-se no mar e entram nos
estuários em grande número, particularmente como juvenis. Categoria subdividida pelo autor
em: Marinhos dependentes - MD e Marinhos oportunistas - MO. No primeiro, as espécies
necessitam de habitats estuarinos protegidos quando juvenis, mas vivem ao longo da costa
onde não são encontrados tais habitats. No segundo, as espécies usualmente entram nos
estuários em um número considerável, geralmente como juvenis, mas usam águas marinhas
próximas como habitat alternativo.
- Espécies estuarinas (ES): Capazes de completar todo o seu ciclo de vida dentro dos
estuários, ou de estagios larvais que podem se completados fora deste.
-Visitantes marinhos (MS): Espécies marinhas que ocasionalmente entram nos estuários,
ocorrendo em número baixo e em salinidades em torno de 35 PSU.
- Espécies catadromas (CA): Espécies que passam toda a sua vida trófica em água doce, mas
que migram para o mar para reprodução.
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- Visitantes de água doce (FS): Espécies de água doce que ocasionalmente entram nos
estuários em um número baixo, e a distribuição geralmente é limitada a baixas salinidades.
Após a padronização das variáveis ambientais pela média da variável analisada (média
= 0 e desvio padrão = 1), sua influência sobre a distribuição em abundância das guildas de uso
estuarino foi quantificada através de uma análise de correspondência canônica (ACC) e suas
significâncias avaliadas através do teste de permutação Monte Carlo com 10.000 simulações.
Para esta análise utilizou-se os dados de pH, salinidade e temperatura, pelo fato da variação
destas variáveis refletirem na capacidade de tolerâncias de diversas espécies. A ACC
possibilita uma análise de ordenação direta de gradiente, explicando a distribuição das guildas
em relação as variáveis ambientais (Ter Braak 1986). Todas as análises multivariadas foram
realizadas através do programa PAST (Hammer et al. 2001).
Para quantificação da importância relativa da composição de espécies foi demarcado
temporalmente períodos de alta e baixa pluviosidade, e utilizado o método de Garcia e Vieira
(2001), que baseia-se no percentual numérico (PN%) e na frequência de ocorrência (FO%)
das espécies. Através destes dados as espécies foram classificadas segundo Palma (1975),
com modificações, em:
- Dominantes (Frequente + Abundante: PN% > 100/S e FO% > 50);
- Intermediarias (Frequente + Pouco Abundante: PN% < 100/S e FO% > 50, Pouco
frequente + Abundante: PN% > 100/S e FO% < 50);
- Raras (Pouco frequente + Pouco abundante: PN% < 100/S e FO% < 50).
A fim de quantificar a importância da variação espacial e temporal sobre a riqueza de
espécies e abundância de indivíduos dentro de cada guilda de uso estuarino, foram realizadas
Análises de Co-Variância (ANCOVA) tendo como variáveis explanatórias, as localidades de
coleta e sua pluviosidade mensal, e como variável resposta, a riqueza de espécies e
abundância de indivíduos das guildas. Os pressupostos de normalidade dos resíduos e
homogeneidade das variâncias foram avaliados respectivamente, pelo teste Shapiro-Wilk e
pelo gráfico dos resíduos. Foram utilizadas transformações logarítmicas para os modelos.
Seguindo metodologia semelhante à de Nicolas et al. (2010) com modificações, a
abundância de indivíduos e riqueza de espécies de cada ponto de coleta, registrada durante
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cada amostragem foi correlacionada à largura (km) da plataforma e tamanho da boca do
estuário (km) através do teste de correlação não-paramétrica de Spearman. Para estimativa da
largura da plataforma foi utilizada a média de três medidas de largura, uma ao centro da boca
do estuário e uma em cada lateral a cada 10 km de costa. Todas as medidas foram obtidas
através do Google Earth (2017). Demarcações temporais foram baseadas na variação da
pluviosidade apresentada em cada localidade. Os dados pluviométricos foram obtidos nos
websites (http://hidroweb.ana.gov.br/) e (http://www.inmet.gov.br/). Obtendo-se para cada
estação de coleta três períodos de menor e maior pluviosidade, através dos valores mensais.
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Resultados
Foram coletados 9.372 indivíduos, distribuídos em 29 ordens, 56 famílias, 108 gêneros
e 159 espécies (13 exclusivas de arrastos extras) (Tab.1). A aplicação dos dados de
abundância e riqueza segundo os índices de diversidade de Shannon-Weaver (H") e o índice
de dominância de Simpson (C") (Tab.2) condisseram à interpretação do diagrama de
Whittaker (Fig. 2).

Tabela 2. Valores dos índices de diversidade para cada região estuarina.

Região estuarina

Localidade

Shannon (H’)

Baía de Camamu
BTS
Complexo Est. Caravelas
BTS

Canal do Serinhaém
Paraguaçu
Caravelas
Itaparica

3,04
2,46
2,35
2,02

Pielou (J’) Simpson (C’)
0,65
0,65
0,53
0,49

0,08
0,16
0,16
0,32

O diagrama de Whittaker caracterizou a forma como a abundância se distribuiu entre
as espécies nos diferentes estuários, ilustrando as diferenças entre as diversidades de cada um.
O eixo Y representa o logaritmo do valor da abundância (Log10) de cada espécie e o eixo X,
o rol das espécies em ordem decrescente de importância.
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Figura 2. Diagramas de Whittaker para as regiões estuarinas do Paraguaçu, Itaparica, Canal do Serinhaém e
Complexo Caravelas.
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Os comprimentos das curvas dos diagramas indicam a riqueza de espécies registrada
para cada estuário. A diversidade das localidades, interpretadas pelo decréscimo da curva,
indicam uma maior diversidade para região estuarina do Canal do Serinhaém, seguido, da
região estuarina do Paraguaçu e Complexo Estuarino Caravelas e região estuarina de
Itaparica. Na mesma sequência da diversidade segue-se, interpretada pela distribuição dos
pontos na curva, as localidades com menor dominância e maior equabilidade de espécies.
Foram confirmadas pelas análises de variâncias (ANOVA), a existência de diferenças
nas abundâncias de indivíduos (Fig. 3; F=5,42; gl=3; p=0,006) e riqueza de espécies (Fig.4;
F=7,66; gl=3; p=0,001) entre os estuários.

Figura 3. Diferenças na riqueza de espécies entre regiões estuarinas. Valores significativos segundo Teste Tukey
(p<0,01) para Serinhaém/Caravelas, Serinhaém/Itaparica e Serinhaém/Paraguaçu.

Figura 4. Diferenças na abundância de indivíduos entre regiões estuarinas. Valores significativos segundo Teste
Tukey (p<0,05) para Serinhaém/Itaparica e Serinhaém/Paraguaçu.
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As correlações não-paramétricas de Spearman evidenciaram uma correlação positiva
entre a largura da plataforma e a riqueza de espécie (r = 0,33; p < 0,01) e abundância de
indivíduos (r = 0,41; p < 0,01) . Em relação ao tamanho da boca do estuário, por sua vez,
houve correlação apenas com relação à abundância de indivíduos (r = -0,26; p < 0,05).
A análise de componentes principais (Fig.5) avaliou tendências nas variações dos
gradientes físicos químicos dos estuários (Tab.3), apontando a separação espacial da região
estuarina do Paraguaçu dos demais. Com o primeiro eixo da PCA evidenciando o perfil do
gradiente ambiental de salinidade, somente para a região do Paraguaçu, percebe-se um
aumento da salinidade em direção as zonas estuarinas mais inferiores da Baía de Todos os
Santos e todas as demais localidades estuarinas concentradas em um mesmo perfil salino. Em
oposição, o segundo eixo evidencia variações nos valores de densidade apenas para a região
de Caravelas quando comparado aos outros ambientes de perfil salino. Verifica-se oxigênio
posicionado positivamente na PC2, enquanto que pH e temperatura da água parecem pouco
variar, no entanto, este último posicionado negativamente na PC2, apresentando tendências
opostas da região de Itaparica para caravelas em algumas ocasiões, aumentando
progressivamente, neste sentido.

Figura 5. Análise de Componentes Principais sobre dados limnológicos nos pontos amostrados das regiões
estuarinas do Paraguaçu (Par), Itaparica (Ita), Canal do Serinhaém (Ser) e Caravelas (Car). Os números
correspondem aos pontos de amostragem seguindo a ordem de posição do ecótono estuário-oceano.
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Tabela 3. Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água nas localidades estuarinas.

Parâmetros

Par1 Par2 Par3 Ita1 Ita2 Ita3 Ser1 Ser2 Ser3 Car1 Car2 Car3

Temperatura

28

28,8 30,8 28,4 29,6 28,9 28,7 29,6 28,6

27,1

28,4

25,5

Salinidade

3

5,5

28,3

34,5

34,1

34,5

11,5 11,4

8,3

9,8

12

19

7,1

7,1

7,7

7,8

7,2

6,06 17,1 18,3 19,3 14,8 17,5 17,1

21,9

21,6

22,5

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 18,1

14,8 28,6 30,5 31,1 25,5

8

9,6

7,6

8,2

8

8,2

6,6

8,2

7,8

pH

8,5

7,8

Densidade (σt)

0

0

29
7,2

Condições de salinidade para estuários com perfil salino e gradiente salino foram
confirmadas através dos testes Kruskal-Wallis. No entanto, somente a região estuarina do
Paraguaçu apresentou perfil de gradiente salino, as demais regiões estuarinas apresentaram
perfil salino (Fig.6; Tab.4)
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0
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Figura 6. Demarcação temporal dos períodos de amostragem das regiões estuarinas. Teste do perfil de
salinidade de cada ocasião de coleta por Kruskal-Wallis: Paraguaçu (A: KW= 9,93; p<0,01); Itaparica (B: KW=
1,61; p>0,05); Canal do Serinhaém (C: KW= 3,19; p>0,05); Caravelas (D: KW= 0,17; p>0,05).
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Tabela 4. Resultados do Teste de Dunn‟s sobre os valores de salinidade de cada ponto amostral.

