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APRESENTAÇÃO 
 
 

Esta dissertação é composta por um capítulo intitulado “Dieta e 

organização trófica da ictiofauna abundante em áreas rasas de um 

estuário tropical” e a formatação das citações e referências foi feita de acordo 

com as normas do periódico Annual Reviews of Ecology, Evolution, and 

Systematics, conforme regimento interno do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Evolução (PPGEcoEvol) da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). 

 
O presente estudo corresponde a um desdobramento do projeto 

“Migrações ontogenéticas entre ecossistemas costeiros e o papel de 

estuários como berçário para espécies de peixes marinhos comerciais 

através de análise microquímica de otólitos” sob a coordenação do Prof. Dr. 

Alexandre Clistenes de Alcântara Santos. O projeto é financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB (PAM 0019/2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 
O presente estudo investigou a dieta e organização trófica da ictiofauna 

abundante em áreas rasas da Baía de Todos os Santos. A amostragem da 

ictiofauna foi realizada em zonas rasas, sendo as coletas conduzidas sempre 

na maré baixa em horários diurnos. A dieta das espécies abundantes foi 

caracterizada a partir do Índice Alimentar e esses dados foram utilizados para 

agrupamento das espécies em guildas tróficas com base no volume das 

categorias alimentares. Para verificar a relação entre os parâmetros 

ambientais, as espécies abundantes e as guildas tróficas foi feita uma Análise 

de Correspondência Canônica. Foram registradas 78 espécies sendo 10 

espécies consideradas abundantes e frequentes (correspondendo 

aproximadamente 70% da abundância total) utilizadas para descrição da dieta. 

Um total de 1231 estômagos foram analisados e quatro guildas tróficas foram 

definidas: Detritívora, Zoobentívora I, Zoobentívora II e Zooplânctívora. Em 

relação aos parâmetros ambientais e as guildas tróficas, apenas a salinidade 

foi significativa. Guildas compostas por espécies que apresentaram ampla 

distribuição ao longo de toda a área de estudo, corresponderam também às 

guildas que apresentaram correlação positiva com a salinidade. Além disso, 

foram perceptíveis mudanças de guilda trófica entre os períodos chuvoso e 

seco para as espécies Ctenogobius boleosoma e Anchoa januaria, sendo 

classificadas no período chuvoso como Zooplânctívora e Zoobentívora, 

respectivamente. Assim, elencar informações biológicas básicas sobre a 

composição da ictiofauna estuarina, assim como as características da dieta e 

organização trófica das espécies é essencial para entender a diversidade de 

interações nesses ambientes considerados bastante produtivos e dinâmicos. 

 

Palavras-chave: Guildas tróficas, alimentação, estuários, gradientes 

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The diet and trophic organization of the most abundat species caught in the 

shallow areas of the Todos os Santos Bay, Bahia has been studied. Sampling 

was carried out in the shallow zones always on the low tide at daytime. The diet 

of the most abundant species was characterized using the Food Index and 

these data were used to group the species into trophic guilds based on the 

volume of the food categories. To verify the relationship among environmental 

parameters, abundant species and trophic guilds, a Canonical Correspondence 

Analysis was performed. A total of 78 species were recorded and of these 10 

species classified as the most abundant and frequent (correspoding to 

approximately 70% of the total abundance) were used to describe the diet. 

Stomach contents of 1231 individualswas examined allowing to identify four 

trophic guilds were identified: Dentritivore, Zoobenthivore I, Zoobenthivore II 

and Zooplanktivore. In regard to the environmental parameters and the trophic 

guilds, only the salinity was significant. Guilds were composed by species which 

exhibited a wide distribution throughout the study area, also corresponding to 

guilds with salinity correlation. Moreover, changes in the guild composition were 

observed between rainy and dry periods. Therefore, to list basic biological 

informations such as the composition of the ictiofauna of estuaries as well as 

the characteristics of the diet and trophic organization of its species is essential 

to understand the diversity of interactions happening these dynamic and 

productive environments. 

 

 

Key words: Trophic guilds, feeding, estuaries, environmental gradients. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1 Ambientes estuarinos  

Compreender como ambientes de transição respondem a variações 

climáticas é um grande desafio. Essa problemática é particularmente 

desafiadora em ambientes de transição como sistemas estuarinos, pois as 

variações climáticas na zona continental e no oceano adjacente a esse sistema 

levam a uma dinâmica complexa das suas características físicas, 

biogeoquímicas e ecológicas (Raimonet & Cloern, 2016). As características 

físico-químicas da água desses ambientes, tais como a temperatura, 

salinidade, pH e oxigênio dissolvido podem variar drasticamente em escalas 

espaciais e temporais, principalmente em áreas rasas (Allen et al. 2006). 

Ambientes estuarinos, apresentam grande variedade de formas, tamanhos 

e profundidades, porém uma característica inerente a esse sistema é a 

presença de um gradiente de salinidade, o qual aumenta gradualmente ao 

longo do comprimento dos estuários, sendo esta a principal variável que o 

torna diferente de ecossistemas marinhos e fluviais (Elliott & Mclusky, 2002; 

Geyer, 2010; Day et al. 2012). As características dos ambientes adjacentes aos 

estuários, desde a drenagem continental ao mar aberto, bem como a dinâmica 

sazonal dos regimes hidrológicos e fatores geoquímicos, podem influenciar o 

estabelecimento de faunas específicas, podendo também estar relacionado a 

não uniformidade desses ambientes em termos de tamanho, profundidade, 

disponibilidade de habitat e regimes físicos (Blaber, 1997). 

A literatura científica tem apresentado diversas discussões sobre como 

definir e classificar ambientes estuarinos (Allen, 2006).  Várias definições do 

que seja um estuário são elaboradas levando em consideração, principalmente, 

fatores relacionados ao regime das marés, a dinâmica de interação entre o 

aporte de água doce dos sistemas fluviais e marinho e, também, a relação 

desses dois sistemas aquáticos em termos de conectividade (Mikhailov et al. 

2012; Tagliapietra et al. 2009). 

 A definição mais comumente usada é a de Cameron e Pritchard (1963), 

onde estuário é definido como: um corpo d’água semi-fechado, que tem uma 

conexão livre com o mar aberto, no qual a água do mar é diluída, até certo 

ponto, com a água doce advinda de rios. Entretanto, mesmo sendo uma das 
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definições mais utilizadas, ainda não é suficientemente inclusiva, pois há 

ambientes estuarinos que não se apresentam livremente conectados com o 

ambiente marinho. Assim, Day (1980) propõe algumas modificações na 

definição de Cameron e Pritchard (1963), a qual torna-se então, mais 

abrangente, onde estuário passa a ser definido como: um corpo d’água 

parcialmente anexo à costa que é permanentemente ou periodicamente aberto 

para o mar, no qual há uma variação mensurável da salinidade causada pela 

mistura da água do mar e da água doce advinda de rios. Essa interação entre o 

aporte fluvial rico em nutrientes advindos dos rios e as águas costeiras é 

também uma característica importante dos estuários, sendo um dos elementos 

responsáveis pela alta produtividade primária nesses ambientes (Larry et al. 

2006; MMA, 2010). 

As tentativas de elencar critérios para a definição e classificação de 

estuários é um espaço crescente de discussões. De acordo Cloern (2017), a 

compreensão do que seja um estuário vai além da característica básica 

geralmente utilizada, em que esse ambiente é caracterizado apenas como uma 

zona de transição (ecótono), onde ocorre uma mistura de corpos d’água (de 

jusante à montante) promovendo a criação de um gradiente salino. O autor 

enfatiza também, que ambientes estuarinos devem ser compreendidos como 

ecossistemas complexos, que apresentam uma variedade de padrões e 

gradientes espaciais, processos estruturantes exclusivos, padrões 

biogeoquímicos, assim como, biodiversidade distinta da apresentada em lagos, 

rios e oceanos. 

Os estuários têm sido destacados pela sua importante função no ciclo de 

vida de muitas espécies de peixes, incluindo espécies marinhas que utilizam 

em algum momento esse ambiente, espécies migratórias e aquelas 

consideradas estritamente estuarinas (Franco et al. 2008).  A classificação de 

um determinado habitat como sendo uma área de berçário para espécies de 

peixes tem seguido, geralmente, a ideia de um ambiente com alta densidade 

de juvenis, os quais conseguem evitar com mais sucesso a predação e 

conseguem crescer mais rápido do que se estivessem em outro habitat (Beck 

et al. 2001). Ainda assim, essa perspectiva de um ambiente com alta 

densidade de indivíduos jovens, pode subestimar áreas com grandes 

extensões, mas que apresentam pouca densidade de organismos e mesmo 
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assim, ainda podem contribuir fortemente com a população adulta e somente a 

constatação da utilização de recurso alimentar abundante e presença de áreas 

de proteção contra predadores, ainda não são suficientes para essa definição 

(Nagelkerken et al. 2013, Whitfield, 2016). 

Várias pesquisas têm contribuído bastante na identificação de áreas 

consideradas como berçários, mas ainda assim, muitas lacunas de 

informações impedem um melhor entendimento sobre essa temática, visto que 

a abordagem baseadas na identificação de apenas um habitat como uma área 

potencialmente de berçário (single-habitat approach), pode levar a delimitações 

incompletas e incorretas de áreas críticas. Assim, há uma dificuldade na 

incorporação de informações, tais como mudanças de habitat relacionadas a 

ontogenia das espécies, características de movimentação dos organismos e 

questões de conectividade, como, por exemplo, abordagens em uma 

perspectiva da ecologia de paisagens, que investiga a funcionalidade de 

manchas de habitats (habitats patches) e corredores dentro da paisagem 

marinha (Nagelkerken et al. 2013). 

Entre a variedade de habitat dentro dos estuários, a função de áreas de 

manguezais como berçário é bastante discutida. Ainda assim, a compreensão 

de quais os fatores que tornam esse ambiente tão atrativo para os peixes 

juvenis ainda não está clara (Laegdsgaard & Johnson, 2001). Nesse contexto, 

os autores destacam que essa atratividade pode estar relacionada a: (1) 

heterogeneidade estrutural do ambiente estuarino; (2) ao baixo risco de 

predação devido à alta complexidade estrutural da vegetação do manguezal 

que pode fornecer abrigo; e (3) a disponibilidade de recursos alimentares 

nesses ambientes é maior quando comparada a áreas adjacentes. 

Essa relação de dependência com ambiente estuarino para muitas espécies 

de peixes pode ser entendida como um processo contínuo, em que algumas 

espécies possuem em alguma fase do seu ciclo de vida uma dependência com 

os estuários, outras são caracterizadas por serem usuárias facultativas 

(estuarina-oportunista), enquanto que algumas espécies simplesmente 

encontram ocasionalmente o caminho para esse ambiente (Able, 2005). Para 

Ray (2005), a compreensão de áreas estuarinas em termos de conectividade 

com outros ambientes deve levar em consideração, preferencialmente, as 

espécies classificadas como estuarino-dependentes. Assim, é dada maior 
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atenção aquelas espécies que de alguma forma apresentam uma dependência 

íntima com o estuário em alguma fase do seu ciclo de vida (irão utilizar esse 

ambiente) que aquelas que não são consideradas tão dependentes (podem 

utilizar esse ambiente).  

Partindo da premissa apresentada acima sobre a função de berçário de 

ambientes estuarinos, faz-se necessário, para manutenção e administração 

mais efetivas dessas áreas, levar em consideração as informações disponíveis 

acerca da história natural das espécies, suas características e interações 

biológicas básicas, integrando-as com as complexas interações com os 

ambientes que circundam as áreas estuarinas (Martinho et al. 2012). 

 

1.2 Ictiofauna estuarina  
 
 

De acordo com a revisão de Blaber (2012), as pesquisas conduzidas em 

ambientes estuarinos tropicais relacionadas com a ictiofauna, indicaram um 

aumento durante o período de 2002 à 2012, onde ocorreu uma maior 

concentração de trabalhos na área de Ecologia. Esse panorama possibilitou um 

aumento em relação aos conhecimentos básicos a nível de espécies (figura 1), 

comunidades e ecossistema, sendo que o Brasil ocupou o quarto lugar entre os 

países com maior quantidade de trabalhos desenvolvidos nesse ambiente. 

Tentativas de correlacionar a distribuição de determinadas espécies diante 

de fatores ambientais, como condições climáticas e interações bióticas 

(competição/predação), frequentemente representam uma importante 

abordagem para o entendimento dos fatores que podem influenciar o alcance 

de distribuição de muitas espécies (Hoffmann & Blows, 1994). Algumas 

pesquisas conduzidas em ambientes estuarinos e áreas associadas enfatizam 

a influência de gradientes ambientais na estruturação e organização das 

comunidades de peixes. Assim, compreender os processos que influenciam a 

estrutura e o funcionamento de sistemas ecológicos é uma das principais 

etapas para o entendimento de como as comunidades biológicas estão 

organizadas (Ricklefs, 2010; Cloern et al. 2017).  

A composição da ictiofauna em estuários é dependente em algum nível de 

vários fatores, sendo os mais importantes: (1) características físico-químicas 

como profundidade, tamanho, tipos de habitats, assim como salinidade e 
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turbidez; (2) as características das águas marinhas e continentais adjacentes 

ao sistema; (3) a localização geográfica, assim como a influência das 

características do oceano adjacente, a exemplo das correntes e habitats 

associados (recifes de coral) (Blaber, 2000). 

Como apontado anteriormente, uma característica marcante de ambientes 

estuarinos é a presença de um gradiente de salinidade, caracterizando o 

ecótono rio-estuário-oceano. As comunidades de plantas e animais que vivem 

na drenagem continental estão sob a influência de condições dominadas pelo 

fluxo unidirecional dos rios, assim como uma maior consistência nas suas 

características químicas, como águas mais oxigenadas. Entretanto, em 

ambientes estuarinos, os organismos precisam lidar com variações mais 

acentuadas de alguns parâmetros ambientais, como aumento na turbidez da 

água, diminuição de oxigênio, salinidade e variações nos tipos de sedimentos 

dos substratos (Mclusky, 1993).  

 

 

 

Figura 1. Número de espécies (barras) e registros independentes de ocorrência 
(linha) de peixes estuarinos ao longo da costa brasileira. Fonte: Vilar e Joyeux 
(2018).  
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França et al. (2012), trabalhando com modelos estatísticos preditores de 

variações na riqueza e abundância de peixes, encontraram que a distância da 

boca do estuário é um bom preditor da variação na riqueza de espécies, pois 

está intimamente associada a salinidade, considerada principal fator 

estruturante das taxocenoses de peixes em ambientes estuarinos. Já no 

trabalho de Lima (2018), analisando os fatores estruturantes da ictiofauna em 

estuários da Bahia, foi apontado que a riqueza e a abundância de indivíduos foi 

positivamente relacionada com a largura da plataforma adjacente aos estuários 

e que a abundância de indivíduos aumentou de acordo com a largura da boca 

dos estuários diminuía.  

Diferentes tipos de habitats são encontrados em áreas estuarinas e essa 

variedade de habitats pode influenciar o estabelecimento das assembleias de 

peixes estuarinos (Whitfield, 2016). Exemplificando essa relação  da ictiofauna 

com o ambiente estuarino, Henderson et al. (2019), estudando estuários 

australianos, constataram maior correlação das assembleias de peixes com os 

tipos de habitats e a distância entre eles, além de maior diversidade e  

abundância de peixes em habitats com maior complexidade estrutural dentro 

do estuários, em contraste, por exemplo, com menor diversidade e abundância 

em áreas menos heterogêneas, como ambientes com sedimento sem 

vegetação.  

Várias espécies de peixes marinhos, incluindo espécies de interesse 

comercial, são encontradas em ambientes estuarinos (Larry et al. 2006). 

Henriques et al. (2016), onde a maior parte dos representantes da ictiofauna 

estuarina, foram espécies marinhas, e a proporção dessas espécies mostrou 

um aumento de acordo o grau de conectividade do estuário com o oceano 

adjacente e o tamanho da área do estuário. A presença de espécies marinhas 

em estuários está intimamente relacionada com a história de vida das 

espécies, onde os seus movimentos migratórios demonstram uma dependência 

a variedade de habitat ao longo de todo o contínuo rio-estuário-oceano (Ray, 

2005). Um ponto importante em relação a essa dependência, dada a 

importância e íntima relação dos estuários como áreas de conectividade para 

espécies de peixes anádromas, diz respeito a necessidade de tentar 

compreender como o aumento das pressões antropogênicas sobre esses 
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ambientes podem afetar as relações de conectividade, movimentos e 

abundância das espécies (Ray, 2005). 

Em relação as espécies de peixes de água doce em ambientes estuarinos, 

Whitfield (2015) aponta os motivos pelos quais essas espécies não são muito 

representativas em estuários, e isso é devido principalmente a alguns fatores 

que estão relacionados a capacidades destas espécies em: (1) tolerar 

fisiologicamente as variações no gradiente de salinidade de muitos estuários; 

(2) se adaptarem a disponibilidade de recurso alimentar desses ambientes 

quando comparado aos sistemas de água doce; (3) competir com espécies 

estuarino-dependentes e marinhas; (4) resistir a pressões predatórias de 

espécies piscívoras; e (5) lidar com os problemas de conectividade entre 

sistemas estuarinos e os sistemas fluviais associados. 

Com apontado anteriormente, a salinidade é um fator importante no que diz 

respeito ao alcance de distribuição de muitas espécies. Preferências a 

determinadas faixas de salinidade (figura 2) refletem a habilidade das espécies, 

em termos fisiológicos, em conseguir suportar o estresse osmótico, sendo esse 

parâmetro ambiental geralmente utilizado na distinção de diferentes 

áreas/habitat dentro do ambiente estuarino (Whitfield, 2015; Henriques et al. 

2016). A evolução de adaptações nos mecanismos fisiológicos (e.g. 

osmorregulação) e do ciclo de vida de muitas espécies frente às variações no 

gradiente de salinidade permitiu que alguns organismos conseguissem 

completar seu ciclo de vida ao longo das flutuações na concentração salina do 

ambiente (Cloern et al. 2017; Passos et al. 2013). 
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  Algumas espécies de peixes conseguem aumentar a amplitude de sua 

distribuição ao longo das variações no gradiente salino, porém outras espécies 

estão restritas a intervalos específicos de salinidade ao longo do ambiente 

estuarino (Neves et al. 2011). A movimentação das espécies por faixas de 

salinidades que não seriam o “seu ótimo” fisiológico pode acarretar em 

impactos significativos no gasto de energia, sendo necessário para o 

organismo uma recomposição energética em termos de recuso alimentar caso 

a permanência nessas áreas se prolongue (Whitfield, 2015). Espécies 

estuarinas geralmente pertencem a guildas que apresentam maior tolerância a 

variáveis abióticas como a salinidade (eurihalinos) e temperatura, sendo assim, 

estas espécies conseguem balancear os custos energéticos de processos 

osmorregulatório a partir da elevada disponibilidade de recurso alimentar 

encontrada em áreas estuarinas (Allen et al. 2006; Whitfield, 2015).  

Ainda diante deste contexto, Bolzan et al. (2018), analisando a influência de 

variáveis ambientais e do mosaico do habitat na distribuição de peixes no 

estuário do Rio São Mateus, Espírito Santo, encontraram que as variações 

espaciais e temporais na distribuição da ictiofauna foram influenciadas 

principalmente pelas variáveis abióticas como salinidade, profundidade, 

temperatura e turbidez da água. Similarmente, Medeiro et al. (2018) estudando 

a distribuição da ictiofauna do estuário do Rio Mamanguape, encontraram 

Figura 2. Distribuição de diferentes guildas de peixes ao longo de divisões geográficas e 
faixas de salinidade de um estuário generalizado. Modificado de: Whitfield (2015). 
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diferenças na composição das assembleias de peixes ao longo do estuário, 

onde consideraram a salinidade como sendo o principal fator responsável pela 

estruturação da ictiofauna. Estudando os fatores responsáveis pela 

estruturação das taxocenoses de peixes em estuários baianos, Lima (2018) 

aponta que a salinidade parece atuar como principal regulador da distribuição 

das espécies, visto que a abundância das espécies e de guildas de uso do 

ambiente estuarino foi correlacionada ao gradiente salino. Reis-Filho et al. 

(2010), estudando a ictiofauna do Estuário do Rio Paraguaçu, localizado na 

Bahia, também identificou padrões distintos de uso do ambiente estuarino de 

acordo os setores de salinidade (alto, médio e baixo estuário) e também de 

acordo a profundidade dos habitat. 

Keddy (1992), dentro da perspectiva dos fatores que regulam a montagem 

de comunidades biológicas, destaca que o habitat atuando como filtro irá 

selecionar determinados traços das espécies, e, então, eliminar aqueles que 

não são “apropriados” ao ambiente. Assim, diante de um conjunto específico de 

condições ambientais, busca-se determinar uma série de “regras” que sejam 

preditoras de quais conjuntos de espécies irão persistir sob determinadas 

condições. 

 

1.3 Ecologia trófica de peixes em estuários  
 
 

Como apontando anteriormente, os trabalhos conduzidos em ambientes 

estuarinos na região tropical com foco em ecologia de peixes têm aumentado 

consideravelmente. Ainda nesse contexto, Braga et al. (2012) apresentam um 

panorama geral das publicações relacionadas a ecologia alimentar de peixes, 

mostrando que em comparação a outros ambientes aquáticos (marinho e 

dulcícola), o ambiente estuarino ainda permanece pouco explorado no que diz 

respeito a essa temática (figura 3). 
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Conforme revisão elaborada por Garcia e Giarrizzo (2014), referente aos 

níveis tróficos dos peixes na costa brasileira, a qual percorreu um recorte 

temporal no período de 1979 a 2010, indicou que a região Nordeste se 

destacou em ralação as outras regiões, comportando o maior número de 

espécies estudadas, sendo o estado da Bahia o mais representativo em 

números de trabalhos compilados (Figura 4). 

 

Figura 3. Relação das pesquisas conduzidas em ambientes estuarinos relacionados à 
ictiofauna. Fonte: Braga et al. (2012). 
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Além do aumento de publicações sobre a dieta de peixes marinhos e 

estuarinos evidenciado na revisão de Garcia e Giarrizzo (2014), os autores 

apontam também que as principais temáticas abordadas nos trabalhos 

compilados buscaram elucidar variações no comportamento alimentar das 

espécies em escalas temporais, além de trabalhos focando em variações 

ontogenéticas e espaciais na dieta.  

 

1.3.1 Fontes basais de energia e cadeias alimentares 

 

 Em áreas estuarinas a dinâmica trófica geralmente é bastante complexa. 

Essa complexidade é consequência da presença de uma maior diversidade de 

produtores primários quando comparado, por exemplo, ao ambiente marinho 

que tem sua produtividade baseada no fitoplâncton, enquanto nos estuários 

têm-se, além do fitoplâncton, vários ambientes que auxiliam na produtividade 

desses ambientes como áreas alagáveis, manguezais, banco de algas 

submersas e algas bentônicas. Outra importante características destas áreas é 

que uma variedade de plantas que se decompõem nesse ambiente, criam o 

Figura 4. Distribuição por Estado/área costeira do número de publicações levantadas 
sobre conteúdos alimentares de espécies de peixes marinhos e estuarinos da costa do 
Brasil. Onde: BA = Bahia, PE = Pernambuco, SP = São Paulo, PA = Pará, RJ = Rio de 
Janeiro, RS = Rio Grande do Sul, AOT = Atlântico Oeste Tropical, PR = Paraná, MA = 
Maranhão, SC = Santa Catarina, N.I. = Não indicado nos trabalhos, AOS = Atlântico Oeste 
Subtropical, ES = Espírito Santo, PB = Paraíba. Fonte: Garcia & Giarrizzo (2014). 
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chamado detrito orgânico, considerado importante fonte de alimento em áreas 

estuarinas (Day et al. 2012). 

Os pequenos produtores primários que compõem o fitoplâncton são 

utilizados como fonte de alimento por organismos que fazem parte do 

zooplâncton (figura 5), que, por sua vez, são importantes fontes para espécies 

de peixes planctívoros e também para larvas e juvenis (Day et al. 2012). 

Segundo Ross (1986), a separação trófica é responsável pela maioria das 

explicações dos mecanismos de coexistência entre espécies proximamente 

relacionadas, seguidas da separação espacial e da separação temporal. 

 

 

 

Na região tropical, a elevada diversidade de peixes pode ser explicada pela 

presença de partição de recursos tróficos (Campos et al. 2015). Além disso, a 

partição de recursos em escala espacial e temporal também é um fator que 

promove uma redução na sobreposição de nichos e consequentemente, reduz 

as pressões competitivas entre as espécies, possibilitando a coexistência 

(Arceo-Carranza & Chiappa-Carrara, 2015).   

 

 

 

Figura 5.  Diagrama da teia alimentar de um típico ecossistema estuarino evidenciando 
algumas interações entre os maiores agrupamentos tróficos. As linhas e setas indicam o 
fluxo do alimento da fonte até o consumidor. Fonte: Day e Hall (2012). 
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1.3.2 Alimentação e estudos de alimentação de peixes 

 

A alimentação tem como finalidade principal a aquisição de energia, 

possibilitando ao organismo o acréscimo de elementos que são necessários 

para o seu desenvolvimento e crescimento (Zavala-Camin, 1996). 

Compreendendo processos de procura, ingestão e digestão, a alimentação 

envolve complexas interações entre aspectos comportamentais, morfológicos, 

fisiológicos, de dinâmicas populacionais e as interações entre presa e predador 

(Brodeur et al. 2017). Além de fornecer informações úteis para compreensão 

da dinâmica de ocupação de nicho pelas espécies ao longo da vida, o alimento 

utilizado está relacionado principalmente a características intrínsecas das 

espécies como a morfologia e comportamento alimentar e em uma escala mais 

abrangente, ao tipo de alimento e sua disponibilidade no ambiente (Berg, 

1979). 

A análise de conteúdo estomacal é a ferramenta mais básica para obtenção 

de informações acerca de teias tróficas em comunidades de ecossistemas 

aquáticos (Berg, 1979). A partir dessa análise é possível inferir (quali e 

quantitativamente) sobre o alimento mais importante na dieta da espécie, assim 

como disponibilizar informações acerca de interações entre presa e predador e 

possíveis mudanças temporais na dieta (Alberto et al. 2014). 

Estudos relacionados ao hábito alimentar de peixes, geralmente buscam 

compreender se há diferenças na dieta entre espécies, quais são essas 

diferenças e se são significativas. Além disso, é possível fazer comparações 

dentro de um mesmo ambiente ou entre diferentes locais, assim como 

comparações relacionadas à classes de tamanho, sexo e relacionadas a uma 

perspectiva temporal (Ferry & Cailliet, 1996). Assim, estudos sobre ecologia 

trófica de peixes buscam determinar quais são os itens alimentares de maior 

importância, disponibilizando informações para a descrição da dieta e hábito 

alimentar de uma espécie (Bennemann et al. 2006). 

Além disso, a análise da dieta das espécies pode fornecer informações que 

auxiliam na compreensão de como as teias tróficas estão estruturadas em 

determinado ecossistema, quais fatores estão relacionados a essa 

estruturação, além de fornecer informações básicas sobre aspectos ecológicos 

das espécies (Brown et al. 2011). As interações existentes dentro de 
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comunidades e populações biológicas, assim como a disponibilidade e 

distribuição de recursos no ambiente, sofrem forte influência da dinâmica no 

uso de recursos pelos organismos (Ross, 1986). 

 

1.3.3 Fatores que afetam a alimentação dos peixes 

 

Condições ambientais em escala sazonal podem influenciar a dinâmica de 

interações entre os organismos em determinada comunidade, assim como os 

padrões de distribuição espacial dessas espécies. Assim, variações temporais 

no ambiente podem reduzir as pressões competitivas entre as espécies, o que 

consequentemente pode possibilitar a coexistência a partir da redução na 

sobreposição de nichos (Figueiredo & Pessanha, 2015). Na perspectiva da 

utilização de recurso tróficos, variações nas preferências por determinado 

recurso alimentar podem indicar mudanças ontogenéticas, bem como, 

comportamento oportunista sobre recursos disponíveis em diferentes escalas 

espaciais e temporais (Vasconcelos-Filho et al. 2003). 

Mudanças ontogenéticas na dieta estão relacionadas com a preferência 

alimentar, característica que desempenha um importante papel no 

desenvolvimento, crescimento e sobrevivência dos organismos, sendo 

resultado dos complexos ciclo de vida de muitas espécies (Saikia, 2016). 

Nesse contexto, Ross (1986) aponta que assembleias de peixes são 

frequentemente estruturadas em tamanho, sendo este um fator que leva a uma 

variedade de interações (e.g. competição e predação), as quais podem ocorrer 

em diferentes estágios do ciclo de vida das espécies. Estágios larvais, por 

exemplo, mudam sua eficiência no forrageamento durante sua ontogenia, onde 

indivíduos em determinados estágios podem ocupar diferentes profundidades 

(Perck et al. 2012). 

Muitos peixes apresentam uma considerável plasticidade alimentar em sua 

dieta. Os predadores podem alternar as suas preferências por determinadas 

presas de acordo com o seu crescimento, as mudanças de habitat, a 

disponibilidade sazonal dos alimentos e também pela seleção ativa dos 

alimentos preferidos (Lowe-Mcconnell, 1999). A grande variedade de hábitos 

alimentares dos peixes e a habilidade que estes possuem em utilizar uma fonte 
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de recurso mais vantajosa em determinado período, pode ser chamada de 

adaptabilidade trófica (espécies oportunistas) (Gerking, 1994).   

Características intrínsecas as presas também podem desempenhar 

importante papel na organização de assembleias de peixes. Baldó e Drake 

(2002) encontraram que o tamanho e a disponibilidade das presas no estuário 

de Guadalquiver na Espanha, parecem ser os principais fatores na 

determinação de guildas tróficas em assembleias de pequenos peixes. 

Em um estudo comparativo sobre a organização trófica de assembleias de 

peixes juvenis, conduzido no estuário Mamanguape na Paraíba, Figueiredo e 

Pessanha (2015) encontraram diferenças na estruturação trófica das 

assembleias de peixes, onde foram perceptíveis variações no uso dos recursos 

entre e dentro dos locais estudados. Os autores argumentam que essas 

variações no uso dos recursos podem estar relacionadas a influência do ciclo 

hidrológico, pois foi encontrada mudanças nas proporções das guildas tróficas 

em escala temporal.  

Conforme Blaber (2012), na região tropical os estudos sobre ecologia trófica 

de peixes em ambientes estuarinos permanecem dentro da perspectiva da 

utilização da análise de conteúdo estomacal, sendo perceptível uma 

complementariedade nesses estudos com abordagem focadas na análise de 

isótopos estáveis. A análise de isótopos estáveis tem sido utilizada para 

elucidação da dinâmica nas teias tróficas, onde isótopos (átomos com o 

mesmo número de prótons e elétrons, mas diferem no número de nêutrons ) de 

Carbono (C) são utilizados para identificar as fontes de energia para os 

consumidores e o isótopo de Nitrogênio (N) é usado para determinar a posição 

trófica dos consumidores na teia trófica de determinado ecossistema (Pereira 

2007; Santos et al. 2017). 

De forma geral, como explanado na revisão de Garcia e Giarrizzo (2014), 

mesmo com um aumento no número de pesquisas conduzidas com essa 

temática, levando em consideração a extensão da costa brasileira, ainda são 

necessário esforços e incentivos em trabalhos sobre aspectos básicos do 

hábito alimentar de muitas espécies, na tentativa de tentar abranger um 

número maior de espécies de peixes de diferentes níveis tróficos. Isso é 

consequência de muitos trabalhos direcionarem maior atenção a espécies de 

importância comercial, as quais, geralmente, ocupam níveis tróficos mais altos. 
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Essas iniciativas poderiam preencher as lacunas que ainda existem 

relacionado a essa temática e, consequentemente, poderá auxiliar na 

compreensão da estrutura trófica de ecossistemas marinhos no Brasil. 

 

1.3.4 Conceito de guilda e guildas tróficas 
 
 

Comunidades biológicas podem ser compreendidas como um conjunto 

complexo de guildas ou grupos funcionais os quais interagem entre si e podem 

conter uma ou mais espécies, fornecendo informações de como as 

comunidades estão organizadas (Krebs, 2009). Conforme Blondel (2003), 

dependendo da pergunta que conduz a pesquisa, é possível separar 

conceitualmente guildas de grupos funcionais. Organismos que são agrupados 

em um mesmo grupo funcional são considerados na perspectiva de 

influenciarem de forma similar algum processo dentro do ecossistema. Já o 

conceito de guilda, diz respeito a grupos de espécies que exploram o mesmo 

tipo de recurso de forma similar, independentemente de suas relações 

filogenéticas (Root, 1967; Austen et al. 1994; Morin, 1999).  