Localidade

Pontos de amostragem

Dunn’s post hoc

Par1/Par3
Par2/Par3
Par2/par1
Ita1/Ita2/Ita3
Ser1/Ser2/Ser3
Car1/Car2/Car3

p< 0,01
p<0,05
p>0,05
p> 0,05
p> 0,05
p> 0,05

Paraguaçu
Itaparica
Canal do Serinhaém
Caravelas

Comparando as localidades entre si, com relação à composição de espécies e o padrão
de dominância dos grupos formados pelas guildas de uso estuarino, percebem-se mudanças na
composição das espécies refletidas em diferentes padrões de importância relativa destas,
consoante cada estuário.
As análises sobre os grupos formados pelas guildas de uso com base na abundância
das espécies revelou para todas as regiões estuarinas um padrão de maior representatividade
em abundância de indivíduos pertencentes às guildas de migrantes marinhos (MD e MO) e
espécies estuarinas (ES), seguida das menores proporções de visitantes marinhos (MS) e de
água doce (FS), e espécies catádromas (CA), sendo as duas últimas restritas a localidades
específicas (Fig.-7A).
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90%

80%

80%
CA
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MS
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MD
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Número relativo de espécies
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CA
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Paraguaçu Itaparica SerinhaémCaravelas

Paraguaçu Itaparica SerinhaémCaravelas

Regiões estuarinas

Regiões estuarinas

Figura 7. Presença relativa das categorias de uso estuarino entre os estuários em termo de abundância relativa
(A) e riqueza de espécies (B). Guildas de uso estuarino: marinhos dependentes (MD), marinhos oportunistas
(MO), espécies estuarinas (ES), visitantes marinhos (MS), catádromas (CA) e visitantes de água doce (FS).
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Com relação à proporção da riqueza de espécies dentro das guildas de uso, observouse que esta pouca variou entre os estuários, no entanto há uma maior expressividade no
número de espécies marinhas dependentes, marinhas oportunistas, e espécies estuarinas,
respectivamente, sendo a primeira e a última com maiores valores de representatividade na
região estuarina do Paraguaçu (Fig.7-B).
A não expressividade numérica tanto da riqueza, quanto da abundancia da guilda de
visitantes marinhos para a região do Paraguaçu, mostrou-se notória com a ocorrência somente
da espécie Etropus longimanus, refletida também no padrão de importância relativa desta
espécie para a localidade, apresentando-se como rara e somente nos períodos de baixa
pluviosidade na região. Padrão semelhante aconteceu nas regiões estuarinas do Serinhaém e
Caravelas, no entanto, envolvendo espécies da guilda de visitantes de água doce (Poecilia
reticulada e P. vivípara) e catádromas (Larva Leptocephalus), restritas a cada uma das
localidades, respectivamente.
Considerando a importância relativa, as guildas de Marinhos visitantes, Marinhos
oportunistas, Marinhos dependentes e as de Espécies estuarinas mantiveram, respectivamente,
4,5%, 31,42%, 29,54% e 25% das espécies estabelecidas como dominantes, 24,5%, 22,85%,
29,54% e 25% entre raras e intermediarias e 71%, 45,71%, 40,9% e 50% como raras (Fig.8).

100%
90%

Número relativo de espécies

80%
70%
60%
Raras

50%

Raras/Itermediaras

40%

Dominantes
30%
20%
10%
0%
MS

ES

MD

MO

Guilda de uso estuarino

Figura 8. Número relativo das espécies que mantiveram-se estabelecidas como dominantes, raras e
intermediarias. Guildas de uso estuarino: marinhos dependentes (MD), marinhos oportunistas (MO), espécies
estuarinas (ES) e visitantes marinhos (MS).
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Dentre os visitantes marinhos (MS), poucas espécies aparecem como dominantes e
intermediarias, sendo a maioria rara (Fig.9). Apenas a região estuarina de Itaparica e
Caravelas apresentam espécies desta guilda como dominantes (Atherinella blackburni e
Conodon nobilis, respectivamente), na região estuarina do Canal do Serinhaém as
intermediarias passam a ser mais representativas. Destoando das demais regiões, Paraguaçu
apresentaram uma redução drástica de espécies desta guilda, com poucas espécies raras sendo
representadas.
Um padrão semelhante de redução acontece com a guilda de visitantes de água doce
(FS) e espécies catádromas (CA) (Fig.10). A primeira sendo representada apenas na região do
Canal do Serinhaém sendo nesta, em algumas ocasiões raras e intermediarias, e a segunda na
região de Caravelas como raras. O padrão de importância relativa das espécies que compõem
a guilda de uso marinhos dependentes (MD) é representado para as regiões estuarinas do
Canal do Serinhaém, Paraguaçu e Caravelas por espécies dominantes e intermediarias, com
menor representatividade na região de Itaparica (Fig.11). As marinhas oportunistas (MO) são
representadas em dominância por poucas espécies nas regiões estuarinas (Fig.12). Espécies
estuarinas (ES) são representadas em dominância no Canal do Serinhaém, nesta também por
espécies intermediarias, nas demais regiões poucas espécies em dominância são encontradas,
sendo a maioria rara (Fig.10).
Considerando a influência da pluviosidade mensal, não foram constatadas variações
temporais na riqueza de espécies dentro das guildas de uso estuarino, contudo a interação
entre pluviosidade e localidade foi significativa na variação da riqueza de espécies da guilda
de marinhos dependentes na localidade Caravelas, e na abundância dos indivíduos desta
guilda na região do Paraguaçu (Tab. 5).
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Tabela 5. Resultados das análises de Co-Variância para os efeitos da pluviosidade e localidade sobre a riqueza de
espécies nas guildas de uso estuarino.

Pluviosidade
MD Riq.
Abu.
MO Riq.
Abu.
MS Riq.
Abu.
ES Riq.
Abu.

gl
1
-

Localidade

Interação

F
P Gl F
P
gl F
p
0,04 >0,05 3 2,61 >0,05 3 2,78 0,04*
0,38
2,67
3,25 0,02**
0,35
1,87
1,58 >0,05
0,01
0,83
0,37
0,35
1,2
0,64
0,04
1,09
0,67
0,03
2,09
1,94
0,004
0,5
0,54
-

(*)Valor significativo p/ Caravelas
(-) Repetição de valor
(**)Valor significativo p/ Paraguaçu
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Figura 9. Variação da dominância (PN% e FO%) dos peixes da guilda de uso de Visitantes Marinhos (MS), durante
períodos de baixa (BP) e alta pluviosidade (AP).

59

Figura 10. Variação da dominância (PN% e FO%) dos peixes da guilda de uso de Espécies Estuarinas (MS), Visitantes de Água Doce (FS) e
Espécies Catádromas (CA) durante períodos de baixa (BP) e alta pluviosidade (AP).
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Figura 11. Variação da dominância (PN% e FO%) dos peixes da guilda de uso de Marinhos Dependentes (MD),
durante períodos de baixa (BP) e alta pluviosidade (AP).
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Figura 12. Variação da dominância (PN% e FO%) dos peixes da guilda de uso de Marinhos Oportunistas (MO), durante períodos de baixa
(BP) e alta pluviosidade (AP).
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A Análise de Correspondência Canônica (Fig.13) permitiu explicar 99,46% da
variação da composição das guildas de uso estuarino através de suas abundâncias. A variável
mais importante na determinação desta estruturação foi a salinidade. O primeiro eixo explicou
71,05% (autovalor de 0,191) da variação, evidenciando que as visitantes marinhas e
oportunistas, tiveram sua ocorrência e abundância positivamente correlacionada ao aumento
dos valores de salinidade, enquanto que as estuarinas, marinhas dependentes e as visitantes de
água doce aos valores mais baixos. O eixo 2, mais relacionado à temperatura, também
pareceu ser um fator importante para o estabelecimento das marinhas dependentes que
tiveram sua ocorrência e abundância positivamente correlacionada ao aumento desta variável,
e nos valores mais inversos no estabelecimento de visitantes de água doce e estuarinas,
explicando 28,41% (autovalor de 0,07) da variação da ocorrência e abundância.

Figura 13. Análise de Correspondência Canônica sobre dados de pluviosidade e limnológicos de salinidade e
temperatura nos pontos amostrados das regiões estuarinas do Paraguaçu (Par), Itaparica (Ita), Canal do
Serinhaém (Ser) e Caravelas (Car). Os números correspondem aos pontos de amostragem seguindo a ordem de
posição estuário-oceano. Guildas de uso estuarino: marinhos dependentes (MD), marinhos oportunistas (MO),
espécies estuarinas (ES), visitantes marinhos (MS) e visitantes de água doce (FS).