O conceito de guilda tem sido utilizado para auxiliar na compreensão e 

descrição das relações tróficas de muitos organismos, incluindo os peixes 

(Gerking, 1994). Segundo Austen et al. (1994), ao se utilizar o conceito de 

guildas em estudos ecológicos, é necessário que o pesquisador determine 

inicialmente: (1) qual será o recurso chave a ser utilizado na pesquisa (e. g. 

alimento ou habitat); (2) o nível de utilização do recurso que permite que um 

indivíduo seja alocado em determinada guilda; (3) quais as possíveis variações 

dos membros de uma guilda que podem, por algum fator, agrupá-los em 

guildas diferentes simultaneamente. 

Como as espécies que compõem as guildas são ecologicamente similares, 

pode existir intensa competição interespecífica (Root, 1967). As interações 

competitivas dentro de uma mesma guilda são mais fortes quando comparadas 

com as interações entre guildas diferentes (Pianka, 1980). Partindo desse 

contexto, uma vantagem desta abordagem é a possibilidade de definir guildas 

independentemente das espécies que as compõem, o que permite gerar 

comparações sobre a organização de diferentes comunidades, mesmo que não 

compartilhem espécies em comum. 
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A definição de guildas pode também auxiliar na simplificação de análises de 

dados em comunidades biológicas, pois fornece uma unidade operacional (e.g. 

conjunto de espécies ou indivíduos) dentro de toda a comunidade estudada 

(Austen et al. 1994). Além disso, essa abordagem pode ser útil em situações 

em que há um grande número de espécies na comunidade, gerando um 

conjunto extenso de dados, o que dificulta as análises, assim como a 

possibilidade de comparação entre os dados que descrevem a composição de 

comunidades a partir de espécies ecologicamente equivalentes (Root 1967; 

Austen et al. 1994). 

Conforme revisão de Elliot et al. (2007) uma forma de categorizar e 

comparar assembleias de peixes em ambientes estuarinos é a partir da 

definição de guildas. Franco et al. (2008), revisando guildas de peixes nestes 

ambientes considerou três aspectos funcionais para categorização dos grupos: 

(1) a forma como os peixes utilizam o ambiente estuarino durante o seu ciclo 

de vida, levando em consideração principalmente o tipo, a frequência e o 

tempo de uso, além de informações sobre abundância; (2) estratégias e 

preferências alimentar, relacionando ao tipo de alimento explorado e as áreas 

dentro do estuário onde esse recurso foi utilizado; (3) aspectos reprodutivos, 

focando os locais selecionados para desova, características dos ovos e 

embriões e o grau de cuidado parental. 

Em relação a categorização de guildas tróficas, Hangreaves et al. (2017) 

ressalta que a inserção de espécies em grupos tróficos deve ser feita com 

cautela de forma que as classificações forneçam subsídios para uma melhor 

compreensão das relações tróficas em determinado ambiente.  

Seguindo as orientações da revisão de Elliot et al. (2007), Franco et al. 

(2008) estabeleceram com base no tipo de alimento explorado e o local onde o 

alimento é explorado pelos peixes dentro do estuário, oito guildas tróficas (em 

inglês: Feeding mode functional group), sendo essa classificação uma das mais 

utilizadas: (1) Microbentívoros e (2) Macrobentívoros: se alimentam 

principalmente da fauna associada ao bentos, epibentos e hiperbentos, sendo 

o tamanho das presas o fator principal na classificação dessas duas guildas; 

(3) Planctívoros: se alimentam predominantemente no Zooplancton e 

ocasionalmente no Fitoplancton na coluna d´água; (4) Hiperbentívoros/ 

Zoobentívoros: se alimentam de pequenos invertebrados móveis que estão 
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sobre o substrato e também de Zooplancton; (5) Hiperbentívoros/ Piscívoros: 

se alimentam também de organismos que estão sobre o substrato, porém são 

caracterizados por consumirem grandes invertebrados móveis e peixes; (6) 

Detritívoros: se alimentam de pequenos organismos que estão associados a 

camada superficial do substrato, além da ingestão de matéria orgânica 

associada e sedimento; (7) Herbívoros: se alimentam de macroalgas e 

macrófitas e (8) Onívoros: se alimentam tanto de material vegetal quanto 

animal.  
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1  A formatação das citações e referências do capítulo foi feita de acordo com as 

normas do periódico Annual Reviews of Ecology, Evolution, and Systematics, 
conforme regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução 
(PPGEcoEvol) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
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2 INTRODUÇÃO 
 

Os organismos respondem a mudanças ambientais ajustando seus 

atributos morfológicos, fisiológicos e comportamentais, seja em uma 

perspectiva evolutiva ou frente a mudanças recentes (Wingfield, 2013; Tilman, 

2001). Entender como esses atributos interagem com filtros ambientais 

(abióticos e bióticos), torna-se essencial para obtenção de informações que 

auxiliem na compreensão de como as comunidades biológicas estão 

organizadas espaço-temporalmente e quais fatores são responsáveis por essa 

organização (Carvalho et al. 2015; Súarez & Petrere Júnior, 2007). Nesse 

contexto, uma alternativa para tentar entender como as comunidades 

biológicas estão organizadas é a partir de estudos sobre as suas relações 

tróficas (Krebs, 2009), que podem ser compreendidas a partir da categorização  

e definição de guildas com base no tipo de recurso alimentar explorado (Elliot 

et al. 2007; Franco et al. 2008). 

O conhecimento advindo de estudos sobre dieta e aspectos alimentares 

das espécies ainda é uma das principais questões dentro da ecologia geral e 

aplicada (Albouy et al. 2011). Além de fornecer informações básicas sobre 

aspectos ecológicos das espécies, pesquisas envolvendo ecologia alimentar 

buscam também compreender as características acerca da história natural das 

espécies, assim como, o seu papel na estrutura e organização no que tange as 

características tróficas dos ecossistemas aquáticos (Brown et al. 2011; Braga 

et al. 2012). Assim, estudos que abordam ecologia alimentar são importantes 

fontes de informações sobre as complexas interações entre os atributos 

intrínsecos das espécies e seu ambiente (Berg, 1979; Ferry & Cailliet, 1996; 

Broudeur et al. 2017). 

Ecossistemas aquáticos, como ambientes estuarinos, são utilizados como 

sítio de alimentação por muitas espécies de peixes, principalmente os juvenis. 

Considerado um dos ecossistemas aquáticos mais produtivos, a disponibilidade 

de alimento em áreas estuarinas pode ser um fator chave limitando o 

crescimento e sobrevivência dos indivíduos jovens (Martinho et al. 2012; Potter 

et al. 2013). Além disso, esses ambientes servem também como rota de 

migração, área de desova e reprodução (recrutamento), e algumas espécies 

podem utilizar o estuário para completar o seu ciclo de vida (Potter et al. 2013).  



21 
 

Diante desse cenário, o sucesso das assembleias de peixes juvenis e em 

estágio de larvas está intimamente relacionado com a sobrevivência dos 

indivíduos, aumentando, então, a possibilidade de recrutamento para reposição 

do estoque de adultos e consequentemente, levar a um crescimento da 

população (Favero & Dias, 2015). Assim, esses ambientes desempenham 

importante papel como áreas de berçários para juvenis de muitas espécies, 

principalmente aquelas consideradas marinhas-estuarino dependentes, muitas 

das quais são representadas por espécies de interesse comercial (Martinho et 

al. 2012; Sales et al. 2017).   

 A costa da Bahia é rica em reentrâncias que abrigam estuários que 

parecem servir de berçário para as espécies marinhas, muitas das quais 

possuem alta importância comercial e estão sob forte ameaça. Dentre estas 

reentrâncias destacam-se as diferentes baías que apresentam pronunciada 

vocação para os mais diversos setores econômicos (e.g. pesca, turismo, 

especulação imobiliária e logística). Assim, estas baías estão sob forte pressão 

antrópica e a importância delas para a manutenção das populações marinhas 

ainda é pouco conhecida, bem como, a sua importância para a ictiofauna que 

utiliza áreas/habitat dentro destas baías em alguma fase do seu ciclo de vida.  
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3 OBJETIVO 
 

O presente estudo investigou a dieta e organização trófica da ictiofauna 

abundante em áreas rasas da Baía de Todos os Santos, Bahia, com enfoque 

no consumo de recursos alimentares e no reconhecimento e importância 

proporcional de guildas tróficas e suas relações com parâmetros ambientais.  

 

Os objetivos específicos foram: 

✓ Descrever a dieta das espécies abundantes em áreas rasas da Baía de 

Todos os Santos;  

✓ Definir as guildas tróficas com base nos recursos alimentares 

consumidos; 

✓ Avaliar a distribuição das guildas tróficas ao longo de parâmetros 

ambientais; 

✓ Verificar se há variações na dieta e distribuição das guildas trófica 

durante períodos de maior e menor pluviosidade. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Caracterização da área de estudo 
 

A Baía de Todos os Santos (BTS) e a Baía de Camamu são as maiores 

Baías da costa da Bahia e estão localizadas respectivamente nas porções 

Nordeste e Central (Couto et al. 2013). A BTS é a única dentre as 24 baías 

costeiras com mais de 50 km2 de área no litoral brasileiro, sendo considerada a 

segunda maior baía do Brasil e a maior baía da costa baiana (Cirano & Lessa, 

2007; Lessa et al. 2009). 

 Ocupando uma área de aproximadamente 1.100 km2 e 200 km de 

perímetro na costa (Vale & Schaeffer-Novelli, 2018), a região apresenta uma 

expressiva extensão de recifes de corais, estuários e manguezais (Hatje & 

Andrade, 2009; Lessa et al. 2009). Os manguezais margeiam uma considerável 

área dentro da BTS (figura 6), sendo que grande parte dessas áreas estão 

associadas aos tributários de água doce da região (Costa et al. 2015). Grande 

parte da BTS sofre com recorrentes impactos antrópicos causados pelo 

crescimento metropolitano da capital (Salvador) e áreas adjacentes, além da 

presença de polos petroquímicos (Dias et al. 2011). A Baía de Todos os Santos 

apresenta clima úmido, sendo que, em média, 53% do total anual de 

precipitação ocorre entre os meses de abril e julho (Lessa et al. 2018). 

O Rio Paraguaçu, principal tributário de água doce da BTS, ocupa uma 

área de aproximadamente 56.300 km2, drenando os rios do continente e 

fornecendo a principal fonte de descarga para a baía. Além do Rio Paraguaçu, 

outras duas grandes bacias de drenagem (Jaguaripe e Subaé) estão 

associadas à BTS sendo as três, representativas de 74% da descarga fluvial 

total, além do registro de outras 91 pequenas bacias que geram um efeito de 

descarga difusa durante os meses úmidos (Hatje & Andrade, 2009; Lessa et al. 

2009). A bacia do Rio Paraguaçu apresenta valores máximos de descarga 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 & Lessa 2007).  
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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 & 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 

m3 s-1 e 9 m3 s-1, respectivamente (Cirano & Lessa 2007). 

 

 

 

 

 

 

Os pontos iniciais associados ao Rio Paraguaçu (figura 7) apresentam 

vegetação densa de mangue e ao longo dessa região vários pequenos 

munícipios foram construídos a margem do rio, principalmente na margem 

direita, sentido Ilha de Itaparica. Dentro do Estuário do Rio Paraguaçu são 

amostrados três pontos, sendo o primeiro com substrato basicamente de lama, 

bastante evidente após diminuição da maré. O segundo ponto apresenta áreas 

um pouco mais profundas nas margens quando comparado ao primeiro e 

Figura 6. Mapa evidenciado os pontos amostrais na Baía de Todos os Santos, 
Bahia, Brasil. 
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terceiro ponto do Paraguaçu, sendo que, em algumas regiões, é perceptível 

uma rápida declividade no fundo, composto principalmente de lama associada 

a vários troncos e fragmentos da vegetação de mangue e áreas mais rasas 

com fundo de areia.  

O último ponto associado ao estuário do rio Paraguaçu, está localizado 

na Baía de Iguape, apresentando substrato composto principalmente de areia 

carreada em grande parte pelo assoreamento do rio. A Baía de Iguape possui 

76,1 km2 de área, sendo considerada um subsetor da BTS fortemente 

influenciado pela descarga de água do rio Paraguaçu (Lessa et al. 2009).  

 

4.2 Coleta e triagem 
 
 

Foram realizadas seis campanhas de amostragens da ictiofauna em 

zonas rasas (infralitoral) do estuário do Rio Paraguaçu até áreas da parte 

interna e externa (área de exposição marinha) da Baía de Todos os Santos 

(Figuras 6 e 7), durante as marés de sizígia (0,0 a 0,3 m), sendo as coletas 

conduzidas sempre na maré baixa em horários diurnos. Para cada ponto 

amostral, foram realizados 5 arrastos em linha reta por um percurso de 30 m 

utilizando redes de arrasto manual do tipo picaré (10 × 1,5 m; malha: 5 mm).  

Simultaneamente às coletas da ictiofauna, foram mensuradas as 

seguintes variáveis ambientais: salinidade, temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido, densidade e condutividade da água. Essas medidas foram feitas 

com auxílio de um Multiparâmetro Horiba U50. As campanhas de coletas foram 

agrupadas em dois períodos de acordo valores de pluviosidade (figura 8). O 

período chuvoso corresponde as campanhas de coletas conduzidas em maio e 

julho de 2017 e abril de 2018 e o período seco corresponde as campanhas 

realizadas em agosto, setembro, novembro e dezembro de 2018 (figuras 9 e 

10). Os dados de pluviosidade mensal durante os meses de amostragem foram 

obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  
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Figura 7. Visão geral dos pontos de amostragem na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. A: 
Paraguaçu ponto 1; B: Paraguaçu ponto 2; C: Paraguaçu ponto 3; D: Salinas E: Jiribatuba; F: Penha. 
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Figura 8. Relação dos meses e anos de amostragens da ictiofauna na Baía de 
Todos os Santos. De acordo pluviosidade as campanhas de coletas foram 
separadas em período chuvoso e período seco.  
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Após as coletas, os espécimes foram acondicionados em sacos 

plásticos, devidamente etiquetados, conservados em gelo e transportados para 

o Laboratório de Ictiologia da UEFS, onde foram realizados todos os 

procedimentos de identificação taxonômica das espécies, seguindo as 

seguintes diagnoses: Figueiredo; Menezes (1978), Carpenter (2002), Araújo; 

Teixeira; Oliveira (2004), Fischer; Pereira; Vieira (2011). Para padronização das 

nomenclaturas utilizou-se como referência a revisão de Bentacur-r et al. (2017).  

 
 Figura 9. Chuva acumulada mensalmente para a região da Baía de Todos os 

Santos (BTS) para o ano de 2017. Os meses de coletas estão marcados em 

vermelho. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
 

 
 

 
 Figura 10. Chuva acumulada mensalmente para a região da Baía de Todos 

os Santos (BTS) para o ano de 2018. Os meses de coletas estão marcados 

em vermelho. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  
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Após a identificação das espécies amostradas, o comprimento total e 

peso dos indivíduos foram aferidos utilizando papel milímetrado e balança de 

precisão (0,01 g). Os exemplares testemunho destinados a Divisão de Peixes 

do Museu de Zoologia da UEFS (MZFS) foram fixados em formol 10% e 

posteriormente preservados em álcool 70% e não foram utilizados na coleta de 

dados alimentares. 

4.3 Análise de dados 

A classificação das espécies levando em consideração a abundância e a 

frequência de ocorrência foi feita com base no método de Garcia e Vieira, que 

se baseia no percentual numérico (PN%) e na frequência de ocorrência (FO%) 

das espécies. Através destes dados as espécies foram classificadas segundo 

Palma (1975), em: 

 

CLASSIFICAÇÃO FREQUÊNCIA ABUNDÂNCIA PN% FO% 

Dominantes Frequentes Abundantes >100 >50 

Intermediárias 
Frequentes Pouco abundante <100 >50 

Pouco frequente Abundante >100 <50 

Raras Pouco frequente Pouco abundante <100 <100 

 

Com o intuito de melhor explorar as análises dos dados de distribuição 

e da dieta das espécies e dos parâmetros ambientais, foram utilizados métodos 

de ordenação. Os métodos de ordenação buscam por variações dos gradientes 

em um espaço de dados multidimensionais, resultando na organização desses 

dados em um novo sistemas de coordenadas que melhor explicam as 

variações (Paliy & Shankar, 2016).   

Para analisar a relação entre os parâmetros ambientais e as espécies, 

foi utilizada a Análise de Correspondência Canônica (Canonical 

Correspondence Analysis – CCA).  Essa análise de ordenação, busca 

posicionar os objetos (nesse caso as espécies ou guildas) em relação a um ou 

mais eixos (parâmetros abióticos), de modo que, a posição dos objetos em 

relação aos eixos e entre eles, disponibilizem o máximo de informações 

Tabela 1. Classificação das espécies quanto a dominância levando em consideração a 
frequência de ocorrência e a abundância. 
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ecológicas acerca das interações estudadas. Essa técnica de ordenação tem 

sido amplamente utilizada com o intuito de explorar as inter-relações entre 

dados de espécies e gradientes ambientais (Gottelli & Ellison, 2011; Valentin, 

2012). 