O teste de permutação para avaliar as significâncias da CCA entre variáveis e eixos,
mostrou valores significativos para o eixo 1 (p=0,04) e 2 (p=0,02), e um valor não
significativo para o eixo 3 (p>0,05).
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Discussão
Caracterizado pela representatividade em riqueza e abundância de indivíduos
principalmente migrantes marinhos (marinhos dependentes e marinhos oportunistas) e
estuarinos, o padrão de associação da ictiofauna nos estuários do presente estudo parece
seguir a variação regional apontada por Pihl (2002), atribuída a características
particulares de cada sistema estuarino. Evidenciado nos padrões do presente estudo, de
estuários tropicais localizados no extremo norte do país e ainda de estuários tropicais do
Pacifico, a variação é destaque pela diversificação da representatividade das guildas
dominantes nos diferentes estuários situados sob influência de um mesmo clima. As
guildas dominantes variam nos estuários do extremo norte, por exemplo, com maiores
representatividade de espécies estuarinas (Barletta e Blaber 2007; Mourão et al. 2014),
e em outros marinhas dependentes ou marinhas visitantes (Alves e Soares-Filho 1996;
Osório et al. 2011). Em alguns estuários do nordeste, entretanto, os migrantes marinhos
também dominam em riqueza de espécies e a menor representatividade é de espécies
estuarinas (Paiva et al. 2009), enquanto em outros, os marinhos visitantes são os mais
representativos (Vasconcelos-Filho e Oliveira 1999). Variação semelhante também é
encontrada em estuários subtropicais do sudeste, onde os marinhos visitantes dominam
em riqueza de espécies (Passos et al. 2013) e os estuarinos em abundância (Garcia e
Vieira 2001; Passos et al. 2013).
A variação na riqueza e abundância de indivíduos das guildas nos períodos
hidrológicos mostrou-se significativa apenas na interação entre Pluviosidade e
localidade, e sobre os marinhos dependentes da região do Paraguaçu e Caravelas. De
acordo com Elliott et al., (2007), as marinhas dependentes necessitam de habitats
estuarinos protegidos quando juvenis, mas vivem ao longo da costa onde tais habitats
não são encontrados, assim, os padrões do presente estudo podem ter relação com a
forma de uso do ambiente pelas espécies que compõe a guilda e a amplitude das
características dos nossos pontos amostrais. Os pontos do Paraguaçu, por exemplo,
contemplam um maior alcance de áreas de mangue, enquanto que os de Caravelas áreas
de maior influência marinha, isto possivelmente permitiu diferentes dinâmicas de
estabelecimento das espécies que compõem a guilda. A variação da salinidade na região
do Paraguaçu e a constância nos pontos de Caravelas, possivelmente exerceram
influência sobre a variação da riqueza e abundância dos marinhos dependentes, visto
que, em áreas tropicais a ocorrência de migrantes marinhos parece ser favorecida em
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localidades com estabilidade na salinidade (Barletta e Blaber 2007), enquanto que a
densidade dos juvenis em áreas de mangue aumenta com aumento da salinidade da água
(Osório et al. 2011; Igulu et al. 2014), sendo o efeito da ausência do mangue como
habitats de berçário para migrantes marinhos, claramente visível quanto à sua influência
negativa sobre a densidade dos juvenis (Nagelkerken et al. 2002).
No que se refere aos marinhos dependentes como a única guilda variante sob a
influência da pluviosidade, nossos resultados, opõem-se ao de outros estuários tropicais.
Alves e Soares-Filho (1996), por exemplo, observaram que alterações no regime de
salinidade associado ao excesso de chuva, promoveram mudanças na diversidade e
composição nas taxocenoses de peixes pelo aumento na riqueza de visitantes de água
doce, padrão também já descrito em estuários subtropicais (Garcia e Vieira 2001).
Castillo-Rivera (2013), no entanto, assumindo o gradiente chuva-salinidade como força
motriz na variação da composição e abundancia de peixes estuarinos, inferiu que a
associação entre a variação do número de peixes e o regime de chuvas, pode estar
relacionado a produtividade do ambiente e respostas tróficas de algumas espécies,
enfatizando que embora seja difícil separar a importância relativa das tolerâncias
fisiológicas e funções biológicas, tais como respostas tróficas, resultados como estes
sugerem que a chuva é o fator primário que rege a variação na abundância de espécies
de peixes estuarinos. Já em áreas subtropicais onde a variabilidade da salinidade não
apresenta um padrão claro possivelmente relacionado à direção do vento com a
pluviosidade, o fator limitante para ocorrência de espécies parece estar relacionado à
temperatura da água adjacente (Barreiros et al. 2009; Ramos e Vieira 2001; SouzaConceição et al. 2013). Assim, de um modo geral, a categorização das espécies através
de guildas é provável de ser o método mais útil para analise da diversidade, visto que a
variação na riqueza específica e abundância de indivíduos nas localidades pode
provavelmente ser o reflexo da variação na riqueza ou abundância dentro de guildas em
decorrência das condições ambientais mais favoráveis.
De um total de 22 espécies com ampla ocorrência nas três regiões estuarinas,
onze estabeleceram-se como dominantes em pelo menos uma das localidades, o restante
como intermediarias e raras. Das 44 espécies que compõem a guilda dos visitantes
marinhos apenas Etropus longimanus teve ocorrência registrada nas três regiões
estuarinas, entretanto, estabelecendo-se como rara ou intermediaria, padrão de
estabelecimento de outras 42 espécies da guilda. Da mesma forma, apenas as espécies
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Gobionellus oceanicus, Atherinella brasiliensis, Sphoeroides spengleri e S. greeley da
guilda estuarina, e dentre as marinhas dependentes Diapterus rhombeus, Ctenogobius
boleosoma, Eucinostomus argenteus e Lile piquitinga, estabeleceram-se como
dominantes em pelo menos uma das localidades. As oportunistas, Anchoa spp tiveram
ampla ocorrência nas três regiões estuarinas. De acordo com Allen et al. (2006) a
categorização da distribuição das espécies, pode ilustrar o caráter complexo e dinâmico
da fauna costeira, que muitas vezes cruzam limites como resultados de flutuações locais
ou sazonais das variáveis ambientais. O padrão de estabelecimento das espécies da
guilda de visitantes marinhos como intermediarias ou raras no presente estudo, revela o
caráter dinâmico das espécies que compõem a guilda, sendo reflexo da ocasionalidade
de sua entrada nos estuários.
Através do diagrama de Whittaker, onde é representada a forma como a
abundância se distribui entre as espécies em cada localidade, constatou-se para as
regiões estuarinas a existência de um alto número de espécies intermediarias e raras que
se apresentaram com uma abundância inferior a das poucas dominantes e de alta
abundância. Este resultado é consistente com o padrão universal de diversidade e que
também é repetido dentro de grupos taxonômicos, segundo Magurran (2004). Contudo,
no presente estudo, quando analisamos os padrões de importância relativa das espécies
considerando cada guilda de uso estuarino, este mesmo padrão parece repetir-se dentro
das guildas, podendo este fato somar-se a evidencias de regras de montagem nestas
comunidades, apontando especificamente para a regra da proporcionalidade da guilda
postulada por Wilson (1989). De acordo com Wilson (1989) e Zuluaga (2015), se as
dinâmicas internas são importantes nesses níveis mais altos, a proporção relativa de
espécies dentro de cada guilda permanece estável entre comunidades de diversidade e
composição de espécies variáveis, com exclusões competitivas, por exemplo, ocorrendo
dentro da guilda e não entre guildas. Esta regra baseia-se na importância de analisar a
forma como dinâmicas internas, estruturam as comunidades ao nível de grupo
funcionais ou guildas e não ao nível de espécies individuais. Assim, o postulado de
Wilson talvez possa consolidar o fato de no presente estudo, observamos dentro de cada
guilda de uso estuarino, independente da localidade, o padrão de poucas espécies
apresentando-se como dominantes e a maioria como raras e intermediarias. Padrão que
também é notado nos resultados de Garcia e Vieira (2001), embora os autores não
tenham chamado em seu trabalho a atenção para este fato.
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Os padrões de importância relativa das espécies que compõem as guildas do
presente estudo parecem refletir a condição de que os determinantes da montagem
parecem atuar sobre traços e não sobre espécies. De acordo com Poff (1997), as
condições ambientais atuam como um filtro através dos quais as espécies do grupo
regional devem passar para estarem potencialmente presentes em um determinado local.
Assim, ainda que os peixes possam mover-se de uma área para outra dentro de um
sistema estuarino, o sucesso de estabelecimento nesses habitats depende de algum grau
de habilidade osmoregulatória (Carpelan 1961) e de tolerância à temperatura (Hubbs
1965). A dispersão e as restrições ambientais, neste caso, estabelecem o cenário no qual
as dinâmicas internas (competição inter e intraespecífica e predação) devem funcionar
(Booth e Swanton 2002).
No presente estudo, quando analisamos a riqueza de espécies dentro de cada
guilda, considerando os padrões de importância relativa nas localidades, o número de
espécies que se estabelecem como dominantes, intermediarias ou raras parecem
contemplar a amplitude ecológica das guildas, principalmente com relação aos limites
de tolerância, que, segundo Elliott et al. (2007), frequentemente as define, limitando o
uso ecológico geral estuarino e refletindo a natureza fisiológica estressante destas águas
de transições. Aparentemente, percebe-se um aumento progressivo do número de
espécies que se estabeleceram como dominantes nas guildas compostas por espécies
com tolerâncias eurialinas (Estuarinas, Marinhas dependentes e oportunistas,
respectivamente), fato que pode estar relacionado à maior capacidade de tolerar as
condições amplamente variáveis das regiões estuarinas. Inversamente, há uma menor
proporção de espécies estabelecidas como dominantes que compreendem a guilda dos
marinhos visitantes, possivelmente refletindo a natureza estenohalina destas espécies.
A relevância das características espaciais locais no estabelecimento das espécies
é apontada em diversos momentos, a exemplo, o estabelecimento de espécies da guilda
de visitantes marinhos que foram dominantes apenas nos locais de exposição marinha,
como Atherinella blackburni e Conodon nobilis nos pontos Ita2 e Car2,
respectivamente. A relevância das condições estuarinas para as espécies da guilda
estuarina também é apontada na ausência destas espécies em Ita2, e em Car2 e Car3 no
seu estabelecimento como raras. As espécies da guilda de visitantes de água doce
Poecilia vivípara e P. reticulata, também tiveram suas presenças restritas apenas ao
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ponto Ser1.