Como o objetivo da CCA é evidenciar as relações entre dois conjuntos 

de variáveis X e Y, supondo uma relação unimodal, duas matrizes de dados 

foram utilizadas. A primeira corresponde a matriz de abundância das espécies, 

sendo os valores de abundância transformados a partir da transformação de 

Hellinger (Ramette, 2007; Paliy & Shankar, 2016). 

A segunda matriz de dados corresponde aos parâmetros ambientais. A 

transformação destes parâmetros deu-se a partir da logaritimização dos dados, 

onde temos: log (x), sendo log o logaritmo na base 10 e x corresponde ao valor 

não transformado. Cada parâmetro ambiental foi testado quanto a sua 

significância a partir do teste de permutação de Monte de Carlo com 1000 

simulações. A CCA foi feita Ambiente R com o pacote vegan (Oksanen, 2019). 

Entre as espécies classificadas como abundantes e que apresentaram 

um número mínimo de 30 indivíduos por período (chuvoso e seco), dez foram 

escolhidas para as análises de dieta e tiveram seus estômagos extraídos. A 

escolha das espécies levou em consideração a distribuição da abundância ao 

longo dos pontos de amostragem e a frequência de ocorrência. 

Os itens alimentares encontrados nos estômagos foram analisados sob 

microscópio estereoscópico e óptico (quando necessário), sendo todo o 

conteúdo identificado até a menor categoria taxonômica possível, dependendo 

do grau de digestão de cada item. Para a identificação dos itens, utilizou-se 

referências pertinentes a cada grupo, e, quando possível, auxílio de 

especialistas. As referências utilizadas nas identificações foram:  Costa et al. 

(2006), Brusca e Brusca (2007), Barnes et al. (2008), Thomé et al. (2010), 

Fransozo e Negreiros-Fransozo (2016). 

Após a identificação, foram realizadas análises quantitativas dos itens 

encontrados e a dieta das espécies foi caracterizada através do método de 

Frequência de Ocorrência (FO%), que corresponde à frequência percentual de 

estômagos contendo determinado item alimentar, em relação ao número total 

de estômagos contendo alimento. Também foi medido o volume (VO) de cada 

item, onde o item alimentar foi colocado em uma placa quadrada de vidro com 
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fundo revestido por uma escala milimetrada e bordas de 1 mm de altura com o 

intuito de verificar quantos milímetros cúbicos o item ocupava no estômago 

(Albrecht & Caramaschi, 2003). 

Para calcular a importância de cada item encontrado no conteúdo 

estomacal, a dieta foi caracterizada a partir da utilização do Índice Alimentar 

(IAi), que consiste na razão entre o produto da frequência de ocorrência e 

volume (em valores percentuais) de cada item e a somatória dos produtos para 

todos os itens constatados (Kawakami & Vazzoler, 1980), dado pela seguinte 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.3.1 Quantificação de fitoplâncton (Diatomáceas) 
 
 

 Para itens microscópicos foi utilizada uma combinação do método 

volumétrico na lupa, seguido pela avaliação quali-quantitativa de uma sub-

amostragem em microscópio óptico. Essa combinação de procedimentos foi 

utilizada somente para descrição da dieta da espécie Gobionellus oceanicus. 

Para isto, o trato digestivo da espécie foi extraído, desenrolado, medido o seu 

comprimento total e posteriormente foi retirado 1/3 da região anterior para 

análise, visto que não há diferenciação entre estômago e intestino.  

Após o conteúdo ser retirado, o mesmo foi analisado na lupa, para 

verificação de algum item identificável, como restos de algum organismo 

(fragmentos, apêndices, estruturas rígidas como carapaças, conchas, etc). 

 
Onde:  

IAi = Índice alimentar. 

i = 1,2... n = determinado item alimentar. 

Fi = Frequência de ocorrência (%) de determinado 

item. 

Vi = Volume (%) de determinado item. 

 

Vi = Volume (%) de determinado item. 
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Após essa verificação visual na lupa, foi medido o volume desse conteúdo, 

conforme explicado anteriormente (subitem 4.3) e após esse procedimento 

retirou-se uma sub-amostra de 0.1 ml, a qual foi diluída em 1.0 ml de álcool em 

tubos de plástico do tipo eppendorff. Posteriormente a essa diluição, foi retirado 

com auxílio de uma pipeta, 50uL desse conteúdo para análise em microscópio.  

Para a contagem dos organismos da sub-amostra de 50uL, utilizou-se 

a câmara de contagem de Neubauer. Essa câmara é formada por quadrículas, 

sendo que essa quadrícula apresenta 9 quadrados grandes, cada um com 1 

mm2 (figura 11). Os quatros quadrados grandes das extremidades são 

subdivididos em 16 quadrados medianos, cada um com 0,25 mm de lado. No 

quadrado grande central, cada quadrado mediano é dividido em 16 quadrados 

pequenos, com arestas de 0,05 mm (= 0,0025 mm2). A profundidade da 

câmara utilizada é de 0,1 mm.  

Cada sub-amostra retirada foi colocada na câmara e para contagem 

utilizou-se os quatro quadrados grandes das extremidades. Durante a 

visualização do material, as diatomáceas contabilizadas nos quadrantes foram 

separadas por morfotipos.  

Para padronização da contagem utilizando a câmara de Neubauer, é 

necessário a escolha de duas margens do quadrante para a contagem de 

organismos que são visualizados sobre as linhas que delimitam o quadrante. 

Nesse caso, quando as margens esquerda e superior são escolhidas, os 

organismos visualizados sobre as linhas da margem direita e inferior não são 

contabilizados na amostra. O oposto ocorre, caso as margens direita e inferior 

sejam escolhidas. A direção da contagem foi conduzida na forma de “zig-zag”, 

percorrendo visualmente os 16 quadrados e contabilizando todos os morfotipos 

de diatomáceas. 
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Figura 11. Esquema da 
câmara de contagem 
de Neubauer. A grade 

de contagem 
apresenta 9 quadrados 
grandes, cada um de 1 
mm2.  
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A quantidade total de cada morfotipo encontrado nos quatro quadrados 

das extremidades foi utilizada na seguinte fórmula: 

 

 

Após aplicação da fórmula sobre os dados das contagens dos 

morfotipos, esses dados foram utilizados no Índice Alimentar e, por fim, os 

dados da dieta desta espécie foram agrupados com os das outras espécies e 

analisados para definição das guildas tróficas utilizando também o volume 

obtido após os cálculos.  

 

4.3.2 Definição das guildas tróficas  

 

As guildas tróficas foram definidas após análise do conteúdo estomacal 

com base na similaridade dos recursos alimentares consumidos pelas 

espécies. Para isso, foi realizada uma análise de agrupamento (Cluster) 

utilizando o método pela Variância Mínima (Método de Wards) baseado nos 

dados de volume das categorias alimentares. A análise de Cluster corresponde 

a um conjunto de técnicas que são utilizadas para agrupar objetos em 

categorias levando em consideração as suas diferenças (e similaridade). Essa 

técnica busca minimizar as variações dentro de grupos e maximizar as 

variações entre grupos, o que resulta em categorias bem definidas no conjunto 

de dados. O método de Wards agrupa objetos em um determinado grupo de 

forma que esse agrupamento proporcione o menor aumento da variação 

intragrupo.  
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Após a identificação dos itens alimentares até a menor categoria 

taxonômica possível, os mesmos foram agrupados em 15 categorias mais 

abrangentes (Tabela 2), para posteriormente serem utilizadas nas análises, 

representações gráficas e comparações dos dados.  

CATEGORIA COMPOSIÇÃO OBSERVAÇÃO 

1. Bacillariophyceae Diatomáceas e outras microalgas - 

2. Protistas Foraminíferos - 

3. Nematoda Nematóides não identificados - 

4. Material vegetal Fragmentos e sementes 
Geralmente representado 

por restos/fragmentos 
vegetais 

5. Annellida Polychaeta Poliquetas sedentários 

6. Arachnida Araneae e Acari (Hydracarina) 
Aranha (alloctóne) e Acáros 
(Hydracarina) 

7. Mollusca Gastropode e Bivalve - 

8. Microcrustáceos 
Amphipoda, Copepoda, Ostracoda e 

Isopoda 
- 

9. Fragmentos de 
crustáceos 

Brachyura,  

Geralmente fragmentados, 
sendo observado 

apêndices, carapaças 
 

10. Insetos 
Diptera e pupas de díptera, 
Hymenoptera, Hemiptera, 

Thysanoptera e fragmentos 

Geralmente fragmentados, 
mas sendo possível definir 
como inseto 

11. Peixe Restos de peixes digeridos 
Representado por vertebras 
e restos digeridos 
associados 

12. Escamas Escamas ctenóides/cicloides 
Ocorrência independente do 
item peixe 

13. MAD Matéria animal digerida 

 
Na maioria das ocorrências, 
tratava-se provavelmente 
de poliquetos digeridos 
 

14. MOD* Matéria orgânica digerida 

Massa amorfa, não 
identificável, sem distinção 
entre origem animal e 
vegetal 

15. Inorgânico* Sedimento 
Partículas de sedimentos, 
pequenos seixos 

* Não foram utilizados nas análises de agrupamento 

Tabela 2. Categorização dos itens alimentares registrados na dieta das espécies abundantes e 
frequentes coletadas na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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5 RESULTADOS 

 
5.1 Composição da ictiofauna e parâmetros ambientais 
 

Foi registrado um total de 5.448 indivíduos, correspondendo a 78 

espécies, distribuídas em 56 gêneros, 37 famílias e 20 ordens (Tabela 3). As 

famílias mais representativas foram: Sciaenidae, Carangidae e Gerreidae com 

6 espécies cada, seguidas por Engraulidae, Gobiidae e Lutjanidae, 

representadas por 5 espécies cada.  

FAMÍLIA ESPÉCIES P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Centropomidae Centropomus parallelus Poey, 1860       

 Centropomus undecimalis        

Engraulidae Cetengraulis edentulus (Cuvier 1829)       

Polynemidae Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)       

Sphyraenidae Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)       

Sciaenidae Micropogonias furnieri       

 Ophioscion menezesis       

Pomacentridae Abudefduf saxtalis(sexfasciatus)       

Acanthuridae Acanthurus sp.       

Albulidae Albula vulpes (Linnaeus, 1758)       

Muraenidae Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831       

Ophichthidae Myrophis punctatus       

Atherinopsidae Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)       

Synodontidae Synodus foetens (Linnaeus, 1766)       

Belonidae Strongylura marina (Walbaum, 1792)       

 Strongylura timucu (Walbaum, 1792)       

Hemiramphidae Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)       

Carangidae Caranx latus Agassiz, 1831       

 Caranx bartholomei       

 Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)       

 Selene vomer (Linnaeus, 1758)       

 Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)       

 Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)       

Clupeidae Lile piquitinga (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903)       

 Sardinella sp.       

 Harengula clupeola (Cuvier, 1829)       

Engraulidae Anchoa sp.       

 Anchoa januaria (Steindachner, 1879)       

Tabela 3. Lista de espécies de Teleostei coletados na Baía de Todos os Santos, Bahia e suas 
distribuições ao longo dos pontos amostrais. Classificação das espécies seguiu a revisão de 
Betancur-R et al. (2017). P1 = Paraguaçu P1; P2 = Paraguaçu P2; P3 = Paraguaçu P3; P4 = Salinas; 
P5 = Jiribatuba; P6 = Penha. Áreas marcadas em cinza indicam ocorrência das espécies. 
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FAMÍLIA ESPÉCIES P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh, 1900)       

 Anchoa marinii Hildebrand, 1943       

 Anchoa tricolor (Spix & Agassiz, 1829)       

 Anchoviella lepidentostole       

Poeciliidae Poecilia vivípara       

Ephippidae Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)       

Gerreidae Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)       

 Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855       

 Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824)       

 Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863)       

 Ulaema lefroyi (Goode, 1874)       

 Eugerres brasilianus       

Gobiidae Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)       

 Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)       

 Ctenogobius stigmaticus (Poey, 1860)       

 Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)       

 Gobionellus stomatus Starks 1913       

Eleotridae Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)       

 Erotelis smaragdus (Valenciennes 1837)       

Labridae Sparisoma chrysopterum (Bloch & Schneider, 
1801) 

      

Haemulidae Haemulon parra (Desmarest, 1823)       

 Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)       

 Lutjanus alexandrei Moura & Lindeman, 2007       

Lutjanidae Lutjanus analis (Cuvier, 1828)       

 Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)       

 Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)       

 Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)       

Mugilidae Mugil sp        

 Mugil curema Valenciennes, 1836       

Scorpaenidae Scorpaena plumieri Bloch, 1789       

Serranidae        

 Diplectrum bivittatum (Valenciennes, 1828)       

 Rypticus randalli Courtenay, 1967       

 Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)       

Mullidae Mulloidichthys martinicus       

Achiridae Achirus declivis Chabanaud, 1940       

 Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)       

 Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915)       

Cynoglossidae Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824)       

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 1900       

 Citharichthys macrops Dresel, 1885       

 Syacium micrurum Ranzani, 1842       

Sparidae Calamus penna (Valenciennes, 1830)       

 Pagrus pragus        

Fistulariidae Fistularia petimba Lacepède, 1803       
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FAMÍLIA ESPÉCIES P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Syngnathidae Cosmocampus elucens (Poey, 1868)       

 Syngnathus sp.       

 Syngnathus dunckeri        

 Syngnathus pelagicus Linnaeus, 1758       

Diodontidae  Chilomycterus spinosus spinosus (Linnaeus, 
1758)                                                                                                                     

      

Monacanthidae Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)       

Tetraodontidae Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900       

 Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)       

 Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)       

                              Total = 78 espécies  
     

 

Em relação às abundâncias das espécies no período chuvoso e seco, foi 

registrado maior número de indivíduos coletados no período seco (n=2819), do 

que no período chuvoso (n=2632).  

Os cálculos de dominância, levando em consideração a frequência de 

ocorrência e abundância das espécies, indicou 18 espécies classificadas como  

dominantes (tabela 4). Desse total, dez espécies abundantes e frequentes 

(n≥30 por período) foram utilizadas para análise e descrição da dieta. 

ESPÉCIES ABUNDÂNCIA COLETAS FO% PN% 

Achirus declivis 110 4 66,66 2,06 

Achirus lineatus 136 5 83,33 2,55 
Anchoa januaria 205 6 100 3,85 

Anchoa marinii 72 3 50 1,35 
Anchoa sp. 280 6 100 5,26 

Atherinella brasiliensis 1288 6 100 24,22 
Ctenogobius boleosoma 322 6 100 6,05 

Diapterus rhombeus 373 5 83,33 7,01 
Eucinostomus argenteus 586 6 100 11,02 

Gobionellus oceanicus 109 6 100 2,05 
Lile piquitinga 67 6 100 1,26 

Lutjanus synagris 141 3 50 2,65 
Mugil sp 161 5 83,33 3,02 

Oligoplites saurus 154 6 100 2,89 
Sparisoma chrysopterum 106 4 66,66 1,99 

Sphoeroides greeleyi 317 6 100 5,96 
Sphoeroides testudineus 97 6 100 1,82 

Tabela 4. Relação das espécies consideradas dominantes (Frequentes e abundantes) na Baía 
de Todos os Santos ao longo das campanhas de amostragem. FO% = Frequência de 
Ocorrência; PN% = Percentual Numérico. As espécies em destaque foram utilizadas para as 
análises. 
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Ulaema lefroyi 168 5 83,33 3,15 

 

Entre as dez espécies abundantes, quatro foram registradas ao longo de 

toda área de estudo (Atherinella brasiliensis, Oligoplites saurus, Eucinostomus 

argenteus e Sphoeroides greeleyi). Apenas Achirus lineatus apresentou 

distribuição restrita aos pontos amostrais associados ao estuário do Rio 

Paraguaçu e as espécies Diapterus rhombeus e Gobionellus oceanicus foram 

registradas até a região de Salinas, mas com maiores registros de abundância 

em áreas internas do estuário do Paraguaçu, principalmente no primeiro ponto 

amostral (tabela 5).  