O mesmo aconteceu para a região estuarina do Paraguaçu, limítrofe

dulcícola, e onde parece uma ocasionalidade a presença de uma única espécie (E.
longimanus) das 15 que compuseram a guilda de marinhos visitantes da região da BTS.
A presença de E. longimanus na região estuarina do Paraguaçu limitou-se aos pontos
Par2 e Par3, de forma rara e durante períodos marcados por baixa pluviosidade. O fato
pode estar associado à localidade ser marcada por extremos de amplitudes das marés de
sizígia (Lessa et al. 2009), o que pode ter auxiliado no modo passivo ou ativo a entrada
da espécie adentro . De acordo com Andrade-Tubino et al. (2008) e Zacardi (2015), a
amplitude das marés podem modular a distribuição espaço-temporal das espécies ao
longo dos canais de maré devido as correntes de massas de água e a influência do
grande aporte de água que penetram o estuário. Oliveira e Pessanha (2014), através de
diferenças espaciais ao longo de um continnum morfodinâmico evidenciaram também, a
importância dos fatores locais na estruturação das taxocenoses de peixes estuarinos
tropicais, particularmente no que concernem os efeitos da exposição marinha sobre a
distribuição em abundancia, riqueza e biomassa das espécies, demostrando uma
tendência crescente da praia refletiva à praia estuarina, indicando uma influência
primária da exposição marinha sobre os dados biológicos.
Paraguaçu e Caravelas, por exemplo, possuem extremos de diferenças no
tamanho na plataforma, área interna e com relação à amplitude das características dos
pontos amostrais, no entanto, apresentaram índices de diversidade aproximadamente
iguais e dominância idêntica. Nas duas localidades a maior abundância é de migrantes
marinhos, entretanto, na região estuarina do Paraguaçu as espécies marinhas
dependentes foram as mais representativas e em Caravelas as Marinhas oportunistas.
Isto pode estar ligado ao fato dos pontos da região estuarina do Paraguaçu possuir maior
exposição ao mangue e limite dulcícola, e em caravelas maior exposição marinha. A
ampliação no uso de áreas internas da plataforma continental pelos peixes que se
estabelecem em algum momento do ciclo de vida em áreas estuarinas, já foi sugerida
em águas tropicais, apontando a extensão de condições estuarinas como, depósitos
lamacentos e as baixas na salinidade como fatores favoráveis no estabelecimento de
algumas espécies (Able 2005), de maneira semelhante, isto também pode estar
influenciando o estabelecimento em abundancia da guildas de marinhas oportunistas na
região de Caravelas, que conta com pontos de maior exposição marinha e com uma
longa extensão de plataforma, diferente das demais regiões aonde esta se estreita.
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Nossos resultados com relação à variação da riqueza de espécies entre os
estuários parecem contrapor o que vem sendo relatado em outros estudos nas zonas
tropicais da Europa e subtropicais da América do Norte, que apontam uma relação entre
riqueza de espécies e o tamanho dos sistemas estuarinos, direcionando aos maiores
sistemas uma maior riqueza de espécies (Monaco et al.1992; Allen et al. 2006;
Pasquaud et al. 2015) e diversidade funcional (Nicolas et al. 2010), provavelmente
reflexo de uma maior diversidade de habitats e/ou produtividade. A variação da riqueza
entre as regiões mostrou-se significativa apenas para o estuário do Serinhaém,
localizado na Baía de Camamu e que possui uma área interna de aproximadamente 85
km2. A riqueza especifica também foi maior para esta localidade, seguida de Caravelas
que possui uma área em torno de 66 km2 e por último de Itaparica e Paraguaçu
respectivamente, que compõem a área da BTS com cerca de 1.233 km2. Embora
destoem com relação ao tamanho da área interna, as regiões estuarinas possuem valores
aproximados de áreas de mangues e diferentes tipos de pressões antropogênicas o que
pode ter relação com os resultados encontrados.
A região da BTS apesar de possuir a maior área interna, conta com cerca de
177,6 km2 de área de mangue (Hadlich et al. 2010), enquanto que somente a região do
Serinhaém, contida dentro da Baía de Camamu contém uma área com cerca de 145,28
km2 Ucha et al. 2011) e Caravelas com a menor área interna possui 157,76 km2 de área
de mangue. Sabe-se que o uso de áreas de mangues por alguns juvenis de peixes
aumenta com o valor da salinidade (Vasconcelos et al. 2015), bem como o aporte de
água que penetra o estuário durante a amplitude das marés podem modular a
distribuição-espaço temporal das espécies ao longo dos canais (Zacardi 2015; AndradeTubino et al. 2008). Assim, pode existir um papel significativo da salinidade destes
estuários, bem como do acesso das marés as suas áreas de mangues, atuando como
propulsores do uso destes habitat pelos peixes, como também já foi sugerido por Igulu
et al. (2014). Tanto os pontos amostrais do Serinhaém como o de Caravelas, mostraram
um perfil salino sem variação significativa na salinidade o que pode ter favorecido a
ocorrência de migrantes marinhos e marinhos visitantes. Ainda que esta hipótese
exigiria testes adicionais para determinar se além da área interna, a área de ocupação
por mangues influencia o número total de espécies de peixes nos estuários, isto pode ser
verdadeiro se consideramos que devido às diferenças no tamanho da área interna de
cada estuário, durante as diferentes amplitudes de marés a dispersão das espécies, bem
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como seu estabelecimento, podem ser favorecidos em localidades onde o acesso ao
mangue (considerando a amplitude da sua distribuição no espaço físico do estuário), for
facilitado ou favorável às espécies. Embora também não tenha sido possível medir o
impacto antropogênico nas regiões estuarinas, sabe-se que existem diferentes pressões
antropogênicas as quais estão sujeitas as regiões estuarinas que podem ter influencia
sobre a variação da riqueza. A BTS, por exemplo, apresenta setores altamente
modificados, tanto pela ocupação humana como pela presença de uma barragem e polos
indústrias, enquanto o Serinhaém apesar de contar com a ocupação humana está
localizado em uma Área de Proteção Ambiental. A região de Caravelas também conta
com a ocupação humana, no entanto, também possui uma porção territorial da região
protegidas por unidades de conservação federais. Efeitos antropogênicos sobre a
estruturação da ictiofauna estuarina já foram relatados em estudos como o de Dolbeth et
al. (2016), que verificaram que a distribuição de biomassa entre grupos funcionais, por
exemplo, é mais equilibrada em estuários com menores perturbações, assim como a
redundância funcional é menor, comparada aos estuários com maiores perturbações,
onde a biomassa total e redundância funcional são maiores. Estes resultados, segundo os
autores, reforçam a noção de que os estuários menos perturbados podem ser mais
suscetíveis a impactos antropogênicos.
Inversamente ao tamanho de cada área interna dos estuários, a largura média da
plataforma que se estreita nas localidades estuarinas que compõem a BTS e a Baía de
Camamu, variando entre 16 e 20 km respectivamente, e alarga-se em torno de 160 km
mais ao Sul na região de Caravelas, mostrou uma correlação positiva com a riqueza de
espécies e abundancia de indivíduos. Vasconcelos et al. (2015) que também encontrou
um resultado semelhante, sugere que a riqueza de espécies em um estuário é definida
por preditores espacialmente hierárquicos. Nas maiores extensões espaciais, a riqueza
de espécies seria influenciada pelas distribuições mais amplas e padrões de uso de
habitats de espécies que compõe guildas que podem colonizar diferentes áreas dos
estuários, que por sua vez são governados por variáveis de contingência histórica,
dinâmica de energia e produtividade. O aumento no número de espécies de acordo com
tamanho de áreas também é frequentemente relacionado à disponibilidade de habitats
(Monaco et al. 1992; Nicolas et al. 2010), no entanto, esta hipótese exigiria testes
adicionais para determinar se a heterogeneidade influencia o número total de espécies
(Pihl et al. 2002; Nicolas et al. 2010). Contudo, alguns estudos tem demostrado que os
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padrões de diversidade em comunidades de peixes, podem ser influenciados pela
complexidade dos habitats (Gorman e Karr, 1978) e disponibilidade de recursos (Zaret e
Rand, 1971). De acordo com Balon (1975), por exemplo, a disponibilidade de substrato
restringe o sucesso reprodutivo de algumas espécies de peixes, bem como o tempo de
uma geração rápida pode promover a persistência de espécies em ambientes
temporalmente instáveis (Gray 1981). Assim, a relação positiva entre tamanho da
plataforma e o número de espécies contrapondo-se aos resultados que considerariam o
tamanho da área interna dos estuários, pode estar relacionada ao “Waterhole Effect” de
Pielou (1975), onde parcelas com mais condições favoráveis podem suportar mais
espécies do que aquelas com condições desfavoráveis. Isto pode ser verdadeiro, se
consideramos a abundância relativa das guildas e os padrões de diversidade das regiões
estuarinas, levando em conta os efeitos ligados aos possíveis filtros ambientais, a
dispersão e a magnitude das pressões antropogênicas locais.
Por sua vez, a conectividade do estuário com o meio marinho, informada pela
largura da boca do estuário como indicadora da influência marinha, contrapõe-se aos
resultados de Nicolas et al. (2010) em estuários europeus, onde as maiores larguras
promoveram a riqueza total de espécies, segundo os autores, possivelmente pela maior
penetração da água do mar que aumentaria a migração de indivíduos marinhos. No
presente estudo, somente a abundância de indivíduos mostrou-se significativa em
relação à largura da boca do estuário, no entanto, tendendo a aumentar à medida que a
largura de entrada diminui. Talvez estas localidades possam constituir-se como
melhores áreas de refúgio pela constância da entrada de um menor aporte de água
marinha comparado aos estuários com largura de boca mais ampla, constituindo assim,
águas mais calmas mesmo nas marés de sizígia. No entanto, investigações mais
detalhadas necessitariam de serem realizadas para avaliar os efeitos da influência do
aporte de água doce.
A localidade de Itaparica apresentou a menor diversidade, no entanto, registrou a
maior abundancia de indivíduos da guilda estuarina, normalmente composta por
espécies capazes de completar todo o seu ciclo de vida nos ambientes estuarino devido
alta capacidade de tolerar condições amplamente variáveis de salinidade (Elliott et al.
2007). Considerando a ausência desta guilda em um dos pontos de maior exposição
marinha (Ita2) e raridade nos demais (Car2 e Car3), a sua maior representatividade
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restringe-se a Ita1, o ponto de maior condição estuarina da localidade Itaparica. É
importante destacar que a menor diversidade apresentada nas localidades da BTS e na
região de Caravelas quando comparadas a região do Serinhaém na Baía de Camamu,
pode também ter relação com a magnitude das diferentes pressões antropogênicas nas
localidades, tendo isto já sido relatado em estudos como o de França et al. (2011) em
estuários europeus, Mourão et al. (2004) para o Norte do Brasil, e Reis-Filho et al.
(2010) no próprio rio Paraguaçu. A região do Paraguaçu, por exemplo, apesar de contar
com amplos manguezais, está localizada mais ao noroeste da baía, em uma maior
proximidade com a Barragem Pedra do cavalo e demais setores indústrias da baía
(Lessa et al. 2009). Assim, o trecho de mangues de Itaparica contaria com menores
pressões, por se localizar mais refugiada quanto a estes maiores impactos
antropogênicos, podendo ser uma importante área para espécies que contemplam todo
seu ciclo nos limites estuarinos. O mesmo pode acontece para a região do Serinhaém,
localidade de maior diversidade e que conta com uma importante área de mangue que se
encontra dentro de áreas protegidas por lei e com regime de perturbações mínimos,
comparado aos impactos da BTS e de Caravelas com a presença do porto de Abrolhos.
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Conclusões
Nossos resultados apontam para os fatores locais e de dispersão como
determinantes primários da estruturação das taxocenoses de peixes estuarinos tropicais.
Os padrões de distribuição e importância relativa das espécies que compõe as guildas
nas regiões estuarinas em estudo evidenciaram o uso comum estuarino segundo efeito
primário de filtros abióticos, entre estes, a salinidade como o principal regulador da
distribuição das espécies, refletindo nos padrões de importância relativa dentro das
guildas. A hipótese de que o gradiente longitudinal de salinidade no ecótono estuáriooceano promove padrões de distribuição de guildas de uso ao longo do estuário foi
corroborada, visto que a abundância dos indivíduos que compõem as guildas foi
correlacionada principalmente ao gradiente de salinidade, e com o Teste Monte Carlo
indicando a não aleatorização do padrão. A hipótese de que a diversidade de espécies no
ambiente é mediada pelo investimento por espaço/recurso foi corroborada no que
concerne à riqueza de espécies e abundância de indivíduos no ambiente estuarino,
positivamente relacionada à largura da plataforma adjacente, entretanto, não
corroborada com relação à largura da boca do estuário, onde a abundância de indivíduos
tendenciou a aumentar à medida que a largura da boca do estuário diminui. Esta última
evidência pode ter relação com a entrada de um menor aporte de água marinha no
estuário, comparado aos estuários com largura de boca mais ampla, constituindo assim,
águas mais calmas mesmo nas marés de sizígia. A diversidade nas localidades também
parece ser afetada pela magnitude das pressões antropogênicas locais. No entanto, os
fatores internos a comunidade que atuam nas dinâmicas internas precisam ser melhores
investigados, visto que a variação na riqueza específica e abundância de indivíduos nas
localidades é provavelmente reflexo das variações dentro das guildas ou grupos
funcionais.
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APÊNDICES
Tabela 1. Lista de espécies de Teleostei coletados no presente estudo no período de
2015 a 2017. Classificação segundo Betancur-R et al. (2017).
TAXA

ESPÉCIES

Carangaria*
Centropomidae

Centropomus parallelus Poey, 1860

Nº DE INDIVÍDUOS
BTS Camamu Caravelas
50
65
12

Centropomus pectinatus Poey, 1860
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)

6
2

22

Engraulidae

Cetengraulis edentulus (Cuvier 1829)

6

1

Polynemidae

Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)

83

2

Sphyraenidae

Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)

2

1

11

Eupercaria*
Sciaenidae

Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)
Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830)

158

Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)
Larimus breviceps Cuvier, 1830

1**
3**

Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)
Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1847)
Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 1925

1

1
3
1
1**

10
30

5

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)

3

Stellifer naso (Jordan, 1889)

1

Stellifer stellifer (Bloch, 1790)

25

Umbrina coroides Cuvier, 1830

26

Ovalentaria*
Opistognathidae

Opistognathus cuvierii Valenciennes, 1836

Pomacentridae

Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801)

1**

Acanthuriformes
Acanthuridae

Acanthurus bahianus Castelnau, 1855

8

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)

7

Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801

1

1

Albuliformes
Albulidae

Albula vulpes (Linnaeus, 1758)

Anguilliformes
Chlopsidae

Kaupichthys hyoproroides (Strömman, 1896)

Muraenidae

Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831

Ophichthidae

Ophichthus ophis (Linnaeus, 1758)

1**

Congridae

Paraconger guianensis Kanazawa, 1961

1**

Atheriniformes
Atherinopsidae

Atherinella blackburni (Schultz, 1949)

17

Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)

969

Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835)

5

Synodus foetens (Linnaeus, 1766)

7
1

1

333

66

4

Membras dissimilis (Carvalho, 1956)
Aulopiformes
Synodontidae

5

2
17**

5

85

Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829)

2

Synodus poeyi Jordan, 1887

2**

Batrachoidiformes
Batrachoididae

Thalassophryne nattereri Steindachner, 1876

Beloniformes
Belonidae

Strongylura marina (Walbaum, 1792)

3

1

Strongylura timucu (Walbaum, 1792)

5

1**

Hemiramphidae

Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)

51

26

Blenniiformes
Labrisomidae

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)

Carangiformes
Carangidae

Caranx crysos (Mitchill, 1815)

1

10
1
8

12

Caranx hippos (Linnaeus, 1766)

1

1

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)

4

1**

2

1**

7

1

Oligoplites saliens (Bloch, 1793)
Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)

12

28

Selene vomer (Linnaeus, 1758)

2

4

8
1

Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)

2

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)

38

Centrarchiformes
Kyphosidae

Kyphosus incisor (Cuvier 1831)

4

Triglidae

Prionotus punctatus (Bloch, 1793)

5**

Chaetodontiformes
Chaetodontidae

Chaetodon striatus Linnaeus, 1758

2

Clupeiformes
Clupeidae

Lile piquitinga (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903)

92

Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1879)

1

Harengula clupeola (Cuvier, 1829)
Lycengraulis grossidens (Spix & Agassiz, 1829)

9

1

Seriola fasciata (Bloch, 1793)

4
3

118

10

26

2**
3

3**

11

Anchoa januaria (Steindachner, 1879)

213

65

504

Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh, 1900)

14

150

106

Anchoa marinii Hildebrand, 1943

89

56

268

14

9

Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848)

3

Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829)

57

Anchovia clupeoides (Swainson, 1839)
Pristigasteridae

2

Caranx latus Agassiz, 1831

Oligoplites palometa (Cuvier, 1832)

Engraulidae

1

Odontognathus mucronatus Lacepède, 1800

3
16**

Cyprinodontiformes
Poeciliidae
Poecilia reticulata Peters, 1859
Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801

2
17

91**

58

6**
11

Ephippiformes
Ephippidae

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)

2

51

Gerreiformes
Gerreidae

Diapterus auratus Ranzani, 1842

3

2**

86

Gobiiformes
Gobiidae

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

202

377

46

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855

246

492

7

Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824)

1

7**

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863)

20

65

Ulaema lefroyi (Goode, 1874)

6

48

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)

8

55

121

410

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)
Ctenogobius shufeldti (Jordan & Eigenmann, 1887)

1
16

23

3

Ctenogobius stigmaticus (Poey, 1860)

13

3

2

Evorthodus lyricus (Girard, 1858)

11

10

Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)

78

3

8

Gobionellus stomatus Starks 1913

8

68

1

7**

4

1

1

6

1

3**

4

Dormitator maculatus (Bloch, 1792)
Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)
Erotelis smaragdus (Valenciennes 1837)