 

ESPÉCIES CÓDIGO 
 
ParP1 

 

 
ParP2 

 

 
ParP3 

 

 
Salinas 
 

 
Jiribatuba 
 

Penha 

Achirus lineatus Achlin 102 9 13 - - - 

Anchoa januaria Ancjan 58 63 12 1 17 - 

Atherinella brasiliensis Athbra 5 1 373 320 801 18 

Oligoplites saurus Olisau 42 1 7 88 6 1 

Diapterus rhombeus Diarho 284 28 9 30 - - 

Eucinostomus argenteus Eucarg 4 - 62 303 327 5 

Ctenogobius boleosoma Ctebol 62 7 171 29 31 - 

Gobionellus oceanicus Goboce 83 7 3 2 - - 

Sphoeroides greeleyi Sphgre 1 1 2 142 102 7 

Sphoeroides testudineus Sphtes 8 7 35 12 30 - 

 

Em relação as guildas de uso do ambiente estuarino, seguindo as 

classificações de Elliott et al. (2007), Franco et al. (2008), Medeiros et al. 

(2017) e Lima et al. (2018), entre as dez espécies abundantes, quatro foram 

classificadas como espécies estuarinas (EE) (A. brasiliensis, G. oceanicus, S. 

greeleyi e S. testudineus), com registro de ocorrência em todas as campanhas 

de amostragem. A guilda de espécies Marinho-dependentes (MD) foi 

representada por cinco espécies (A. lineatus, C. boleosoma, D. rhombeus, E. 

argenteus, e O. saurus), registradas no mínimo em cinco campanhas, e apenas 

A. januaria como representante da guilda Marinho-oportunista (MO), ocorrendo 

em todas as campanhas.  

Tabela 5. Distribuição dos valores de abundância total das espécies abundantes e frequentes 
para cada ponto amostral dentro da Baía de Todos os Santos durante as seis campanhas de 
coleta. ParP1 = Paraguaçu Ponto 1; ParP2 = Paraguaçu Ponto 2; ParP3 = Paraguaçu Ponto 3. 
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Em relação aos valores do comprimento total obtido de todas as 

espécies abundantes, G. oceanicus foi a espécie registrada com maiores 

tamanhos, sendo os menores indivíduos registrados para as espécies O. 

saurus e A. lineatus (tabela 6).  

 

 

Espécies 

Comprimento total (cm) 

Período Chuvoso Período seco 

Mínimo/Máximo Média Mínimo/Máximo Média 

Achirus lineatus 1.7 - 5.0 3.6  2.2 - 4.8 3.5 

Anchoa januaria 3.4 - 7.1 4.6 4.0 - 6.2 5.2 

Atherinella brasiliensis 3.0 - 9.5 5.9 2.5 -1 4.7 5.2 

Ctenogobius boleosoma 2.8 - 5.5 3.8 2.7 - 6.0 3.8 

Diapterus rhombeus 1.7 - 5.8 2.7 1.8 - 13.5 3.7 

Eucinostomus argenteus 2.0 - 6.6 3.8 1.7 - 11.9 3.9 

Gobionellus oceanicus 5.9 - 18.3 18.3 5.8 - 17.9 12.08 

Oligoplites saurus 2.0 - 4.6 2.9 1.4 - 5.4 2.9 

Sphoeroides greeleyi 1.5 - 11.3 6.7 2.0 - 9.8 5.7 

Sphoeroides testudineus 2.7 - 11.3 6.6 3.3 - 15.1 6.6 

 

Em relação aos parâmetros ambientais, os menores valores de 

salinidade foram registrados nos pontos amostrais localizados no estuário do 

Rio Paraguaçu, onde os menores registros foram de 0,2 referente ao primeiro 

ponto e 0,5 referente ao segundo ponto (figura 15). Os registros mais elevados 

foram para o ponto de Salinas (32,8). Na penha, único ponto de exposição 

marinha, a salinidade variou de 30,8 a 31,9. 

  

Tabela 6. Relação geral dos valores (mínimo/máximo) de comprimento total (CT) para cada 
espécie (abundantes e frequentes) no período chuvoso e seco com suas respectivas médias. 
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Figura 12. Variação espaço-temporal dos valores de salinidade em função 
da pluviosidade mensal durante cada campanha de coleta. 
 

 

 

Figura 12. Variação espaço-temporal dos valores de salinidade em função da 
pluviosidade mensal durante cada campanha de coleta. 
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Os dados dos parâmetros ambientais coletados durante as campanhas 

de amostragens são apresentados nas figuras 13 e 14 e os valores médios de 

cada parâmetro são apresentados na tabela 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Figura 13. Demarcação espacial e temporal dos valores de Temperatura, Salinidade e Oxigênio 
dissolvido ao longo das campanhas de amostragem na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Parâmetros ParP1 ParP2 ParP3 Salinas Jiribatuba Penha 

Temperatura 27.15 27.73 29.37 27.74 27.48 28.22 

Salinidade 2.2 4.1 19.2 31.07 25.8 31.6 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 12.29 9.81 9.69 8.90 8.26 10.55 

Potencial de Hidrogênio 
(pH) 

7.34 7.44 8.20 8.36 8.22 8.40 

Densidade (σt)  
 

0 0.35 10.28 19.67 16.88 19.95 

Condutividade (ms/cm) 4.16 7.25 30.77 47.7 42.15 48.37 

 

Tabela 7. Valores médios dos parâmetros ambientais durantes as campanhas de 
amostragem na Baía de Todos os Santos, Bahia.  
 

  

  

Figura 14. Demarcação espacial e temporal dos valores de pH e Densidade ao longo das 
campanhas de amostragem na Baía de Todos os Santos, Bahia 
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 O modelo gerado a partir da CCA visando correlacionar a abundância 

das espécies aos parâmetros ambientais (figura 15) foi significativo (p<0,05), 

sendo o primeiro eixo da análise representativo de 74% da variação dos dados 

e o segundo eixo explicando 15% dos dados.  

Em relação aos parâmetros ambientais utilizados na análise, aqueles 

que apresentaram correlação (colinearidade) foram retirados da análise. Dos 

cincos parâmetros utilizados na análise, somente o pH e salinidade foram 

significativos (tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de ordenação da Análise de Correspondência Canônica evidenciando a 
relação entre a abundância das espécies e os parâmetros ambientais. As imagens das espécies 
foram obtidas a partir do Fishbase. Achlin = Achirus lineatus; Ancjan = Anchoa januaria; Athbra = 
Atherinella brasiliensis; Ctebol = Ctenogobius boleosoma; Diarho = Diapterus rhombeus; Eucarg 
= Eucinostomus argenteus; Goboce = Gobionellus oceanicus; Olisau = Oligoplites saurus; 
Sphgre = Sphoeroides greeleyi; Sphtes = Sphoeroides testudineus. 
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Parâmetros Ambientais P F 

Salinidade 0,001 12,517 

       Temperatura         0,319         1,145 

pH 0,025 2,628 

Oxigênio dissolvido 0,530 0,841 

Pluviosidade 0,748 0,612 

 

 

O primeiro eixo da CCA (eixo 1) representado pelos vetores de 

salinidade (p<0,05) e pH (p<0,05), indicaram correlação positiva com três 

espécies, A. brasiliensis, E. argenteus e S. greeleyi, explicando 75% da 

variação (tabela 9). O comprimento dos vetores (setas) é proporcional à sua 

importância na explicação da variância projetada nos eixos. Para estas 

espécies, os maiores registros de abundância correspondem as áreas de 

coleta na Baía de Todos os Santos com os valores mais elevados de 

salinidade. 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 

p 0,001 0,161 0,865 0,991 1,000 

Autovalor 0,4462 0,0923 0,0381 0,0166 0,0030 

Proporção explicada 0,7481 0,1548 0,0640 0,0278 0,0051 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Valores da Análise de Correspondência Canônica para cada eixo. 
 

Tabela 8. Valores da Análise de Correspondência Canônica para os 
parâmetros ambientais (vetores). 
 



46 
 

5.2 Dieta das espécies abundantes e guildas tróficas  

 

Entre as 78 espécies coletadas na Baía de Todos os Santos, 18 foram 

classificadas como frequentes e abundantes. Destas, 10 foram utilizadas para 

análise e descrição da dieta e correspondem a aproximadamente 70% da 

abundância total. Um total de 1231 estômagos foram analisados e quantidade 

de estômagos analisados por espécie e em cada período (chuvoso e seco) 

está sumarizada na tabela 10. 

 

FAMÍLIA ESPÉCIES CÓDIGO CHUVA SECA TOTAL 

Achiridae Achirus lineatus Achlin 54 30 84 

Engraulidae Anchoa januaria Ancjan 30 30 60 

Atherinopsidae Atherinella brasiliensis Athbra 38 178 216 

Gobiidae Ctenogobius boleosoma Ctebol 36 60 96 

Gerreidae Diapterus rhombeus Diarho 30 75 105 

Gerreidae Eucinostomus argenteus Eucarg 71 49 120 

Gobiidae Gobionellus oceanicus Goboce 30 30 60 

Carangidae Oligoplites saurus  Olisau 59 30 89 

Tetraodontidae Sphoeroides greeleyi Sphgre 79 236 315 

Tetraodontidae Sphoeroides testudineus Sphtes 30 56 86 

                                                                                             TOTAL ANALISADO = 1231 

 

 A partir da análise do conteúdo estomacal, um total de 32 itens 

alimentares foram identificados até a menor categoria taxonômica possível 

(tabela 11). De modo geral, foi constatada uma elevada quantidade de Matéria 

Orgânica Digerida (MOD) na dieta da maioria das espécies. Maior parte dos 

itens são representados por organismos associados ao hiperbentos (e.g. 

Polychaeta, Mollusca, Diatomáceas) e em menor proporção ao zooplâncton 

(e.g. Copepoda e Amphipoda), além do registro de itens de origem alóctone 

(e.g. insetos), neste caso, registrados principalmente para a espécie Atherinella 

brasiliensis. 

 

 

 

 

Tabela 10. Total de estômagos analisados das espécies abundantes e frequentes coletadas na 
Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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ITENS/ESPÉCIES 
Achlin 
(84) 

Ancjan 
(60) 

Athbra 
(216) 

Ctebol 
(96) 

Diarho 
(105) 

Eucarg 
(120) 

Goboce 
(60) 

Olisau 
(89) 

Sphgre 
(315) 

Sphtes 
(86) 

FORAMINÍFERA - - 0,11 2,45 0,03 - - - - - 

DIATOMÁCEA - - - 0,02 - - 100 - - - 

ALGA 
FILAMENTOSA 

- - - 3,24 - - - - - - 

NEMATODA - - - 7,95 - 0,01 - - - - 

FRAGVEG - - 0,28 0,39 0,20 0,90 - 0,06 2,18 0,06 

SEMENTE         <0,01 0,05 

POLICHAETA 20,03 - - 8,34 21,63 0,06 - - - - 

ARANAE   <0,01 - - - - - - - 

ACARÍ - - - 0,09 - <0,01 - - - - 

BIVALVE - 0,03 0,02 - 0,24 0,03 - - 4,36 9,41 

GASTROPODA 0,01 0,07 0,35 1,96 0,07 3,56 - - 6,13 4,71 

MEGALOPA - 13,01 - - - - - - - - 

FRAGCRU* - - 0,57 - - 0,59 - 0,06 57,47 69,60 

CRACAS - - - - - - - - - 0,74 

ISOPODA - - 0,01 - - - - 0,03 <0,01 - 

COPEPODA - - 3,69 19,24 2,36 53,07 - 28,27 <0,01 - 

ANFÍPODA - - - - 0,52 - - 0,22 - - 

OSTRACODA - 18,63 0,01 1,98 0,40 1,39 - - <0,01 - 

DECAPODA - - - 0,04 - - - - 0,04 - 

CAMARÃO - - 0,03 - - - - 0,90 - - 

FRAGINSE* - - 2,90 - - 0,02 - - - - 

DIPTERA - - 0,02 - - - - - - - 

PUPA Dasyhelea - - - - - 0,07 - - - - 

HYMENOPTERA - - 0,09 - - - - - - - 

FORMICIDAE - - 0,40 - - - - - - <0,01 

HEMIPTERA - - 0,06 - - - - - - 0,02 

THYSANOPTERA - - <0,01 - - - - - - - 

FRAGPEIXE - - 0,20 - - - - 2,57 0,02 0,04 

ESCAMA - - - - - <0,01 - 9,07 - - 

MOD* 10,84 67,88 91,38 39,24 48,65 36,81 - 55,25 27,50 13,08 

MAD* 67,06 - - 11.48 25,45 0,17 - 2,99 <0,01 - 

SEDIMENTO 2,05    0,34 0,06 3,51 0,40 3,23 - 0,54 2,25 2,23 

     Total de estômagos analisados = 1231 

  

A descrição geral da dieta de cada espécie, assim como a descrição por 

período chuvoso e seco é apresentada a seguir e, posteriormente, é explorado 

o tópico referente a definição das guildas tróficas com base no volume de cada 

categoria alimentar. 

Tabela 11. Composição da dieta das espécies abundantes na Baía de Todos os Santos com os valores do Índice 
Alimentar (IAi%). FRAGCRU= Fragmentos de crustáceos; FRAGINSE= Fragmentos de insetos; MOD= Matéria 
orgânica digerida; MAD= Matéria animal digerida. Número total de indivíduos analisados entre parêntese. 
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Achirus lineatus 
 

Um total de 84 estômagos foi analisado, sendo 54 na estação chuvosa e 

30 na estação seca, não sendo registrados estômagos vazios. Cinco itens 

foram identificados, com uma maior representatividade para o item Matéria 

Animal Digerida “MAD” (IAi=67,06%), seguido por Polychaeta (IAi=20,0%) e 

Matéria Orgânica Digerida “MOD” (IAi=10,84%). Além destes itens, houve 

também consumo de sedimento (IAi=2,05%) e, em menor frequência, de 

gastrópodes (IAi=0,01%).  A relação entre a frequência de ocorrência e volume 

dos itens constatados na dieta da espécie é mostrada na figura 16. 

 

 
 
 

 

 

Em relação a caracterização da dieta da espécie entre as estações seca 

e chuvosa (tabela 12), foi perceptível que o item Polychaeta foi o mais 

representativo na estação seca (IAi= 68,79%), comparado ao consumo deste 

item na estação chuvosa (IAi= 4,79%), quando o maior valor do Índice 

Alimentar foi registrado para o item “MAD” (IAi= 74,17%). Na estação seca não 

foi registrado na dieta da espécie o consumo de gastrópodes e sedimento e a 

presença de “MOD” também foi menos representativa (IAi= 1,25%). 

 

Figura 16. Relação da frequência de Ocorrência (FO%) e volume (VO%) 
dos itens alimentares registrados na dieta da espécie Achirus lineatus 
coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Item 

Período chuvoso (n=54) Período seco (n=30) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MAD 44,15 57,01 74,47 36,36 31,33 29,62 

MOD 25,97 21,92 16,85 12,12 4,0 1,26 

POLICHAETA 14,28 11,40 4,79 42,42 62,66 69,11 

SEDIMENTO 14,28 9,06 3,81 0 0 0 

GASTROPODA 1,29 0,58 0,02 0 0 0 

 
 
Anchoa januaria 
 
 

A partir da análise do conteúdo estomacal de 60 indivíduos, seis itens 

alimentares foram encontrados. Foi constatada uma alta representatividade de 

matéria orgânica digerida “MOD” (IAi=67,88%). Além disso, a espécie também 

consumiu Ostracoda (IAi=18,63%) e larvas de crustáceo (Megalopa) 

(IAi=13,01%). Os itens menos frequentes na dieta foram moluscos, 

representados por gastrópodes (IAi=0,07%) e bivalves (IAi=0,03%). A relação 

dos valores de frequência de ocorrência e volume é mostrada na figura 17. 

 

 

Tabela 12. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco da espécie 
Achirus lineatus coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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A dieta da espécie apresentou algumas diferenças em relação ao 

consumo de determinados itens entre as estações seca e chuvosa. Excetuando 

o elevado consumo de matéria orgânica digerida (MOD) nas duas estações, no 

período chuvoso foi constatado maior consumo de larvas de crustáceos 

(Megalopa) (IAi= 44,44%), enquanto que o mesmo item teve baixa 

representatividade no período seco (Megalopa IAi=0,31). Para os indivíduos 

analisados no estação seca, foi perceptível uma menor quantidade de itens na 

dieta da espécie, sendo “MOD” (IAi=61,23%) e Ostracoda (IAi=38,44%) os 

itens mais representativos para esse período. O item Ostracoda teve baixa 

representatividade na estação chuvosa (IAi= 1,44%).  

 

Item 

Período chuvoso (n=30) Período seco (n=30) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MOD 47,36 36,00 52,17 53,49 53,19 61,23 

MEGALOPA 31,57 46,00 44,44 2,32 6,38 0,31 

OSTRACODA 7,89 6,00 1,44 44,18 40,42 38,44 

SEDIMENTO 7,89 6,00 1,44 0 0 0 

GASTROPODA 2,63 4,00 0,32 0 0 0 

BIVALVE 2,63 2,00 0,16 0 0 0 

 

Figura 17. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (VO%) 
dos itens alimentares registrados na dieta da espécie Anchoa januaria 
coletada na Baía De Todos os Santos, Bahia. 
 