Labriformes
Labridae

Sparisoma chrysopterum (Bloch & Schneider, 1801)

3
22

171

Doratonotus megalepis Günther, 1862

1

Lophiiformes
Lophiidae

Lophius gastrophysus Miranda Ribeiro, 1915

1

Ogcocephalidae

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

61

Antennariidae

Antennarius striatus (Shaw, 1794)

2

Lutjaniformes
Haemulidae

Histrio histrio (Linnaeus, 1758)

1

Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)

5

Genyatremus luteus (Bloch, 1790)
Haemulon parra (Desmarest, 1823)

3

Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 1882)
Lutjanidae

40

2

3

18

Haemulopsis corvinaeformis (Steindachner, 1868)

1

15

Lutjanus alexandrei Moura & Lindeman, 2007

39

1

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

2*

51

Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)

2

2

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)

1**

36

Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

28**

92

4

5

Mugil brevirostris Miranda Ribeiro, 1915
Mugil curema Valenciennes, 1836

1

1

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)

Perciformes
Scorpaenidae

11**

1**

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)

Mugiliformes
Mugilidae

2

Ctenogobius smaragdus (Valenciennes, 1837)

Microgobius meeki Evermann & Marsh, 1899
Eleotridae

5

23

2**

144

63

83

Mugil liza Valenciennes, 1836

2

Mugil curvidens Valenciennes, 1836

4*

Scorpaena plumieri Bloch, 1789

5

87

Serranidae

Alphestes afer (Bloch, 1793)

12

Diplectrum bivittatum (Valenciennes, 1828)

2

Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766)

1

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)
Rypticus randalli Courtenay, 1967
Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)
Pleuronectiformes
Achiridae

1
3

52

1**

1

Achirus declivis Chabanaud, 1940

40

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)

113

1*

Catathyridium garmani (Jordan, 1889)
Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915)
Cynoglossidae
Paralichthyidae

343

Symphurus diomedeanus (Goode & Bean, 1885)

1

2

Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824)

3

17

4

Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 1900

22

35

3

Citharichthys macrops Dresel, 1885

18

46

2

Citharichthys spilopterus Günther, 1862

2

13

Cyclopsetta fimbriata (Goode & Bean, 1885)

1

4**

4

3

3

3

2

Etropus longimanus Norman, 1933

4

Syacium micrurum Ranzani, 1842
Priacanthiformes
Priacanthidae

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)

Siluriformes
Ariidae

Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840)

3**
1
2

Cathorops spixii (Agassiz, 1829)

10

Genidens barbus (Lacepède, 1803)

1

Sciades parkeri (Traill, 1832)

3

Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)

3**

Calamus penna (Valenciennes, 1830)

3**

Syngnathiformes
Dactylopteridae

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)

2**

2

Fistulariidae

Fistularia petimba Lacepède, 1803

1

3

Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758

1

Mullidae

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)
Cosmocampus elucens (Poey, 1868)

53
5

8

Hippocampus algiricus Kaup, 1856

1

Hippocampus erectus Perry, 1810

1

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933

Tetraodontiformes
Diodontidae

1

14

Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)
Syngnathidae

1
1

Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882

Spariformes
Sparidae

1

1**

Microphis lineatus (Kaup, 1856)

7

Pseudophallus mindii (Meek & Hildebrand, 1923)

1

Syngnathus pelagicus Linnaeus, 1758

10

Chilomycterus schoepfii (Walbaum, 1792)
Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758)

2

57
1**

8

20

2**
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Monacanthidae

Aluterus scriptus (Osbeck, 1765)
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)

Tetraodontidae

Ostraciidae

1
2**

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)

9**
1

Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900

50

738

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)

5

16

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

67

33

19

Sphoeroides tyleri Shipp, 1972

7

2

8

Acanthostracion polygonius Poey, 1876

1

Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)

4**

Uranoscopiformes
Uranoscopidae

Astroscopus y-graecum (Cuvier, 1829)

2**

Ophidiiformes
Ophidiidae

Genypterus brasiliensis Regan, 1903

15*

Total (Somente indivíduos padronizados)

3254

4515

2

1603

* insertae sedis ** Indivíduos coletados em arrastos excedentes
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ANEXOS
ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES
MANUSCRIPT SUBMISSION
Manuscript Submission
Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published
before; that it is not under consideration for publication anywhere else; that its
publication has been approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible
authorities – tacitly or explicitly – at the institute where the work has been carried out.
The publisher will not be held legally responsible should there be any claims for
compensation.
Permissions
Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been
published elsewhere are required to obtain permission from the copyright owner(s) for
both the print and online format and to include evidence that such permission has been
granted when submitting their papers. Any material received without such evidence will
be assumed to originate from the authors.
Online Submission
Please follow the hyperlink “Submit online” on the right and upload all of your
manuscript files following the instructions given on the screen.
AUTHORSHIP GUIDELINES
Authorship credit should be based on:
substantial contributions to conception and design, acquisition of data, or analysis and
interpretation of data;
AND
drafting the article or revising it critically for important intellectual content;
AND
final approval of the version to be submitted for publication.
All of these conditions should be met by all authors.
Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group
alone does not constitute authorship.
All contributors who do not meet the criteria for authorship should be listed in an
acknowledgments section.
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All authors must agree on the sequence of authors listed before submitting the article.
All authors must agree to designate one author as the corresponding author for the
submission. It is the responsibility of the corresponding author to dialogue with the coauthors during the peer-reviewing and proofing stages and to also act on their behalf.
If the article is accepted for publication, after acceptance, no changes in authorship, the
order of authors, or designation of the corresponding author will be permitted.
ARTICLE TYPES
Environmental Biology of Fishes welcomes a variety of article types.
Original Papers are original manuscripts that contain new findings in research consistent
with the Journal‟s aims and scope.
This would include, but is not limited to, new research findings in the fields of ecology,
life history, epigenetics, behavior, physiology, morphology and evolution of marine and
freshwater fishes. Original Papers can include the presentation of new hypotheses and
experiments, concepts or theories, development of innovative experimental or numerical
methods, or novel applications of existing methods and models, as well as research
exploring the relationship between fishes and their external and internal environments.
The journal will not consider submissions of limited international interest or lacking a
substantial impact. In addition, papers that merely comprise data collections based on
the use of routine analytical methods are not acceptable. Repetition of already published
knowledge, simply applied to the local level, will not be considered, nor will papers that
do not highlight and explain clearly the new science versus the current knowledge.
Review Papers do not contain new information, but rather summarize emerging trends
or recent developments.
In this section, contributions will be published that might not contain original new data
but summarize existing information and synthesize recent findings. These manuscripts
contain critical, state-of-the-art reviews with the objectives of critically evaluating
existing knowledge and providing background information for future significant
research.
Authors who wish to review a particular topic should consult the Editor-in-Chief prior
to submission of the manuscript (ebfi@oregonstate.edu). It should be noted that Review
Papers will undergo a similar peer review procedure as Original Papers.
Brief Communications contain research that does not meet all the criteria for Original
Papers.
Brief Communications are restricted to reports of unusual urgency, timeliness, and
significance. A brief statement explaining how the manuscript meets the criteria of
urgency and significance should be included in the author´s remarks at submission.
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Editorials are used as a forum for the Editor-in-Chief to convey general information to
the journal‟s readership.
Authors may also be invited to submit Editorials by the Editor-in-Chief, and peerreview of such articles will be at the discretion of the Editor-in-Chief.
Book Reviews are welcome but are generally solicited by the Editorial Office.
Book Reviews should be discussed with the Editorial Office prior to submission
(ebfi@oregonstate.edu).
Special Issues
We will consider the publication of a limited number of Special Issues. A Special Issue
is devoted to a single, well-defined topic. The title of the topic, as well as the guest
editors‟ names, will appear with the Special Issue.
A proposal for a special issue should be sent to the Editorial Office
(ebfi@oregonstate.edu), and must include the following:
Guest editors‟ names and affiliations
Tentative title
Outline summarizing the objectives of the special issue
Tentative time schedule
List of tentative contributions
A special issue proposal must be approved by both the Editor-in-Chief and the
Publisher. If approved, an agreement will be drawn up between the guest editors and the
Publisher, outlining the procedure and deliverables.
All papers must undergo the normal peer-review process, which includes the possibility
of rejection. This process will be handled by the guest editors within the online
reviewing system. The Managing Editor will provide proper training to the guest editors
as requested.
TITLE PAGE
Title Page
The title page should include:
The name(s) of the author(s)
A concise and informative title
The affiliation(s) and address(es) of the author(s)
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The e-mail address, and telephone number(s) of the corresponding author
If available, the 16-digit ORCID of the author(s)
Abstract
Please provide an abstract of 150 to 250 words. The abstract should not contain any
undefined abbreviations or unspecified references.
Keywords
Please provide 4 to 6 keywords which can be used for indexing purposes.
TEXT
Text Formatting
Manuscripts should be submitted in Word.
Use a normal, plain font (e.g., 10-point Times Roman) for text.
Use italics for emphasis.
Use the automatic page numbering function to number the pages.
Do not use field functions.
Use tab stops or other commands for indents, not the space bar.
Use the table function, not spreadsheets, to make tables.
Use the equation editor or MathType for equations.
Save your file in docx format (Word 2007 or higher) or doc format (older Word
versions).
Manuscripts with mathematical content can also be submitted in LaTeX.
LaTeX macro package (zip, 181 kB)
Headings
Please use no more than three levels of displayed headings.
Abbreviations
Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter.
Footnotes
Footnotes can be used to give additional information, which may include the citation of
a reference included in the reference list. They should not consist solely of a reference
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citation, and they should never include the bibliographic details of a reference. They
should also not contain any figures or tables.
Footnotes to the text are numbered consecutively; those to tables should be indicated by
superscript lower-case letters (or asterisks for significance values and other statistical
data). Footnotes to the title or the authors of the article are not given reference symbols.
Always use footnotes instead of endnotes.
Acknowledgments
Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section
on the title page. The names of funding organizations should be written in full.
SCIENTIFIC STYLE
Authors are urged to comply with the rules of biological nomenclature, as expressed in
the International Code of Zoological Nomenclature, the International Code of Botanical
Nomenclature, and the International Code of Nomenclature of Bacteria. When a species
name is used for the first time in an article, it should be stated in full, and the name of
its describer should also be given. Descriptions of new taxa should comprise official
repository of types (holotype and paratypes); author's collections as repositories of types
are unacceptable.
Genus and species names should be in italics.
Authors are encouraged to place all species distribution records in a publicly accessible
database such as the National Global Biodiversity Information Facility (GBIF) nodes
(www.gbif.org) or data centers endorsed by GBIF, including BioFresh
(www.freshwaterbiodiversity.eu)
National Global Biodiversity Information Facility (GBIF) BioFresh

REFERENCES
Citation
Cite references in the text by name and year in parentheses. Some examples:
Negotiation research spans many disciplines (Thompson 1990).
This result was later contradicted by Becker and Seligman (1996).
This effect has been widely studied (Abbott 1991; Barakat et al. 1995a, b; Kelso and
Smith 1998; Medvec et al. 1999, 2000).
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Reference list
The list of references should only include works that are cited in the text and that have
been published or accepted for publication. Personal communications and unpublished
works should only be mentioned in the text. Do not use footnotes or endnotes as a
substitute for a reference list.
Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author of each
work. Order multi-author publications of the same first author alphabetically with
respect to second, third, etc. author. Publications of exactly the same author(s) must be
ordered chronologically.
Journal article
Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009)
Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent
children. Eur J Appl Physiol 105:731-738. https://doi.org/10.1007/s00421-008-0955-8

Ideally, the names of all authors should be provided, but the usage of “et al” in long
author lists will also be accepted:
Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl J Med
965:325–329

Article by DOI
Slifka MK, Whitton JL (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine
production. J Mol Med. https://doi.org/10.1007/s001090000086

Book
South J, Blass B (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London

Book chapter
Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern
genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257
Online document
Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb.
http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007
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Dissertation
Trent JW (1975) Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California
Always use the standard abbreviation of a journal‟s name according to the ISSN List of
Title Word Abbreviations, see

ISSN LTWA
If you are unsure, please use the full journal title.
For authors using EndNote, Springer provides an output style that supports the
formatting of in-text citations and reference list.
EndNote style (zip, 2 kB)

TABLES
All tables are to be numbered using Arabic numerals.
Tables should always be cited in text in consecutive numerical order.
For each table, please supply a table caption (title) explaining the components of the
table.
Identify any previously published material by giving the original source in the form of a
reference at the end of the table caption.
Footnotes to tables should be indicated by superscript lower-case letters (or asterisks for
significance values and other statistical data) and included beneath the table body.

ARTWORK AND ILLUSTRATIONS GUIDELINES
Electronic Figure Submission
Supply all figures electronically.
Indicate what graphics program was used to create the artwork.
For vector graphics, the preferred format is EPS; for halftones, please use TIFF format.
MSOffice files are also acceptable.
Vector graphics containing fonts must have the fonts embedded in the files.
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Name your figure files with "Fig" and the figure number, e.g., Fig1.eps
Definition: Black and white graphic with no shading.
Do not use faint lines and/or lettering and check that all lines and lettering within the
figures are legible at final size.
All lines should be at least 0.1 mm (0.3 pt) wide.
Scanned line drawings and line drawings in bitmap format should have a minimum
resolution of 1200 dpi.
Vector graphics containing fonts must have the fonts embedded in the files.
Halftone Art
Definition: Photographs, drawings, or paintings with fine shading, etc.
If any magnification is used in the photographs, indicate this by using scale bars within
the figures themselves.
Halftones should have a minimum resolution of 300 dpi.
Combination Art
Definition: a combination of halftone and line art, e.g., halftones containing line
drawing, extensive lettering, color diagrams, etc.
Combination artwork should have a minimum resolution of 600 dpi.
Color Art
Color art is free of charge for online publication.
If black and white will be shown in the print version, make sure that the main
information will still be visible. Many colors are not distinguishable from one another
when converted to black and white. A simple way to check this is to make a xerographic
copy to see if the necessary distinctions between the different colors are still apparent.
If the figures will be printed in black and white, do not refer to color in the captions.
Color illustrations should be submitted as RGB (8 bits per channel).
Figure Lettering
To add lettering, it is best to use Helvetica or Arial (sans serif fonts).
Keep lettering consistently sized throughout your final-sized artwork, usually about 2–3
mm (8–12 pt).
Variance of type size within an illustration should be minimal, e.g., do not use 8-pt type
on an axis and 20-pt type for the axis label.
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Avoid effects such as shading, outline letters, etc.
Do not include titles or captions within your illustrations.
Figure Numbering
All figures are to be numbered using Arabic numerals.
Figures should always be cited in text in consecutive numerical order.
Figure parts should be denoted by lowercase letters (a, b, c, etc.).
If an appendix appears in your article and it contains one or more figures, continue the
consecutive numbering of the main text. Do not number the appendix figures,
"A1, A2, A3, etc." Figures in online appendices (Electronic Supplementary Material)
should, however, be numbered separately.
Figure Captions
Each figure should have a concise caption describing accurately what the figure depicts.
Include the captions in the text file of the manuscript, not in the figure file.
Figure captions begin with the term Fig. in bold type, followed by the figure number,
also in bold type.
No punctuation is to be included after the number, nor is any punctuation to be placed at
the end of the caption.
Identify all elements found in the figure in the figure caption; and use boxes, circles,
etc., as coordinate points in graphs.
Identify previously published material by giving the original source in the form of a
reference citation at the end of the figure caption.
Figure Placement and Size
Figures should be submitted separately from the text, if possible.
When preparing your figures, size figures to fit in the column width.
For most journals the figures should be 39 mm, 84 mm, 129 mm, or 174 mm wide and
not higher than 234 mm.
For books and book-sized journals, the figures should be 80 mm or 122 mm wide and
not higher than 198 mm.
Permissions
If you include figures that have already been published elsewhere, you must obtain
permission from the copyright owner(s) for both the print and online format. Please be
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aware that some publishers do not grant electronic rights for free and that Springer will
not be able to refund any costs that may have occurred to receive these permissions. In
such cases, material from other sources should be used.
Accessibility
In order to give people of all abilities and disabilities access to the content of your
figures, please make sure that
All figures have descriptive captions (blind users could then use a text-to speech
software or a text-to-Braille hardware)

Patterns are used instead of or in addition to colors for conveying information
(colorblind users would then be able to distinguish the visual elements) Any figure
lettering has a contrast ratio of at least 4.5:1

ELECTRONIC SUPPLEMENTARY MATERIAL
Springer accepts electronic multimedia files (animations, movies, audio, etc.) and other
supplementary files to be published online along with an article or a book chapter. This
feature can add dimension to the author's article, as certain information cannot be
printed or is more convenient in electronic form.
Before submitting research datasets as electronic supplementary material, authors
should read the journal‟s Research data policy. We encourage research data to be
archived in data repositories wherever possible.
Submission
Supply all supplementary material in standard file formats.
Please include in each file the following information: article title, journal name, author
names; affiliation and e-mail address of the corresponding author.
To accommodate user downloads, please keep in mind that larger-sized files may
require very long download times and that some users may experience other problems
during downloading.
Audio, Video, and Animations
Aspect ratio: 16:9 or 4:3
Maximum file size: 25 GB
Minimum video duration: 1 sec
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Supported file formats: avi, wmv, mp4, mov, m2p, mp2, mpg, mpeg, flv, mxf, mts,
m4v, 3gp
Text and Presentations
Submit your material in PDF format; .doc or .ppt files are not suitable for long-term
viability.
A collection of figures may also be combined in a PDF file.
Spreadsheets
Spreadsheets should be submitted as .csv or .xlsx files (MS Excel).
Specialized Formats
Specialized format such as .pdb (chemical), .wrl (VRML), .nb (Mathematica notebook),
and .tex can also be supplied.
Collecting Multiple Files
It is possible to collect multiple files in a .zip or .gz file.
Numbering
If supplying any supplementary material, the text must make specific mention of the
material as a citation, similar to that of figures and tables.
Refer to the supplementary files as “Online Resource”, e.g., "... as shown in the
animation (Online Resource 3)", “... additional data are given in Online Resource 4”.
Name the files consecutively, e.g. “ESM_3.mpg”, “ESM_4.pdf”.
Captions
For each supplementary material, please supply a concise caption describing the content
of the file.
Processing of supplementary files
Electronic supplementary material will be published as received from the author without
any conversion, editing, or reformatting.
Accessibility
In order to give people of all abilities and disabilities access to the content of your
supplementary files, please make sure that
The manuscript contains a descriptive caption for each supplementary material
Video files do not contain anything that flashes more than three times per second (so
that users prone to seizures caused by such effects are not put at risk)
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ETHICAL RESPONSIBILITIES OF AUTHORS
This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. As a
member of the Committee on Publication Ethics (COPE) the journal will follow the
COPE guidelines on how to deal with potential acts of misconduct.
Authors should refrain from misrepresenting research results which could damage the
trust in the journal, the professionalism of scientific authorship, and ultimately the entire
scientific endeavour. Maintaining integrity of the research and its presentation can be
achieved by following the rules of good scientific practice, which include:
The manuscript has not been submitted to more than one journal for simultaneous
consideration.
The manuscript has not been published previously (partly or in full), unless the new
work concerns an expansion of previous work (please provide transparency on the reuse of material to avoid the hint of text-recycling (“self-plagiarism”)).
A single study is not split up into several parts to increase the quantity of submissions
and submitted to various journals or to one journal over time (e.g. “salami-publishing”).
No data have been fabricated or manipulated (including images) to support your
conclusions
No data, text, or theories by others are presented as if they were the author‟s own
(“plagiarism”). Proper acknowledgements to other works must be given (this includes
material that is closely copied (near verbatim), summarized and/or paraphrased),
quotation marks are used for verbatim copying of material, and permissions are secured
for material that is copyrighted.