Tabela 13. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco da 
espécie Anchoa januaria coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Atherinella brasiliensis  
 
 

A partir da análise de 216 exemplares, 19 itens foram constatados na 

dieta, sendo a espécie com maior quantidade de itens registrados (figura 18). 

Em relação aos valores do Índice Alimentar, os itens mais importantes na dieta 

foram: MOD (IAi=91,38%); Copepoda (IAi= 3,69%) e Fragmentos de Insetos 

(IAi= 2,90%). Dentro da categoria alimentar “insetos”, foram identificados 6 

itens diferentes, compreendendo fragmentos de insetos (IAi=2,90%), formigas 

(Formicidae-Hymenoptera) (IAi=0,40%), outros Hymenoptera não identificados 

(IAi=0,09%), Hemiptera (IAi=0,06%), Diptera (IAi=0,02%) e Thysanoptera 

(IAi=<0,01).  

 

 
 
 
 

 

Na estação chuvosa (tabela 14) houve uma diminuição na quantidade de 

itens registrados na dieta da espécie, sendo que de um total de 19 itens, 

apenas sete foram registrados para essa estação (tabela 13). O item “MOD” 

(IAi=91,20%) foi o mais representativo, seguido por Copepoda (IAi=3,57%) e 

Fragmentos de Insetos (IAI=1,78%). 

Figura 18.  Relação da frequência de Ocorrência (FO%) e volume (VO%) 
dos itens alimentares registrados na dieta da espécie Atherinella 
brasiliensis coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Para a estação seca, 19 itens foram registrados, sendo perceptível 

predominância de “MOD” (IAi=90,87%), assim como foi constatado também na 

estação chuvosa. Além deste item, os itens com valores mais elevados do 

Índice Alimentar foram: Copepoda (IAi=3,83%) e Fragmentos de Insetos 

(IAi=2,45%). Todos os outros itens alimentares registrados para esse período 

obtiveram representatividade menor que 1%.  

Na análise geral da dieta da espécie os itens “MOD”, Copepoda e 

Fragmentos de insetos foram os mais representativos e os mesmos itens 

continuaram sendo os principais quando os exemplares analisados foram 

separados por estação. 

 

Item 

Período chuvoso (n=38) Período seco (n=178) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MOD 52,72 51,76 91,20 43,03 46,87 90,87 

COPEPODA 18,18 5,88 3,57 17,57 4,83 3,83 

FRAGINSET 1,81 29,41 1,78 8,18 6,67 2,45 

FRAGCRU 0 0 0 5,45 3,33 0,81 

GASTROPODA 1,81 0,58 0,035 6,36 1,75 0,50 

FRAGVEG 3,63 1,17 0,14 5,75 1,58 0,41 

PEIXE 0 0 0 0,60 10,84 0,29 

FORMICIDAE 0 0 0 2,12 2,08 0,19 

FORAMINÍFERA 0 0 0 2,72 1,33 0,16 

HYMENOPTERA 0 0 0 0,30 10,42 0,14 

HEMIPTERA 0 0 0 0,60 3,50 0,09 

CAMARÃO 0 0 0 0,30 4,17 0,05 

SEDIMENTO 3,63 2,35 0,28 1,51 0,66 0,04 

BIVALVE 0 0 0 1,81 0,50 0,04 

OSTRACODA 0 0 0 1,51 0,41 0,02 

DIPTERA 0 0 0 1,21 0,33 0,01 

ISOPODA 1,81 1,17 0,07 0,30 0,50 0,006 

ARACNIDA 0 0 0 0,30 0,08 0,001 

THYSANOPTERA 0 0 0 0,30 0,08 0,001 

Tabela 14. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco para a espécie 
Atherinella brasiliensis coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Ctenogobius boleosoma 
 
 

Para esta espécie, 14 itens alimentares foram identificados a partir da 

análise de 96 exemplares. A caracterização geral da dieta mostra uma maior 

representatividade do item “MOD” (IAi=39,24%), seguido por Copepoda 

(IAi=19,24%), “MAD” (IAi=11,48%), Polychaeta (IAi=8,34%) e Nematoda 

(IAi=7,95%). A relação entre a frequência de ocorrência e volume dos itens 

constatados na dieta da espécie é mostrada na figura 19. 

 

 

 

 
 

 

 

Na estação chuvosa e seca o item com maior valor do Índice Alimentar 

foi “MOD” (IAi=45,29% e IAi=32,51%, respectivamente). Na estação chuvosa 

houve uma diminuição no consumo de Polychaeta (IAi=0,31%) e um aumento 

no consumo de Copepoda (IAi=30,72%). Já na estação seca, os itens mais 

representativos foram: Polychaeta (IAi=17,73%), “MAD” (IAi=13,85%) e 

Copepoda (IAi=12,06%).  

Na estação seca todos os 14 itens foram registrados, enquanto que para 

a estação chuvosa foram registrados apenas 12, sendo que os exemplares 

analisados nesse período não consumiram os itens Brachyura e Diatomácea 

(figura 15). 

Figura 19. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) 
dos itens alimentares registrados na dieta da espécie Ctenogobius 
boleosoma coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Item 

Período chuvoso (n=36) Período seco (n=60) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MOD 27,86 24,63 45,29 21,35 15,89 32,51 

POLIQUETA 1,63 2,89 0,31 8,73 21,19 17,73 

MAD 6,55 15,94 6,89 8,73 16,55 13,85 

COPEPODA 22,95 20,28 30,72 13,59 9,27 12,06 

NEMATODA 11,47 10,14 7,68 10,67 7,28 7,45 

SEDIMENTO 4,91 4,34 1,41 7,76 6,62 4,92 

ALGAFIL 4,91 4,34 1,41 7,76 5,96 4,43 

GASTROPODA 3,27 2,89 0,62 4,85 5,29 2,46 

OSTRACODA 4,91 4,34 1,41 5,82 3,97 2,21 

FORAMINÍFERA 8,19 7,24 3,91 4,85 3,31 1,53 

FRAGVEG 1,63 1,44 0,15 2,91 1,98 0,55 

BRACHYURA 0 0 0 0,97 1,32 0,12 

ACARI 1,63 1,44 0,15 0,97 0,66 0,06 

DIATOMÁCEA 0 0 0 0,97 0,66 0,06 

 
 
Diapterus rhombeus 
 
 

Um total de 105 exemplares foram analisados e 11 itens alimentares 

foram registrados. A relação da frequência de ocorrência e volume dos itens é 

apresentada na figura 20. O itens mais representativos na dieta da espécie 

foram: “MOD” (IAi=48,65%), “MAD” (IAi=25,45%), Polychaeta (IAi=21,63%) e 

Copepoda (IAi=2,36%). Os outros itens que compõem a dieta da espécie 

obtiveram valores do Índice Alimentar menores que 1. 

 

Tabela 15. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco para a espécie 
Ctenogobius boleosoma coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Entre os 11 itens registrados na dieta da espécie, na estação chuvosa 

foram registrados apenas seis itens e na estação seca todos os itens foram 

constatados (tabela 16). 

Na estação chuvosa, foi perceptível uma elevada ocorrência do item 

“MOD” (IAi=91,30%) (tabela 15), sendo que o restante dos itens que 

compuseram a dieta da espécie nessa estação apresentaram valores do Índice 

Alimentar menores que 1. Já na estação seca, o item alimentar mais 

representativo foi “MAD” (IAi=37,23%), Poliqueta (IAi=31,65%) e houve uma 

menor ocorrência do item “MOD” (IAi=27,13%) quando comparado a estação 

chuvosa.  

 

Item 

Período chuvoso (n=30) Período seco (n=75) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MAD 0 0 0 29,35 22,76 37,23 

POLIQUETA 0 0 0 11,92 47,65 31,65 

MOD 55,55 72,41 91,30 23,85 20,42 27,13 

COPEPODA 5,55 3,44 0,43 13,76 3,52 2,69 

SEDIMENTO 2,77 1,72 0,10 5,50 1,40 0,43 

BIVALVE 0 0 0 4,58 1,40 0,35 

Figura 20. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) dos 
itens alimentares registrados na dieta da espécie Diapterus rhombeus coletada 
na Baía de Todos os Santos, Bahia.  

 

Tabela 16. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco da 
espécie Diapterus rhombeus coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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FRAGVEG 2,77 1,72 0,10 3,66 0,93 0,19 

OSTRACODA 8,33 5,17 0,97 3,66 0,93 0,19 

FORAMINÍFERA 0 0 0 1,83 0,46 0,04 

GASTROPODA 2,77 1,72 0,10 1,83 0,46 0,04 

 
 

Eucinostomus argenteus  
 
 

Para esta espécie 120 exemplares foram analisados, sendo registrado 

15 itens alimentares. A relação entre a frequência de ocorrência e volume dos 

itens que compõem a dieta da espécie é apresentada na figura 21. Os itens 

mais representativos na dieta foram: Copepoda (IAi=53,07%), seguindo por 

“MOD” (IAi=36,81%), Gastropoda (IAi=3,56%) e Ostracoda (IAi=1,39). 

 
 

 
 

 

 

A partir da comparação da dieta entre as estações chuvosa e seca 

(tabela 17), foi perceptível que durante o período chuvoso houve um aumento 

no consumo de Copepoda (IAi=66,12%), sendo o item com maior valor do 

Índice Alimentar. O inverso foi encontrado na estação seca, onde foi 

constatado maior valor do Índice Alimentar para “MOD” (IAi=56,79%) e uma 

diminuição no consumo de Copepoda (IAi=33,67%), sendo este o segundo 

item mais importante na dieta da espécie nesse período. Durante esse período, 

Figura 21. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) dos itens 
alimentares registrados na dieta da espécie Eucinostomus argenteus coletada na 
Baía de Todos os Santos, Bahia.  
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também foi perceptível um aumento no consumo do item Fragmentos de 

Crustáceos (IAi=2,27%) e Ostracoda (IAi=1,99%). 

 

Item 

Período chuvoso (n=71) Período seco (n=49) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MOD 24,82 20,26 21,04 27,02 37,82 56,79 

COPEPODA 31,72 49,83 66,12 29,72 20,39 33,67 

SEDIMENTO 11,72 6,64 3,25 11,71 4,60 2,99 

FRAGCRU 0,68 0,33 0,009 2,70 15,13 2,27 

OSTRACODA 6,89 3,32 0,95 9,90 3,61 1,99 

FRAGVEG 6,20 2,99 0,77 3,60 4,27 0,85 

GASTROPODA 13,79 13,28 7,66 4,50 1,64 0,41 

POLICHAETA 0 0 0 0,90 6,57 0,32 

DASYHELEA 0,68 0,33 0,009 3,60 1,31 0,26 

MAD 1,37 1,99 0,11 1,80 2,63 0,26 

BIVALVE 0,68 0,33 0,009 1,80 0,98 0,09 

ACARI 0 0 0 0,90 0,32 0,01 

FRAGINSET 0 0 0 0,90 0,32 0,01 

NEMATODA 068 0,33 0,95 0,90 0,32 0,01 

 
 
Oligoplites saurus  
 
 

Um total de 89 exemplares desta espécie foram analisados. 11 itens 

alimentares foram registrados. A relação da entre a frequência de ocorrência e 

volume dos itens constatados na dieta da espécie é apresentada na figura 22. 

O item mais representativo na dieta foi “MOD” (IAi = 48,65%), seguido por 

Copepoda (IAi =28,27%), Escamas (IAi = 9,07%), “MAD” (IAi = 2,99%) e 

Fragmentos de peixe (IAi = 2,57%). Os outros itens que compõem a dieta da 

espécie tiveram baixa representatividade (<1).  

 

Tabela 17. Total de estômagos analisados período seco e chuvoso da espécie 
Eucinostomus argenteus coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Em relação a dieta da espécie entre as estações chuvoso e seca (tabela 

18), foi perceptível um aumento no consumo de Copepoda (IAi= 53,98%) na 

estação seca e também uma maior incidência de escamas (IAi=15,33%) e 

peixe (IAi =10,73%).  Na estação chuvosa a espécie consumiu mais itens 

alimentares, sendo “MOD” o item mais representativo na dieta (IAi = 67,66%). 

 

Item 

Período chuvoso (n=59) Período seco (n=30) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MOD 44,08 37,28 67,66 31,25 7,69 16,87 

COPEPODA 24,73 19,49 19,84 34,37 22,37 53,98 

MAD 11,82 15,25 7,42 0 0 0 

ESCAMA 9,67 7,62 3,03 15,62 13,98 15,33 

SEDIMENTO 6,45 5,08 1,35 0 0 0 

ISOPODA 1,07 1,69 0,07 0 0 0 

PEIXE 1,07 12,71 0,56 3,12 48,95 10,73 

FRAGVEG 1,07 0,84 0,03 3,12 0,69 0,15 

 

Tabela 18. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco da espécie 
Oligoplites saurus coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
 

Figura 22. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) dos 
itens alimentares registrados na dieta da espécie Oligoplites saurus coletada 
na Baía de Todos os Santos, Bahia.  
 



59 
 

Sphoeroides greeleyi  
 
 

Para esta espécie, 315 exemplares foram analisados, sendo o item 

Fragmentos de Crustáceo (IAi = 57,47%) o mais representativo na sua dieta. O 

segundo item mais representativo foi Matéria Orgânica Digerida “MOD” (IAi = 

27,50%), seguido por Moluscos representados por Gastropoda (IAi = 6,13%) e 

Bivalve (IAi =4,36%). A relação entre a frequência de ocorrência e volume dos 

itens constatados na dieta da espécie é apresentada na figura 23. 

 

 
 
 

 

Entre as estações chuvosa e seca, foi perceptível uma redução no 

consumo de alguns itens na estação chuvosa (tabela 19), sendo que a espécie 

nesta estação consumiu apenas oito de um total de 14 itens. Na estação 

chuvosa, o item mais representativo na dieta foi Fragmentos de Crustáceo (IAi 

= 80,79%). Na estação seca a espécie consumiu 13 itens, sendo o mais 

representativo “MOD” (IAi= 43,11%), seguido por Fragmentos de Crustáceos 

(IAi = 41,93%). O consumo de gastrópodes e bivalves foi semelhante em 

ambas as estações.  

 

 

 

 

Figura 23. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) 
dos itens alimentares registrados na dieta da espécie Sphoeroides greeleyi 
coletada na Baía de Todos os Santos , Bahia. 
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Item 

Período chuvoso (n=79) Período seco (n=236) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO (%) VO (%) IAi (%) 

MOD 12,80 8,43 4,95 24,20 32,74 43,11 

FRAGCRU 25,60 68,72 80,79 18,72 41,16 41,93 

GASTROPODA 17,07 7,82 6,3 14,61 7,38 5,87 

BIVALVE 11,58 8,09 4,30 12,78 5,80 4,03 

FRAGVEG 15,85 1,36 0,99 18,03 2,86 2,81 

DECAPODA 0 0 0 1,14 4,53 0,28 

PEIXE 0,60 1,13 0,03 0,91 0,31 0,01 

SEMENTE 0 0 0 0,22 0.46 <0,01 

COPEPODA 0 0 0 0,45 0,08 <0,01 

ISOPODA 0 0 0 0,45 0,03 <0,01 

MAD 0 0 0 0,22 0,02 <0,01 

ANFÍPODA 1,21 0,04 <0,01 0,22 0,01 <0,01 

ESCAMA 0 0 0 0,22 0,01 <0,01 

OSTRACODA 1,21 0,04 <0,01 0 0 0 

 
 
 
Sphoeroides testudineus  
 
 

Um total de 86 exemplares desta espécie foram analisados. Assim como 

para o congênere desta espécie citado anteriormente, o item mais 

representativo na dieta geral de S. testudineus foi também Fragmentos de 

Crustáceo (IAi = 69,90%), seguido de “MOD” (IAi = 13,08%), Bivalve (IAi = 

9,41%), Gastropode (IAi = 4,71%). Os outros itens tiveram valores do Índice 

Alimentar menores que 1. A relação da Frequência de Ocorrência e Volume 

dos itens constatados na dieta da espécie é apresentada na figura 24. 