Important note: the journal may use software to screen for plagiarism.
Consent to submit has been received explicitly from all co-authors, as well as from the
responsible authorities - tacitly or explicitly - at the institute/organization where the
work has been carried out, before the work is submitted.
Authors whose names appear on the submission have contributed sufficiently to the
scientific work and therefore share collective responsibility and accountability for the
results.
Authors are strongly advised to ensure the correct author group, corresponding author,
and order of authors at submission. Changes of authorship or in the order of authors
are not accepted after acceptance of a manuscript.

101

Adding and/or deleting authors and/or changing the order of authors at revision
stage may be justifiably warranted. A letter must accompany the revised manuscript to
explain the reason for the change(s) and the contribution role(s) of the added and/or
deleted author(s). Further documentation may be required to support your request.
Requests for addition or removal of authors as a result of authorship disputes after
acceptance are honored after formal notification by the institute or independent body
and/or when there is agreement between all authors.
Upon request authors should be prepared to send relevant documentation or data in
order to verify the validity of the results. This could be in the form of raw data, samples,
records, etc. Sensitive information in the form of confidential proprietary data is
excluded.
If there is a suspicion of misconduct, the journal will carry out an investigation
following the COPE guidelines. If, after investigation, the allegation seems to raise
valid concerns, the accused author will be contacted and given an opportunity to address
the issue. If misconduct has been established beyond reasonable doubt, this may result
in the Editor-in-Chief‟s implementation of the following measures, including, but not
limited to:
If the article is still under consideration, it may be rejected and returned to the author.
If the article has already been published online, depending on the nature and severity of
the infraction, either an erratum will be placed with the article or in severe cases
complete retraction of the article will occur. The reason must be given in the published
erratum or retraction note. Please note that retraction means that the paper
is maintained on the platform, watermarked "retracted" and explanation for the
retraction is provided in a note linked to the watermarked article.
The author‟s institution may be informed.
COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS
To ensure objectivity and transparency in research and to ensure that accepted principles
of ethical and professional conduct have been followed, authors should include
information regarding sources of funding, potential conflicts of interest (financial or
non-financial), informed consent if the research involved human participants, and a
statement on welfare of animals if the research involved animals.
Authors should include the following statements (if applicable) in a separate section
entitled “Compliance with Ethical Standards” when submitting a paper:
Disclosure of potential conflicts of interest
Research involving Human Participants and/or Animals
Informed consent
102

Please note that standards could vary slightly per journal dependent on their peer review
policies (i.e. single or double blind peer review) as well as per journal subject discipline.
Before submitting your article check the instructions following this section carefully.
The corresponding author should be prepared to collect documentation of compliance
with ethical standards and send if requested during peer review or after publication.
The Editors reserve the right to reject manuscripts that do not comply with the abovementioned guidelines. The author will be held responsible for false statements or failure
to fulfill the above-mentioned guidelines.
DISCLOSURE OF POTENTIAL CONFLICTS OF INTEREST
Authors must disclose all relationships or interests that could have direct or potential
influence or impart bias on the work. Although an author may not feel there is any
conflict, disclosure of relationships and interests provides a more complete and
transparent process, leading to an accurate and objective assessment of the work.
Awareness of a real or perceived conflicts of interest is a perspective to which the
readers are entitled. This is not meant to imply that a financial relationship with an
organization that sponsored the research or compensation received for consultancy work
is inappropriate. Examples of potential conflicts of interests that are directly or
indirectly related to the research may include but are not limited to the following:
Research grants from funding agencies (please give the research funder and the grant
number)
Honoraria for speaking at symposia
Financial support for attending symposia
Financial support for educational programs
Employment or consultation
Support from a project sponsor
Position on advisory board or board of directors or other type of management
relationships
Multiple affiliations
Financial relationships, for example equity ownership or investment interest
Intellectual property rights (e.g. patents, copyrights and royalties from such rights)
Holdings of spouse and/or children that may have financial interest in the work
In addition, interests that go beyond financial interests and compensation (non-financial
interests) that may be important to readers should be disclosed. These may include but
are not limited to personal relationships or competing interests directly or indirectly tied
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to this research, or professional interests or personal beliefs that may influence your
research.
The corresponding author collects the conflict of interest disclosure forms from all
authors. In author collaborations where formal agreements for representation allow it, it
is sufficient for the corresponding author to sign the disclosure form on behalf of all
authors. Examples of forms can be found
here:
The corresponding author will include a summary statement in the text of the
manuscript in a separate section before the reference list, that reflects what is recorded
in the potential conflict of interest disclosure form(s).
See below examples of disclosures:
Funding: This study was funded by X (grant number X).
Conflict of Interest: Author A has received research grants from Company A. Author
B has received a speaker honorarium from Company X and owns stock in Company Y.
Author C is a member of committee Z.
If no conflict exists, the authors should state:
Conflict of Interest: The authors declare that they have no conflict of interest.
RESEARCH INVOLVING HUMAN PARTICIPANTS AND/OR ANIMALS
Statement of human rights
When reporting studies that involve human participants, authors should include a
statement that the studies have been approved by the appropriate institutional and/or
national research ethics committee and have been performed in accordance with the
ethical standards as laid down in the 1964 Declaration of Helsinki and its later
amendments or comparable ethical standards.
If doubt exists whether the research was conducted in accordance with the 1964
Helsinki Declaration or comparable standards, the authors must explain the reasons for
their approach, and demonstrate that the independent ethics committee or institutional
review board explicitly approved the doubtful aspects of the study.
The following statements should be included in the text before the References section:
Ethical approval: “All procedures performed in studies involving human participants
were in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national
research committee and with the 1964 Helsinki declaration and its later amendments or
comparable ethical standards.”
For retrospective studies, please add the following sentence:
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“For this type of study formal consent is not required.”
Statement on the welfare of animals
The welfare of animals used for research must be respected. When reporting
experiments on animals, authors should indicate whether the international, national,
and/or institutional guidelines for the care and use of animals have been followed, and
that the studies have been approved by a research ethics committee at the institution or
practice at which the studies were conducted (where such a committee exists).
For studies with animals, the following statement should be included in in the text
before the References section:
Ethical approval: “All applicable international, national, and/or institutional guidelines
for the care and use of animals were followed.”
If applicable (where such a committee exists): “All procedures performed in studies
involving animals were in accordance with the ethical standards of the institution or
practice at which the studies were conducted.”
If articles do not contain studies with human participants or animals by any of the
authors, please select one of the following statements:
“This article does not contain any studies with human participants performed by any of
the authors.”
“This article does not contain any studies with animals performed by any of the
authors.”
“This article does not contain any studies with human participants or animals performed
by any of the authors.”
AFTER ACCEPTANCE
Support for Research Data Sharing
Many journals and funding agencies encourage or require data sharing in repositories. If
you need help organising and sharing your research data (including code, text, raw and
processed data, video and images) you should consider:
Finding a suitable data repository for your data
Uploading your data to Springer Nature Research Data Support
Contacting Springer Nature‟s Research Data Support Helpdesk for advice
List of recommended data repositories
Access Research Data Support
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More information on Research Data Support
Contact the Research Data Helpdesk

Research Data Support is an optional Springer Nature service available to all
researchers who have datasets they want to make easier to cite, share and find. The
service provides a secure portal for data upload, and data and metadata are curated and
improved by professional Research Data Editors. The publication of datasets is
coordinated by our Research Data Editors in consultation with the researcher, and a DOI
is provided to allow the dataset to be cited and shared.
Checks are carried out as part of a submission screening process to ensure that
researchers who should use a specific community-endorsed repository are advised of the
best option for sharing and archiving their data. Use of Research Data Support is
optional and does not imply or guarantee that a manuscript will be accepted.
OPEN CHOICE
In addition to the normal publication process (whereby an article is submitted to the
journal and access to that article is granted to customers who have purchased a
subscription), Springer provides an alternative publishing option: Springer Open
Choice. A Springer Open Choice article receives all the benefits of a regular
subscription-based article, but in addition is made available publicly through Springer‟s
online platform SpringerLink.
Open Choice
Copyright and license term – CC BY
Open Choice articles do not require transfer of copyright as the copyright remains with
the author. In opting for open access, the author(s) agree to publish the article under the
Creative Commons Attribution License.
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