 

Tabela 19. Total de estômagos analisados por período chuvoso e seco da espécie 
Sphoeroides greeleyi coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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Analisando a dieta da espécie entre as estações chuvosa e seca (tabela 

20), é perceptível que em ambas o item mais importante na dieta foi 

Fragmentos de Crustáceos (Chuva: IAi = 74,52%; Seca: IAi = 63,20%). O 

consumo de moluscos foi inverso nas duas estações. Na estação seca o 

consumo de Bivalve (IAi= 13,59%) foi maior que na estação chuvosa (IAi 

=2,46%), quando o consumo de gastrópode foi maior (IAi = 6,42%) do que na 

seca (IAi = 2,91%). Além disso, a espécie consumiu menos itens na estação 

chuvosa.  

 

Item 

Período chuvoso (n=30) Período seco (n=56) 

FO (%) VO (%) IAi (%) FO 
(%) 

VO 
(%) 

IAi (%) 

FRAGCRU 28,35 53,09 74,52 15,62 54,71 63,20 

MOD 10,44 7,12 3,68 15,62 16,55 19,12 

BIVALVE 11,94 4,17 2,46 13,02 14,12 13,59 

GASTROPODA 22,38 5,79 6,42 4,68 8,42 2,91 

SEDIMENTO 16,41 7,91 6,43 5,72 1,92 0,81 

SEMENTE 0 0 0 0,52 2,86 0,11 

FRAGINSET 0 0 0 39,58 0,03 0,10 

PEIXE 0 0 0 1,04 1,21 0,09 

Figura 24. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) dos 
itens alimentares registrados na dieta da espécie Sphoeroides testudineus 
coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
 

Tabela 20. Total de estômagos analisados da espécie Sphoeroides testudineus 
coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia. 
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FRAGVEG 4,47 0,10 0,02 1,04 1,21 0,04 

CRACA 5,97 21,77 6,43 0 0 0 

 
 

Gobionellus oceanicus  
 
 

Para esta espécie, 60 indivíduos foram analisados a partir de 

metodologia específica, conforme explicitado nos materiais e métodos (subitem 

4.4.1). Após análise do conteúdo alimentar referente a 1/3 da porção anterior 

do trato digestivo, 16 morfotipos de diatomáceas foram separados. A relação 

da frequência de ocorrência e volume desses morfotipos é apresentada na 

figura 25. Sedimento esteve presente em todos os tratos digestivos analisados, 

porém o mesmo não foi contabilizado devido a impossibilidade de separá-lo do 

item Diatomácea.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Relação da frequência de ocorrência (FO%) e volume (FO%) dos 
itens alimentares registrados na dieta da espécie Gobionellus oceanicus 
coletada na Baía de Todos os Santos, Bahia.  
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Guildas tróficas 

 

O dendrograma gerado a partir da análise de agrupamento utilizando o 

método de ligação de Ward evidenciou 4 guildas tróficas: Detritívora, 

Zoobentívora I, Zoobentívora II e Zooplânctívora (figura 26). A relação do 

volume de cada categoria alimentar para cada guilda é apresentada na figura 

27. 

O gobiídeo G. oceanicus foi o único representante da guilda de 

detritívoro em decorrência da sua dieta ser composta exclusivamente por 

diatomáceas associadas a sedimentos.  

A guilda de Zoobentívoros I representada por C. boleosoma, A. lineatus 

e D. rhombeus foi caracterizada pelo consumo representativo de Polychaeta e 

Matéria Animal Digerida (MAD), sendo este último, provavelmente restos 

digeridos de Polychaeta, visto que a coloração, consistência e presença de 

cerdas eram similares a este item e frequentes em todos os registros.  

 

 

Figura 26. Dendrograma – Análise de agrupamento (método Wards) evidenciando as 
guildas tróficas formadas pelas espécies abundantes e frequentes. A entrada na matriz de 
dados é com os valores de volume das categorias alimentares para cada espécie. 
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As duas espécies congêneres de Baiacú, S. greeleyi e S. testudineus 

foram agrupadas na mesma guilda trófica, sendo classificadas na guilda de 

espécies Zoobentívoras II devido a alta representatividade de crustáceos e 

moluscos na dieta. 

A última guilda representada por 5 espécies (A. brasiliensis, O. saurus, 

A, januaria e E. argenteus) foi caracterizada principalmente pelo consumo de 

microcrustáceos, e assim, classificada como Zooplanctívora.  

 

 

 

 

Em relação às espécies que compõem as guildas de Zoobentívoras I e 

Detritívora, apenas C. boleosoma apresentou maiores registros de abundância 

em áreas mais salinas, sendo as outras espécies registradas principalmente 

nos três primeiros pontos de coleta associados ao Estuário do Rio Paraguaçu.  

A análise das guildas tróficas por período chuvoso e seco indicou 

mudanças de guilda para algumas espécies no período chuvoso (figuras 28 e 

29).  O dendrograma gerado para o período seco não diferiu em relação a 

organização das guildas tróficas quando comparado com o dendrograma geral, 

sendo as mudanças de guildas registradas para o período chuvoso. 

Figura 27. Relação dos valores de volume das categorias alimentares para cada guilda 
trófica. 
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A organização em guildas tróficas no período chuvoso foi marcada 

principalmente pelo aumento de espécies classificadas como Zooplânctívoras e 

inclusão de espécie na guilda Zoobentívora. No primeiro caso, A brasiliensis e 

D. rhombeus, sendo esta última espécie classificada como Zoobentívora devido 

a elevada representatividade de Polychaeta na sua dieta, compuseram, no 

período chuvoso, a guilda de espécies Zooplânctívas I, caracterizada pelo 

consumo de microcrustáceos. Vale ressaltar que, além de microcrustáceos, o 

peixe-rei A. brasiliensis apresentou também elevado registro de insetos na sua 

dieta nesse período. 

A espécie A. januaria, classificada no agrupamento geral como 

Zooplânctívora, no período chuvoso foi alocada na guilda de espécies 

Zoobentívora II juntamente com os congêneres S. greeleyi e S. testudineus, 

sendo esta guilda caracterizada pelo consumo de crustáceos.  

Figura 28. Dendrograma – Análise de agrupamento (método Wards) 
evidenciando as guildas tróficas formadas pelas espécies abundantes e 
frequentes para o período chuvoso. A entrada na matriz de dados é com os 
valores de volume das categorias alimentares para cada espécie. 
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Ainda em relação a guilda de espécies Zoobentívoras, o gobiideo C. 

boleosoma classificado como Zoobentívoro na análise geral, compôs no 

período chuvoso, juntamente com O. saurus e E. argenteus a guilda de 

espécies Zoonplânctívoras II.  

 

 

 

 

O linguado A. lineatus foi o único representante da guilda de espécie 

Zoobentívora que apresentou como item principal Polychaeta, assim como, G. 

oceanicus permaneceu como o único representante da guilda de espécie 

Detritívora. 

A figura 30 apresenta o gráfico gerado pela Análise de Correspondência 

Canônica evidenciando a relação entre a abundância das espécies que 

compõem as guildas tróficas e os parâmetros ambientais. As guildas de 

espécies Zoobentívoras II e Zooplânctívoras apresentaram relação positiva 

com os vetores de salinidade e pH no primeiro eixo da CCA, o qual explicou 

Figura 29. Dendrograma – Análise de agrupamento (método Wards) evidenciando as 
guildas tróficas formadas pelas espécies abundantes e frequentes para o período seco. 
A entrada na matriz de dados é com os valores de volume das categorias alimentares 
para cada espécie. 
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86% da variação nos dados. As espécies que compõem essas duas guildas 

foram registradas ao longo de todos os pontos amostrais deste estudo, sendo 

os maiores registros de abundâncias para os pontos amostrais mais salinos, 

exceto para a espécie A. januaria que foi mais abundante em áreas associadas 

ao Estuário do Rio Paraguaçu. Apenas variável salinidade foi significativa 

(p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 30. Análise de Correspondência Canônica em relação ao dados de abundâncias das 
espécies que compõem as guildas tróficas e os parâmetros ambientais. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

6.1 Composição da ictiofauna e parâmetros ambientais 
 

 Algumas pesquisas relacionadas a levantamentos ictiofaunísticos na região 

da Baía de Todos os Santos (BTS) têm disponibilizado importantes 

informações acerca da composição da fauna de peixes, tanto em estudos com 

esforços amostrais mais abrangentes quanto em estudos conduzidos em 

regiões específicas dentro da Baía e áreas adjacentes. No presente estudo, a 

ictiofauna da Baía de Todos os Santos (BTS) ao longo das campanhas de 

coletas foi representada por 78 espécies, sendo a maioria espécies marinhas, 

as quais são classificadas como marinha-visitantes, marinha-dependentes e 

estuarino-dependentes. Além das espécies marinhas, do total de espécies 

coletadas, 15 foram classificadas como estuarino-residentes (espécies 

estuarinas), sendo estas registradas principalmente para os pontos de salinas e 

Jiribatuba, áreas com os maiores registros de salinidade. Apenas uma espécie 

representante do ambiente de água doce (Poecilia vivípara) foi registrada. 

Várias espécies de peixes marinhos, incluindo espécies de interesse 

comercial, são encontradas em ambientes estuarinos (Larry et al. 2006). A 

presença de espécies marinhas em estuários está intimamente relacionada 

com a história de vida das espécies, onde os seus movimentos migratórios 

demonstram uma dependência da variedade de habitat ao longo de todo o 

contínuo rio-estuário-oceano (Ray, 2005). Henriques et al. (2016) observaram 

que a maior parte dos representantes da ictiofauna estuarina foi de espécies 

marinhas, e a proporção dessas espécies mostrou um aumento de acordo o 

grau de conectividade do estuário com o oceano adjacente e o tamanho da 

área do estuário. Entre as espécies encontradas em estuários, aquelas 

consideradas marinhas geralmente são as espécies dominantes em relação a 

diversidade da ictiofauna estuarina (McLusky & Elliot, 2004). 

Lima et al. (2017) investigaram os fatores responsáveis pela 

estruturação das taxocenoses de peixes em três áreas estuarinas da costa da 

Bahia, e registraram um total de 80 espécies para a região da BTS, sendo 

maior representatividade para espécies marinhas, principalmente visitantes-

marinhos. Além das espécies marinhas, 23 foram classificadas como espécies 
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estuarinas. Reis-Filho et al. (2010) analisando a ictiofauna do Estuário do Rio 

Paraguaçu, principal tributário de água doce da BTS, registraram a ocorrência 

de 124 espécies sendo que a maioria dos registros (62%) corresponderam a 

espécies marinhas, seguido de espécie estuarinas (35%). As famílias mais 

representativas em número de espécies foram Sciaenidae e Carangidae e em 

número de indivíduos Sciaenidae e Gobiidae. Reis-Filho e Santos (2014) 

investigando os efeitos do tipo de substrato sobre a assembleia de peixes em 

áreas rasas também no Estuário do Rio Paraguaçu, registraram 77 espécies, 

sendo as famílias mais representativas Gobiidae, Gerreidae e Carangidae.  

Cerca de 55 famílias de peixes marinhos frequentam a BTS, sendo que 

deste total 33 famílias são importantes componentes do Ictioplâncton da região, 

incluindo representantes das espécies analisadas no presente estudo, como A. 

lineatus e O. saurus. Segundo Lessa et al. (2018) áreas associadas ao estuário 

do Rio Paraguaçu parecem desempenhar importante papel como área de 

desova e criação de peixes, visto que nessas áreas foi encontrada maior 

densidade de ovos e larvas. Isso deve-se ao fato de que regiões do estuário do 

Rio Paraguaçu apresentam águas menos salinas, elevada temperatura e águas 

com maior turbidez, favorecendo então a desova e sobrevivência dos juvenis 

em desenvolvimento.  

Reis-Filho et al. (2010) constataram que as espécies capturadas em 

áreas rasas do Estuário do Rio Paraguaçu apresentaram alta abundância ao 

longo de toda a área de estudo (alto, médio e baixo estuário), enquanto que as 

espécie capturadas em regiões mais profundas tiveram maiores registros de 

abundância no médio estuário, sendo esta a zona com os registros mais 

elevados de abundância de espécies estuarino-residentes. Em outras regiões 

do Nordeste, o registro de elevada quantidade de espécies marinhas em 

estuários já foi apontado, a exemplo de Favero et al. (2019), que, estudando a 

estrutura e guildas funcionais das assembleias de peixes do Estuário do Rio 

Maracaípe, Pernambuco, encontrou elevada diversidade de espécies, sendo 

que a guilda de espécie marinhas foi também a mais representativa.   

Em relação aos parâmetros ambientais, o pH e a salinidade foram os 

únicos parâmetros significativos, quando analisados em relação a abundância 

das espécies. Os valores de pH geralmente estão relacionados com a dinâmica 

da descarga fluvial e, consequentemente, as variações de salinidade (Lessa et 
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al. 2018). A composição e riqueza das espécies foram as primeiras 

características a serem investigadas em relação às variações no gradiente 

longitudinal de salinidade (Telesh et al. 2010). Existe uma diferença na 

composição ictiofaunística ao longo do ano, de acordo com as variações nos 

níveis de salinidade em função do aumento ou diminuição da pluviosidade, a 

qual influencia a dinâmica hidrológica desses ambientes, sendo este o fator 

abiótico mais determinante na estruturação das assembleias de peixes 

(Andrade-Tubino et al. 2008). 

Conforme apontam Cadotte e Tucker (2017), diante das dificuldades em 

determinar a influência de um filtro ambiental particular, as definições utilizadas 

podem não contemplar todas as possíveis interações entre os processos que 

moldam a organização e estruturação de comunidades biológicas em 

diferentes escalas. Assim, tentar entender o ambiente como um filtro agindo 

intimamente sobre a sobrevivência, reprodução e taxas de crescimento, 

gerando mudanças na abundância, presença e ausência das espécies. 

 

6.2 Dieta das espécies abundantes e guildas tróficas 
 
 

Os recursos alimentares têm sido considerados dentre os principais 

fatores na estruturação de comunidades (Ross, 1968). Ambientes estuarinos 

tropicais são reconhecidos pela ampla variedade de alimento, principalmente 

devido a diversidade de habitats encontrados nestas áreas, assim como as 

interações entre os habitats de água salgada, água doce e terrestres 

adjacentes (Blaber, 2000). No presente estudo, quatro guildas tróficas foram 

distinguidas a partir da similaridade da dieta entre as espécies abundantes 

levando em consideração o volume das categorias alimentares. Destas, três 

guildas são compostas por espécies que se alimentaram de organismos 

frequentemente associados ao substrato/sedimento (organismos bentônicos). 

Geralmente, esses organismos bentônicos são classificados em microfauna 

(bactérias e protistas), meiofauna (Nematoda, Copepoda e Ostracoda) e a 

macrofauna (Mollusca, Polychaeta e Crustacea), sendo as duas últimas, 

importantes fontes de recurso alimentar para os peixes, tanto para os estágios 

iniciais quanto para os juvenis e formas adultas (Gee, 1989; Herman et al. 

1999; Wilson & Fleeger, 2011).  
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A maioria das espécies de peixes encontradas em ambientes estuarinos 

possuem adaptações que permitem aos indivíduos se alimentarem no fundo. 

Sendo assim, o substrato desempenha importante papel no funcionamento das 

teias tróficas destes ambientes, onde uma grande variedade de plantas se 

desenvolvem associadas ao substrato e águas mais rasas, e há um fluxo de 

nutrientes inorgânicos e alimento da coluna d´água em direção ao bentos e 

vice-e-versa (Day et al. 2012; Wilson & Fleeger, 2011).  

No presente estudo, duas espécies representaram a guilda Zoobentívora, 

sendo a primeira composta por duas espécies congêneres que se alimentaram 

principalmente de crustáceos e moluscos (S. greeleyi e S. testudineus) e a 

segunda representada por três espécies que apresentaram em suas dietas alta 

representatividade de Polychaeta (A. lineatus, D. rhombeus e C. boleosoma). 

Espécies Zoobentívoras frequentemente se alimentam de organismos que 

vivem sobre o sedimento ou que se enterram (infauna/endofauna), sendo estas 

presas componentes da macrofauna bentônica (Elliott et al. 2007). 

Em um estudo sobre a estrutura espacial e temporal da comunidade de 

peixes no estuário do Amazonas, Mourão et al. (2014) constataram que as 

guildas Piscívora e Zoobentívora foram as predominantes, sendo esta última 

mais comum em áreas estuarinas. Passos et al. (2013) analisando a 

composição funcional da fauna de peixes do Complexo estuarino Paranaguá, 

no Paraná, também encontraram uma maior representatividade para a guilda 

trófica de espécies Zoobentívoras. Essas constatações reforçam a importância 

do compartimento bentônico e os organismos associados como área de 

alimentação para muitas espécies de peixes. No presente estudo isso é 

evidenciado pela presença de três guildas tróficas que utilizam de alguma 

forma presas que estão associadas a região do substrato em áreas da BTS. 

A presença de presas que estão associadas de alguma forma ao substrato, 

principalmente representantes da Macrofauna, foi constatada para as espécies 

das guildas de zoobentívoros citadas anteriormente, em outros estudos e em 

diferentes regiões. No presente estudo, a espécie de linguado A. lineatus 

apresentou uma dieta composta principalmente por poliquetas. O grupo dos 

anelídeos é o mais diverso dentre os vermes encontrados em ambientes 

estuarinos (Mclusky & Elliott, 2004). Almeida et al. (1997) classificou a espécies 

A. lineatus como carnívora, se alimentando de organismos associados ao 
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plâncton e ao compartimento bentônico, registrando em sua dieta 

principalmente Copepoda e Polychaeta. Vasconcelos-Filho et al. (2010) 

analisando a dieta das espécies mais abundantes no estuário de Itamaracá, 

Pernambuco, encontraram que a dieta desta espécie foi composta 

preferencialmente de crustáceos e anelídeos. Medeiros et al. (2017) estudando 

a dieta e organização trófica da ictiofauna do Estuário do Rio Mamanguape, 

Paraíba, constataram que a dieta de A. lineatus foi composta principalmente de 

Dendrobranchiata (camarões), Brachyura e zooplâncton. 

 Em um estudo realizado por Barros et al. (2008) no Estuário do Rio 

Paraguaçu, Baía de Todos os Santos, acerca da relação entre a estrutura da 

macrofauna bentônica e as características do sedimento, foi constatado que os 

grupos de organismos da macrofauna bentônica mais abundantes nas áreas de 

coletas foram Polychaeta, Crustacea e Mollusca. Além disso, a elevada 

abundância desses organismos (e. g. Polychaeta) foi evidenciada para os 

pontos do estuário com os valores mais baixos de salinidade. No presente 

estudo, as espécie que compuseram a guilda de Zoobentívoros I, caracterizada 

pelo consumo de Polychaeta, demonstrou uma relação em termos de 

abundância com os pontos de coleta associados ao Estuário do Rio 

Paraguaçu, o que pode explicar a elevada ocorrência do item Polychaeta o 

qual caracterizou esta guilda. Além disso, a ocorrência do item Polychaeta 

esteve basicamente restrita as espécies com abundâncias mais elevadas 

associadas ao Paraguaçu.  

As espécies congêneres S. greeleyi e S. testudineus foram agrupadas 

na mesma guilda trófica principalmente pelo consumo de crustáceos. 

Característico de muitas espécies da ordem que compreende os baiacus, o 

hábito alimentar durofágico permite a esses animais se alimentarem de 

organismos que apresentam estruturas corpóreas rígidas como conchas e 

carapaças. Targett (1978), estudando a partição de recurso alimentar entre as 

espécies congêneres de baiacús S. splengleri e S. testudineus, encontrou que 

essas espécies conseguem compartilhar os recursos, indicando que ambas se 

alimentam de recursos bentônicos, mesmo apresentando sobreposição 

espacial e morfologia semelhante. A dieta destas espécies foi composta 

basicamente de itens associados ao compartimento bentônico, sendo os mais 

representativos crustáceos e moluscos. O autor aponta também que o grau de 
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partição dos recursos alimentares entre as espécies depende também das 

classes de tamanho que estão sendo comparadas. Santos e Rodriguez (2011) 

explicam que o desenvolvimento de organismos que estão associados ao 

bentos e ao plâncton na BTS é consequência da grande quantidade de 

nutrientes advinda das drenagens da região sendo que esses nutrientes 

carreados dos canais para a baía aumentam a disponibilidade de material 

orgânico, proporcionando o desenvolvimento de vários organismos. 

Na região da BTS, Santos e Rodriguez (2011) investigaram a ocorrência 

e a dieta da espécie S. testudineus e registraram que a principal categoria 

alimentar foi representada por crustáceos e moluscos. Pessanha et al. (2015) 

classificou a espécie como bentívora se alimentando de crustáceos bentônicos 

e epibentônicos e também de moluscos. Araújo et al. (2016) constataram que a 

dieta da espécie consiste basicamente de organismos associados ao bentos 

como bivalves, larvas de Ceratopogonidae, Amphipoda, Cirripedia, Ostracoda, 

Brachyura, Polychatea e Gastropode. Vasconcelos-Filho et al. (1998) 

analisando a dieta da espécie no estuário do Itamaracá, encontraram que a 

dieta da espécie é composta principalmente por moluscos (gastrópodes e 

bivalves), sendo classificado como uma espécie carnívora com tendência a 

malacofagia. Vasconcelos-Filho et al. (2010) analisando a dieta das espécies 

mais abundantes também no estuário de Itamaracá, Pernambuco, constataram 

que a dieta de S. testudineus foi composta preferencialmente de moluscos e 

crustáceos. Em contraste, Medeiros et al. (2017) alocaram a espécie na guilda 

de espécies Piscívoras, consumindo principalmente peixes, seguido de 

crustáceos-brachyura e moluscos. 

Além das guildas de espécies Zoobentívoras constatadas neste estudo, 

as quais consomem principalmente crustáceos, moluscos e poliquetas, outra 

guilda também apresentou associação com presas/itens bentônicos. A guilda 

Detritívora foi representada pela espécie G. oceanicus, a qual apresentou dieta 

composta exclusivamente de diatomáceas associadas ao sedimento. De 

acordo as classificações de Elliott et al. (2007) em relação a guildas tróficas, a 

guilda de espécies detritívoras é representada por espécies que se alimentam 

de detritos e/ou organismos associados ao microfitobentos. As diatomáceas 

(Bacilariophyceae) representam um componente chave em ecossistemas 

aquáticos, visto que estão intimamente ligadas com a produção primária e 
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secundária, desempenhando também importantes funções na dinâmica das 

teias tróficas e ciclos biogeoquímicos (Mclusky & Elliot, 2004; Paerl & Justic, 

2011). Muitos organismos se alimentam de diatomáceas e assim, passam a 

integrar as teias tróficas desses ambientes (Taylor et al. 2007).  

Além de serem amplamente distribuídas e abundantes em ecossistemas 

costeiros, as diatomáceas são também importantes fontes de alimento para 

muitos organismos que compõem o zooplâncton e o compartimento bentônico 

(e. g. organismos filtradores), além de larvas de vários organismos e peixes 

planctívoros (Paerl & Justic, 2011). Na BTS, Lessa et al. (2018), analisando a 

comunidade fitoplanctônica, base das cadeias tróficas, encontraram que as 

diatomáceas estão entre os organismos dominantes na comunidade de 

fitoplâncton, com predomínio tanto na coluna d’água como em amostras de 

fundo.  

Vasconcelos-Filho et al. (2002) analisando a dieta de 27 espécies de 

peixes abundantes no sistema estuarino de Itamaracá em Pernambuco, 

constataram que a dieta da espécie G. oceanicus foi composta principalmente 

de diatomáceas (87%), sendo classificada como detritívora. A espécie também 

consumiu outros itens, porém com baixa representatividade, como Cyanophyta, 

material vegetal e Porifera. Pessanha et al. (2015), também classificou a 

espécie como pertencente a guilda dos peixes detritívoros, sendo que a dieta 

da espécie composta basicamente de fitobentos e, em menor 

representatividade, zooplâncton e moluscos. Em contraste, a dieta baseada 

exclusivamente de diatomáceas, conforme evidenciado neste estudo e em 

outros aqui também já citados, Medeiros et al. (2017) classificou a espécie 

como invertívora, sendo que a sua dieta composta de sedimento, crustáceos 

(Brachyura), invertebrados, algas, fitoplâncton e zooplâncton.  

A espécie G. oceanicus foi a única dentre todas as espécies abundantes 

analisadas que apresentou um tipo de especialização alimentar direcionada ao 

fitobentos/fitoplâncton, especificamente diatomáceas. Vasconcelos-Filho e 

Silva-Cunha (1993) analisando a dieta de G. oceanicus no Canal de Santa 

Cruz em Pernambuco, encontraram predominância de microalgas na dieta, 

sendo as diatomáceas (principalmente penadas) o item mais representativo.  

Assim, os autores classificaram a espécie como Iliófaga, com dieta baseada no 

consumo de fitobentos. Em um estudo realizado no Estuário do Rio Cocó, no 
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Ceará, por Furtado (1969), Microalgas também representou o item alimentar 

mais importante na dieta desta espécie.  

Além da importância das presas associadas de alguma maneira ao 

bentos, a fauna zooplanctônica também desempenha importante função na 

estruturação de teias tróficas. Conforme Lessa et al. (2018) o Zooplâncton 

encontrado nas águas superficiais da BTS é  composto de organismos 

característicos de ambientes estuarinos tropicais, predominando 

representantes do holoplâncton, organismos que estão associado ao plâncton 

durante todo o seu ciclo de vida  (e.g. Copepoda e brachyura), mas sendo 

constatado também organismos classificados como meroplânctônicos 

(organismos que não compõem o plâncton durante todo o seu ciclo de vida), 

que são caracterizados pela associação destes com presas do compartimento 

bentônico (e.g. larvas Megalopa – Brachyura).  

Quatro espécies (A. brasiliensis, E. argenteus, O. saurus e A, januaria) 

representaram, no presente estudo, a guilda de Zooplânctívoros. Vale ressaltar 

que, mesmo sendo agrupadas nesta guilda, levando em consideração 

principalmente a categoria alimentar de microcrustáceos, foi perceptível para 

cada espécie o consumo de fontes alternativas (observando os valores 

volumétricos). Por exemplo, A. brasiliensis classificada como Zooplânctívora, 

apresentou em sua dieta também uma notável representatividade de insetos. 

Já para A. januaria o item crustáceos foi um dos itens mais representativos e 

para O. saurus foi perceptível o consumo elevado de peixe. Entre todas as 

espécies que compuseram essa guilda, E. argenteus foi a que apresentou o 

maior consumo de microcrustáceos, sendo os itens secundários da sua dieta 

pouco representativos de acordo o volume. 

Outro ponto interessante é o consumo de presas representantes do 

Zooplâncton por espécies alocadas em guildas de Zoobentívoras. Um exemplo 

é o gobiídeo C. boleosoma classificado como Zoobentívoro devido ao maior 

consumo de Polychaeta, porém a espécie também consumiu microcrustáceos. 

Além disso, essa espécie consumiu em alguma proporção a maior parte das 

categorias alimentares registradas neste estudo. Blaber (2000) comenta que há 

uma diferença na composição de presas (invertebrados) em áreas mais 

costeiras de estuários quando comparado a regiões mais internas 

representadas por baixas salinidades. O autor ainda comenta que mesmo 
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existindo registros de especialização, as espécies conseguem também 

flexibilizar a sua dieta se alimentando de outras presas. 

O peixe-rei A. brasiliensis, classificado como Zooplânctívoro foi a 

espécie com maior diversidade de itens constatados na dieta, principalmente 

em relação a representatividade de insetos, destacando maior 

representatividade para Hymenoptera, principalmente formigas. O consumo de 

uma variedade de itens e de presas de origem alóctone indica oportunismo da 

espécie. 

Mesmo sendo notável o consumo de insetos, a espécie foi alocada na 

guilda de Zooplânctívoros devido ao consumo de microcrustáceos 

representados por Copepoda. Contente et al. (2011) analisando a ecologia 

alimentar desta espécie no Complexo Estuarino do Paranaguá, Paraná, 

constataram que a principal categoria alimentar na sua dieta foi Copepoda 

(principalmente Calanoida), seguida por Diatomáceas, Cladocera e indivíduos 

adultos de Hymenoptera. Medeiros et al. (2017) classificou a espécie como 

Zooplânctívora, sendo o Zooplâncton o item que correspondeu a mais da 

metade da dieta. Campos et al. (2015) constataram mudanças na dieta da 

espécie, indicando mudança de guilda trófica de acordo com o período seco e 

chuvoso. No período seco a espécie foi alocada na guilda Zoobentívora, e para 

o período chuvoso foi classificada como Zooplânctívora No presente estudo A. 

brasiliensis utilizou como principal categoria alimentar os microcrustáceos tanto 

no período seco e no chuvoso, sendo interessante destacar que a variação 

mais notável no consumo de presas entres os períodos foi registrada no 

período seco, sendo evidenciados maior diversidade de itens e maior consumo 

de insetos. 

O gerreídeo E. argenteus foi incluído na guilda de espécies 

Zooplânctívoras e o maior consumo de presas foi registrado para o período 

seco. Campos et al. (2015) classificou a espécie como pertencente a guilda de 

zooplânctívoros durante o período seco e durante o período chuvoso a espécie 

foi alocada na guilda de detritívoros. Cruz et al. (2017), analisando a dieta da 

espécie em uma lagoa costeira hipersalina, encontraram uma dieta composta 

basicamente de matéria orgânica e matéria vegetal digeridas, classificando a 

espécie com pertencente a guilda detritívora. No presente estudo, o maior 
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consumo de Copepoda foi registrado para a espécie E. argenteus, sendo este 

o item mais representativo na dieta da espécie.  

Pessanha et al. (2015) classificou O. saurus como Macrocarnívoro, 

sendo que a dieta da espécie foi composta principalmente de peixes e em 

menor representatividade de Zooplâncton, Polychaeta, insetos e decápodes. 

No estudo de Campos et al. (2015) a espécie foi classificada no período seco 

como Zooplânctívora e durante o período chuvoso foi alocada na guilda 

Piscívora. O consumo de escamas já foi encontrado em outros estudos, tais 

como Lucas e Benkert (1983); Sazima e Uieda (1980). No presente estudo, foi 

registrado um elevado consumo de escamas e peixes, mesmo assim, a 

categoria alimentar predominante na dieta da espécie foi Microcrustáceos, 

responsável pela classificação da espécie como Zooplanctívora. 

A relação entre as guildas tróficas e os parâmetros ambientais mostrou uma 

correlação positiva com a salinidade para as guildas de espécies 

Zooplânctívoras e Zoobentívoras II (crustáceos). As espécies destas guildas 

que demonstraram correlação positiva apresentaram ampla distribuição ao 

longo de toda a área de estudo, porém foram mais abundantes em áreas com 

registros de salinidade mais elevados. As guildas Zoobentívora I (Polychaeta) e 

Detritívora demonstraram relação negativa com a salinidade, tendo maior 

abundância nas áreas associadas ao estuário do Rio Paraguaçu, onde foram 

registrados os menores valores de salinidade.  

Uma vez que os Estuários são considerados ambientes bastante 

dinâmicos e produtivos, elencar informações biológicas básicas como a 

composição da fauna de peixes dessas áreas, assim como, as características 

da dieta e organização trófica das espécies torna-se essencial. Estas 

informações podem servir como base para estudos mais aprofundados e 

entendimento de processos mais complexos, desde a relação da ictiofauna 

com parâmetros ambientais, como as diversas interações entre as espécies 

que compõem esses ambientes. 

A composição da ictiofauna da BTS têm sido investigada e essas 

informações são essenciais para estudos acerca de aspectos ecológicos das 

espécie, seja a nível de indivíduo ou comunidade e também numa perspectiva 

da interação espécie(s) e ambiente(s)/ecossistema. O presente estudo 

disponibiliza informação básica relacionadas a aspectos da dieta e alimentação 
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de espécies consideradas frequentes e abundantes na BTS dentro do recorte 

temporal estabelecido. Diante disso, esforços em estudos que investiguem a 

dieta e aspectos da alimentação das outras espécies que compõem a 

comunidade de peixes dessa região são essenciais e importantes, 

principalmente pela elevada influência antrópica que a BTS tem sofrido, visto 

que os impactos dessas pressões antrópicas sobre a comunidade de peixes 

ainda são desconhecidos. 
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CONCLUSÕES 
 
 

✓ A salinidade aparece como o principal parâmetro ambiental preditor da 

abundância das espécies alvo do presente estudo. 

✓ No Estuário do rio Paraguaçu as espécies abundantes e frequentes 

analisadas consumiram principalmente Polychaeta, caracterizando uma 

das guildas de espécies Zoobentívoras; 

✓ Entre as dez espécies analisadas, A. brasiliensis demonstrou ser uma 

espécie oportunista apresentando maior consumo de itens de origem 

alóctone (insetos) na sua dieta e também a espécie com maior 

variedade de itens registrados. 

✓ Os recursos alimentares associados ao substrato foram os mais 

consumidos pelas espécies analisadas, sendo que três guildas tróficas 

foram definidas baseadas em itens associados de alguma forma ao 

compartimento bentônico. 

✓ Três espécies (C. boleosoma, D. rhombeus e A. januaria) mudaram de 

guilda trófica no período chuvoso, o que pode estar relacionado a 

disponibilidade de presas nesse período. 
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